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A „Jövőt nekik is” Alapítvány 1993 óta támogatja a tordasi Értelmi Fogyatékosok Otthonában 
élő értelmi fogyatékos, több esetben súlyosan, halmozottan sérült embereket.  Sokoldalú 
segítséget igyekszik nyújtani a nagy létszámú intézménybe kényszerülő sérült emberek 
életminőségének emeléséhez, a többszörösen hátrányos helyzet ellensúlyozásához. 
 Az Alapítvány olyan társadalmat tart ideálisnak, amelyben az értelmi és halmozottan 
fogyatékos emberek a társadalom egyenértékű tagjaiként vesznek részt a társadalmi élet 
minden területén. Semmi sem akadályozza meg őket abban, hogy életük ritmusa hasonló 
legyen a környezetükéhez.  Tanulhassanak, dolgozhassanak, a képességeik fejlesztéséhez 
megkapjanak minden segítséget és gyakorolhassák jogaikat. A nem sérültek ismerjék és 
partnerként fogadják el őket.  
 
Az Alapítvány  küldetése: 
Útkeresés az esélyegyenlőség, a társadalmi integráció megvalósulásához.  
Az értelmileg akadályozott emberek értékeinek bemutatása,  életminőségük javítása, 
életlehetőségeik kiszélesítése.  
Szabadidős-, kulturális-, sporttevékenységeik támogatása 
Foglalkoztatási lehetőségeik bővítése 
 
A 2010. év az egészségtudatos életmód jegyében, az „Együtt az egészségért” program 
keretében zajlott. Az alapítvány közhasznú céljai közt a környezettudatos szemléletmód 
kialakítása, a káros szenvedélyek elleni küzdelem az értelmi fogyatékos emberek 
életminőségének emelése  kiemelkedő szerepet kapott. Az  év programja tudatosan építette 
be a támogatott tordasi intézmény ellátottai és dolgozói mindennapjaiba az egészséges 
életmód elemeit. Ehhez kapcsolódóan – az alapítvány kuratóriuma közreműködésével - 
elkészült az Egészségterv, mely hosszú távú programot tartalmaz, segíti a cselekvésen 
alapuló egészségtudatos magatartás kialakítását az intézmény integrált közösségében. A 
program közvetlen célja volt az ellátottak és munkavállalók fizikai, szellemi és szociális 
közérzetének javítása az elkerülhető megbetegedések megelőzése érdekében az 
egészségfejlesztés szinterein megvalósuló közös cselekvésen keresztül.  
Az értelmi fogyatékos emberek  aktívan, eredményesen kapcsolódtak be a 
kezdeményezésekbe, melyeket az egyéni fejlesztés foglalkozásai, az ellátó-gondozó 
tevékenység is erősített.  Csökkent a dohányos, a felesleges kilókkal élő, a mozgáshiányban 
szenvedő értelmi fogyatékos emberek  száma. Megismerték és gyakorolhatták az 
egészséges táplálkozáshoz tartozó ételek elkészítését. Sportszerek, mozgásfejlesztő 
eszközök beszerzésével, az egészségtudatos életmódhoz tartozó programok 
finanszírozásával az alapítvány jelentős segítséget nyújtott. 
Az alapítványi támogatás hozzájárult ahhoz, hogy jelentősen fejlőjdjön a foglalkoztatás, az 
sérült emberek megtalálják a számukra legmegfelelőbb munkatevékenységeket. Hasznosan, 
érdeklődésüknek megfelelően tölthették szabadidejüket, sportolhattak, kulturális 
rendezvények résztvevői, szereplői lehettek. Nyaralhattak, kirándulhattak, rendszeres 
sporttevékenységben, eredményeiktől függően versenysportban vehettek részt.  Normalizált, 
komfortos élettérben megélhették a döntés, a felelősségvállalás, a szabad mozgás 
kihívásait. Ehhez az alapítvány egyénnek szóló pénzbeli támogatást (üdülések egyéni 
segítése),  eszköz és anyagbeszerzést, programok támogatását biztosította. 

Az alapítvány segítette a nyitott és megnyíló kapcsolatrendszerek ápolását,  az integrációhoz 
a társadalmi szemlélet formáláson át vezető  utak megtalálását.  

A „Jövőt nekik is” Alapítvány 2010. évben elért 8 013 072 Ft bevételének jelentős része 
magánszemélyektől, vállalatoktól származó  támogatás, további része a működési  
pályázatból,  a jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból, valamint kamatból  származó bevétel. 

 

 

 



2010. évi bevételek 

 

Bevétel eredete  Bevételi összeg/Ft  % arány az összbevételb ől 

Saját forrás (2008.évi 
pénzm.) 

5.045.678 .-  

Állami bevétel (pályázatok) 1.091.800.- 13,6 % 

Egyéni és vállalati támogatás 5.720.628.- 71,4 % 

1%-os adófelajánlás 1.156.390.- 14,4 % 

Kamatbevétel 44.254.- 0,6 % 

Összesen  8.013.072.- 100.0 % 

 

 
 

 
Alapítványunk a felhasznált  pénzeszközöket – összesen 5.973.163.-Ft  – közhasznú 
célokra, az értelmileg akadályozott emberek  érdekében használta fel, akiknek továbbra is 
nagy szükségük van a társadalom támogatására, a társadalmi befogadó készség 
erősödésére, az emberi segítségnyújtásra ahhoz, hogy a törvényben deklarált jogukkal, az 
esélyegyenlőséggel a mindennapokban, az őket körülvevő élethelyzetekben élni tudjanak. A 
kiterjedt alapítványi célokhoz igazodva kiemelt feladatnak tekintettük a társadalmi 
integrációhoz vezető utak keresését. Folytattuk azon tevékenységeket, folyamatossá tettük 
azon támogatásokat, melyek segíthetik az értelmi fogyatékossággal élők értékeinek 
bemutatását, a kulturális és sportélet által közvetíthető eredményeket, egyéni sikereket, 
melyek alapját képezik az egyre teljesebbé váló emberi életnek.  
Az alapítvány kiemelt tevékenysége   az „Együtt az egészségért” program volt, melynek 
támogatására mindösszesen 549.525 Ft-ot fordított (Reform főzőiskola 52.745 FT,  
dohányzásról leszoktató tréning 270.000 Ft,  Egészségnap 16.780 Ft, akadálymentesítés a 
sportlétesítmények használatához 210.000 Ft 
Az Alapítvány nagy figyelmet fordított olyan anyagok és eszközök beszerzésére, melyek a 
mindennapokban szolgálták az értelmi fogyatékos, halmozottan sérült emberek  
foglalkoztathatóságának fejlesztését. Erre lehetőséget biztosított az ARGENTA CREDIT 
ZRT. folyamatos /havi 20.000 Ft-os/ támogatása, mely felhasználásának elszámolása 
negyedévenként történt. Sok értékes kézműves anyag és eszköz került beszerzésre, melyek 
a nyári szabadidős programok színvonalának emelését, kiállítások szervezését is 
nagymértékben segítették. A támogatás terhére valósultak meg a kutya-terápiás 
foglalkozások, melyek a súlyosan, halmozottan sérült emberek számára jelentettek 
fejlesztési lehetőséget, állatasszisztált élményszerzést.  A felhasznált támogatás 2010. 
évben összesen  266.400 Ft volt. 
A Dalal-Tánccal Egymásért®. Gálaest kiadásaira 1.663.480 Ft került felhasználásra. A 
rendezvény helyszíne a Thália Színház volt, mely méltó környezetet biztosított a társadalmi 
szemléletformálást jelentősen segítő, hatodik hagyományos rendezvényhez.  
 
Egyéb programokhoz, a célokhoz rendelt támogatásokhoz az alapítvány mindösszesen 
1.548.824 Ft-ot használt fel ( CD-készítés, szakkönyv, személyszállítás, stb). További 
kiemelt események támogatásához  (pl. karácsonyi előkészületek, ünnep 356.380 Ft, 
jubileumi megemlékezés 29.316 Ft) az alapítvány mindösszesen 385.696 Ft-ot használt fel.  
Az állampolgárok 1%-os adófelajánlásából 2009. évben befolyt 1.219.537 Ft összeget az 
alapítvány az egész éves üdülési programok  költségére, a sérült emberekből álló művészeti 
csoportok kulturális fesztiválokon való részvételére, a sportolók versenyeken való 
részvételére valamint az üdülést segítő önkéntesek szállás és étkezési költségeinek 



fedezetére fordította, mely segítségével 180 fő pihenése, élmény dús szabadidőtöltése 
valósulhatott meg az ország különböző pontjain. Pályázati kiírás által öt fő fogyatékos 
személy  üdülési költségét összesen 200.000 Ft összegű támogatással (átadott 
pénzeszköz!) segítette az alapítvány.  
 
Összegzés  

A „Jövőt nekik is” Alapítvány tevékenységét az 5 fős kuratórium vezetésével, közhasznú 
céljainak megfelelően végezte. Sokoldalúan segítette a tordasi Fővárosi Önkormányzat 
Értelmi Fogyatékos Otthona lakói esélyegyenlőségének, társadalmi integrációjának 
megvalósulását. Kiemelt segítséget nyújtott az „Együtt az egészségért” programhoz, a  
szabadidő élmény teli eltöltéséhez, az intézeti élet zártságát oldó programok 
megvalósulásához, a személyiség, az egyéni életminőség kitejesedéséhez, a segítő 
szakmai háttér fejlődéséhez. Az értelmileg akadályozott emberek kulturális életét, 
értékeit, alkotásait bemutató rendezvények támogatásán, a kreatív tevékenységeket 
motiváló eszközrendszer biztosításán túl különös figyelmet fordított az Európai Uniós 
irányoknak megfelelő szemlélet, az értelmileg akadályozott emberek foglalkoztatási 
lehetőségeinek bővítését célzó törekvések támogatására. Figyelmet fordított az önkéntes 
segítők bevonására, munkájuk felhasználására a támogatott populáció életminőségének 
javítása érdekében 

      Eredményes  pályázati munkával, az 1%-os adófelajánlások elnyerésére irányuló sikeres     
      kampánnyal  értékes anyagi támogatást volt képes nyújtani a közhasznú célok         
      megvalósításához.     
 
A „Jöv őt nekik is” Alapítvány 2010. évben a tordasi F ővárosi Önkormányzat Értelmi 
Fogyatékosok Otthona ellátottai támogatásához   5.9 73.163 Ft összeget használt fel.   
 
2010. december 31-én az alapítvány 7.085.587 Ft pén zmaradvánnyal rendelkezett.  
 
Az Alapítvány költségvetési támogatásban nem részes ült. 
Vagyonfelhasználás nem történt.  
Az elkülönített pénzügyi alapokból    1.156.390.-       Ft  támogatás érkezett, 
felhasználásának részletezése a fentiekben, valamin t a pénzügyi beszámolóban 
látható.  
Az alapítvány a szervezet tisztségvisel őinek juttatást nem nyújtott, munkájukat önként, 
térítésmentesen végezték. 
 
Tordas, 2011.02.03. 
 
 
                                                                  Eisenbacher Imréné 
                                                          a „Jövőt nekik is” Alapítvány  
                                                                kuratóriumának elnök 
 
 
Záradék:  A közgyűlés a 2010. évi pénzügyi beszámolót   2011. április  26.-án                               
1/2011.(I.26.) számú határozatával elfogadta. 


