Közhasznúsági beszámoló
A 2012. év pénzfelhasználással kapcsolatos legfontosabb kuratóriumi döntéseket
az alábbiak szerint foglaltuk össze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tervezett kirándulások támogatása.
Programok támogatása.
Élet Virága Díj-hoz ajándékok vásárlása.
Ortopédiai szűrés finanszírozása tanítványaink részére.
Tantermi bútorok felújítása.
Tanfolyamok támogatása
Pályázatok támogatása, befogadása

Az idei évben is fontos célként tűzte ki a Kuratórium, hogy a tantermi beépített
szekrények felújítását folytassuk. Erre több mint 1.224.000 Ft-ot költöttünk. Az
összeg nagyobb részét a beérkezett 1%-ok fedezték.
Továbbra is kiemelten kezeljük a gyerekek programjainak támogatását:
táborok:
- Tehetségtábor 553.000 Ft pályázatból
- Sóstó
101.000 Ft 50%-a pályázat
éves programok:
- Nemzeti Összefogás Napja 24.000 Ft
- Skanzen
64.500 Ft
- Cirkusz belépők
30.000 Ft
- Osztály program
21.000 Ft
visszatérő programok:
- ortopédiai szűrés
70.000 Ft
- szülők támogatásának 30%-át az osztály
részére átadjuk (3. oszt.)
40.000 Ft

Az Önkormányzat CIVIL pályázatain 320.000 Ft-ot nyertünk.
Ebből:
- 120.000 Ft-ért a fejlesztő mozgásterembe
szőnyegpadlót tetettünk.
- 210.000 Ft-ért (kipótoltuk 10.000 Ft-tal) balett
szőnyeget és mozgásfejlesztő sportszereket vettünk.
Sikerült egy hasznos és nagyon jól sikerült tantestületi programot is támogatni.
Az autóbusz költsége 142.000 Ft volt

2007 óta a tantestület Élet Virága Díj-jal jutalmazza a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó dolgozót és tanulót. A láncon függő medalionok finanszírozását
idén is szervezetünk vállalta, ezek együttesen 64.000 Ft-ba kerültek.
További kiadásaink:
-

könyvelés
63.500 Ft
működés
51.000 Ft (OTP költség, pályázat
feladás, napi ügyek)
sportszer
10.000 Ft (logopédiára trambulin)

Kianek Zsófia támogatásából 2 gyógypedagógusunk vehetett részt autizmus
alapozó tanfolyamon. Köszönjük a 100.000 Ft adományt.
A tanfolyam teljes összege: 110.000 Ft volt.
December végére 229.000 Ft megtakarítást sikerült megvalósítani.
2013. évben továbbra is támogatjuk a már rendszeresnek mondható eseményeket, programokat. Többek között:
 Tanulók kirándulása
 Erdei iskola program
 Élet Virága Díj
 Ortopédiai szűrés
 Nyári tábor
 Beépített szekrények felújítása.
Ezek mellett szeretnénk idén is gyarapítani az iskola eszközállományát,
bútorzatát.
Köszönjük a támogatóinktól kapott jelentős összegű támogatásokat és kérjük
további segítségüket
.
A 2012. évre tervezett célokat sikerült megvalósítanunk. Programjaink
szervesen illeszkedtek az iskola Munkatervéhez, aminek sikeres
megvalósítását segítették. A vásárolt eszközök és berendezések a korszerű
oktatás elengedhetetlen eszközei. Megállapodásunk alapján a 10.000 Ft-nál
nagyobb értékű eszközt/bútort az iskola leltárába átadtuk.
2012. 12.15-én szervezetünk elnöke, Faragóné Bircsák Márta nyugdíjba vonult.
Köszönjük az Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány érdekében végzett
munkáját, nagyon boldog és tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk neki.
Mellékletek: 1. Pénzügyi beszámoló
2. Kiadások címszavanként
3. Bevételek részletezése.

