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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Támogatja az extrém koraszülött látás,-mozgás-, értelmi sérült Földes Anna testi és szellemi fejlődését, önálló
mozgását, látásfejlődését biztosító, javító, fejlesztő, valamint életkörülményeinek megkönnyítését, javítását
célzó, magyarországi és külföldi műtétek, gyógykezelések, gyógymódok, utókezelések, gyógytornák, fejlesztő
foglalkozások finanszírozását; a mindezekkel összefüggő, ezekhez kapcsolódóan felmerülő utazási, szállási,
étkezési költségeket; mozgást, látást segítő, könnyítő, fejlesztő gyógyászati és egyéb segédeszközök, játékok,
továbbá szállítást, közlekedést biztosító eszközök vásárlását, fenntartásukhoz, használatukhoz,
karbantartásukhoz kapcsolódó költségek finanszírozását. Terápiás állatok vásárlását, kiképzésükkel,
gondozásukkal kapcsolatos költségek finanszírozását.
A társadalom érzékenyítését a sérült emberek irányába, sérült emberek számára szabadidős tevékenységek
szervezését.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Földes Anna rehabilitációja

Közhasznú tevékenység megnevezése: Földes Anna rehabilitációja

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLIV. tv.az egészségügyről

Közhasznú tevékenység célcsoportja: kisleány

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

A magyarországi fejlesztő terápiáknak (hetenkénti Bobath terápia, 2-3 havonkénti intenzív terápia, hetenkénti
Dévény torna, szenzoros-integrációs terápia, kézterápia, konduktív gyógypedagógia) köszönhetően Földes
Annának látványosan javult a látása, mozgása. Ebben segítették őt a látás-, és mozgásfejlesztéssel kapcsolatos
segédeszközök, gyógyászati segédeszközök, játékok, melyeket megvásároltunk a számára (pl. laptop).
Mozgás-, látás-, és kognitív fejlődése nagyobb ütemet kapott egy személyi segítő kutya megvásárlásával,
kiképzésének befejezéséve, melyhez- a pandémia helyzetétől függően- heti rendszerességgel Debrecenbe
utaztunk, majd augusztus végén személyisegítő kutya, illetve személyisegítő kutya alkalmazói vizsgát tettünk.
A fejlesztésekre, valamint a személyi segítő kutya Debrecenben történő kiképzésére történő utazást az
alapítvány finanszírozta. Földes Anna rehabilitációs és fejlesztő terápiákra, orvosi kezelésekre, speciális
fejlesztő óvodába való, debreceni kutyaterápiákra, kutyakiképzésben való részvételére történő biztonságos és
költséghatékony szállítása céljából az év elején vásároltunk egy alapítványi személygépkocsit, mivel Földes
Anna tömegközlekedési eszközökkel nem utaztatható.

2.2. Társadalom érzékenyítése a sérült emberek irányába

Közhasznú tevékenység megnevezése: Társadalom érzékenyítése a sérült emberek irányába

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Sérült gyermekek, és felnőttek, valamint családtagjaik

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 200

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

2020-ban 1 alkalommal került megtartásra egy jótékonysági est, amelyen egy színpadi beszélgetés kapcsán
ismerkedhettek meg a jelenlévők mindazokkal a nehezített helyzetekkel, amelyekkel egy halmozottan sérült
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gyermeket nevelő család nap, mint nap szembesül, felhívva ezzel a társadalom figyelmét a sérült gyermeket,
felnőttet nevelő családok mindennapi problémáira, empátiára, elfogadásra, toleranciára, segítőkészségre
motiválva őket. Az esten önkéntes fellépők zenével és táncprodukciókkal nyújtottak kikapcsolódási
lehetőséget, feltöltődést a résztvevők számára.
Januárban a Bethesda gyermekkórház megkeresésére műanyag szemeteseket adományoztunk a neurológiai
osztály számára.
Decemberben formázott, mintázott mézeskalács csomagokat adományoztunk a Vakok Országos Intézetének
Óvodai ellátásában részesülő gyermekek számára, hogy a karácsony hangulata a család nélküli, vagy éppen
igen szerény körülmények között élő gyermekekhez is eljuthasson.
Decemberben indítottuk el női online jógaóráinkat, melyeken a sérült gyermekeket nevelő édesanyák
ingyenesen vehettek részt, biztosítva ezzel számukra a minőségi énidőt, a fizikai és szellemi felfrissülést,
stresszoldást, hogy a mindennapok harcát feltöltődve vívhassák meg.
A közösségi oldalunkon folyamatosan kiposztoltuk a Földes Annával és közvetlen családjával történő
eseményeket, felhívva ezzel a társadalom figyelmét a sérülteket nevelő családok problémáira és örömeire,
hogy az épek más szempontból is rátekinthessenek a pandémia miatti problémáikra, saját helyzetükre a
társadalomban, illetve hogy saját megküzdési stratégiáinkkal utat mutathassunk a hasonló helyzetben élő,
hasonló problémákkal küzdő sérült gyermeket nevelő családok számára.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Rehabilitációs tevékenység 2 273 2 497

Összesen: 2 273 2 497

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

Nem kaptak a tisztségviselők semmiféle juttatást. 0 0

Összesen: 0 0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

B. Éves összes bevétel 4 952 5 860

ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

0 0

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 0 0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0 0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 4 952 5 860

H. Összes ráfordítás (kiadás) 4 769 5 656

ebből:   

I. Személyi jellegű kiadás 0 0

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 4 769 5 656
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Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak

K. Adózott eredmény 183 204

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

0 0

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató
teljesítése

Igen Nem

Erőforrás-ellátottság mutatói   

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X

(két évi bevétel átlaga)   

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X

(két év egybeszámított adózott eredménye)   

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)   

Társadalmi támogatottság mutatói   

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X

(szja 1% a korrigált árbevételhez)   

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X

(közhasznú ráfordítások aránya)   

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X

(közérdekű önkéntesek száma)   
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