A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-342
2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2018.07.06 00:09:31

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

0

töredék év

0

1

0

2

3

0

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 7

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 7
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 5 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

József Attila
1

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
1 2

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 1

0 0 1 0 2 3 0

.P k . 6 0 0 6 4

/ 2 0 0 7/0 4

1 8 1 2 6 8 0 0

1

4 1

Schindler Erzsébet

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 8
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

125

664

I. Immateriális javak

57

617

II. Tárgyi eszközök

68

47

5 790

12 881

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések

350
3 007

11 242

2 433

1 639

5 915

13 545

2 655

6 980

I. Induló tőke/jegyzett tőke

500

500

II. Tőkeváltozás/eredmény

2 959

2 155

-804

4 325

1 760

6 565

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

1 760

6 565

Passzív időbeli elhatárolások

1 500

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

5 053

3 357

5 053

3 357

19 768

14 974

19 768

14 974

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

24 821

18 331

24 821

18 331

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

24 821

18 331

24 821

18 331

5. Anyagjellegű ráfordítások

23 114

11 521

23 114

11 521

1 979

2 274

1 979

2 274

531

211

531

211

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások

1

1

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

25 625

14 006

25 625

14 006

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

25 625

14 006

25 625

14 006

-804

4 325

-804

4 325

-804

4 325

-804

4 325

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg

215

287

215

287

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1

1 0 5 1

Település:

Budapest
Közterület jellege:

József Attila
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
1 2 .P k . 6 0 0 6 4

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/2 0 0 7 / 0 4
0 0 1 0 2 3 0

1 8 1 2 6 8 0 0

1

4 1

Schindler Erzsébet

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

egészség nevelés, óvódai nevelés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1991. évi XX. tv

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: óvódáskorú gyerekek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1200

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

24 821

18 331

215

287

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

24 606

18 044

H. Összes ráfordítás (kiadás)

25 625

14 006

1 979

2 274

25 625

14 006

-804

4 325

5

5

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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PK-342-02 Szöveges beszámoló
GE-Közhasznúsági 2017-aláírt.pdf

Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány
Közhasznúsági jelentés
Szakmai beszámoló
2017.

Kedves Olvasó!
A hazai óvodapedagógia méltán híres nemzetközi szinten komplex, gyermekközpontú és komoly
pszichológiai megfigyeléseken alapuló megközelítése miatt. Az óvodai nevelésben való részvétel 3
éves kortól törvényileg is kötelező a 2015-2016-os nevelési év óta, ami az eddigieknél több
erőforrást és stratégiák kialakítását igényli az intézmények és dolgozóik részéről. Természetesen az
óvodák célja ezen nehezített pályán is szolgáltatásuk színvonalának növelése marad, amit
erőteljesen ösztönöznek a szülők és a tágabb társadalom egyre magasabb elvárásai a felnövekvő
generációk kompetenciáival kapcsolatosan. Félő azonban, hogy az átalakulások közepette pont a
lényeg veszik el. Alapítványunk a magyar nevelési hagyományokra alapozva (Bácskai Mihály és Dr.
Bakonyiné Vincze Ágnes nyomán), nagyszerű szakembergárdával, a XXI. század környezeti feltételeit
és kutatási eredményeit figyelembe véve nyújt átfogó programot a hazai intézmények és óvodai
nevelési szakemberek számára, hogy ezen a nehezített terepen is megtalálják a megfelelő kulcsot a
gyermeki személyiség kibontakoztatásához.
Művészet ez, nem más!
Engedje meg, hogy körbe kalauzoljuk Önt jövőképünk és a hozzá vezető út világában.
Miért vagyunk?
A jelenkor gyermekei teremtik a jövőt. Hisszük, hogy ezt akkor tudják elérni, ha testi, lelki és szellemi
fejlődésüket segítjük, biztosítva számukra a harmonikus környezetet, az egészséges élet feltételeit.
Ehhez az alapokat az óvodás korban lehet, illetve szükséges lerakni. Mind hazai, mind nemzetközi
pedagógiai és pszichológiai kutatások bizonyítják, az agy plaszticitása ebben az életszakaszban a
legrugalmasabb, és a szokásaink, a különböző minták, imprintingek kialakulása is ekkor zajlik le,
melyeket aztán egy életen át hordozunk.

Hogyan érjük ezt el?
Létrehoztunk egy olyan személyiségfejlesztő óvodapedagógiai programot, ahol az
óvodapedagógusok, a gyerekek és a szülők együttes bevonásával támogatjuk, hogy minden
gyermek önmaga lehessen, szabadon fejlődhessen a saját közegében - otthon és az óvodában.
Szellemiséget és lehetőség-repertoárt adunk a szabad játékra és a hat alapvető művészeti ágra
alapozva: zene, képzőművészet, dráma, mese, báb, mozgás-tánc. Ezek segítségével oldunk meg
hétköznapi problémákat. Mindezt XXI. századi kontextusba ágyazva tesszük, a digitális kultúra
kisgyermekek szintjén történő beépülésével.

A művészetek lényegi eleme a szabad önkifejezés, amely viszont a játékra
hasonlít. Ezt a hasonlóságot kihasználva lehet ezeket az ismert cselekvéseket terápiás hatású
(feszültségoldó, egyént kibontakoztató, közösséget kovácsoló, vágyakat megtestesítő) céllal
beépíteni a hétköznapokba. A közösségek tágíthatók: az óvodai csoportok felbontásával, a szülők és
a munkatársak bevonásával. Ezek által az eddigiektől eltérő, a szokásostól markánsan elkülöníthető
variációja is létezik a művészeti nevelésnek (Bakonyi, 2011).
Célunk, hogy minél több hazai óvodában úgy foglalkozzanak a gyerekekkel, hogy a személyiségüket
célzottan fejlesztik a művészetek és szabad játék által. S célunk az is, hogy minél több családban
jelen legyünk minőségi időtöltést kínáló játékainkkal, programjainkkal.

Mit csinálunk?
Szakértőink segítségével tudást építünk fel és osztunk meg az óvodapedagógusokkal és a szülőkkel.
A segítség több formában is érkezik:
Szülők:
● szülői klubok, képzések
● szülők bevonása az óvodai életbe
● Országos Gondolkodj Egészségesen (GE) Hét
● kiadványok, online csatornák, saját közösségek, hálózat, pályázatok
Óvodapedagógusok:
● szülőbevonási technikák tanítása
● önismereti, önreflexiós szupervízió, esetmegbeszélések, teadélutánok - sajátélmény
● oktatófilmek
● kiadványok
● kézikönyv - adaptációra alkalmas tartalmak + óvodai betétprogram
● 5 féle akkreditált pedagógus-továbbképzés (művészetek és IKT)
● rövidebb tréningek, műhelyek, nevelés nélküli napok, szakmai napok
● óvodai csoportok bevonása, teljes óvodák bevonása
● online csatornák, saját közösségek, hálózat
● Országos GE Hét pályázatokkal
Gyerekek:
● táborok és műhelyek
Elengedhetetlen mindezen szolgáltatások, a célcsoportokra gyakorolt hatás mérése, valamint a
mérési eredmények visszaforgatása a minőségbiztosítási folyamatokba.

2017. évi tevékenységeink
A tavaly meghatározott szervezeti stratégiánkat követve folytattuk elsődleges célcsoportunkra, az
óvodapedagógusokra és óvodai intézményekre koncentráló tevékenységek megvalósítását.
A GE Személyiségfejlesztő Óvodapedagógiai Program Kézikönyvének közel egy évig tartó megírása
dr. Bakonyi Anna, szakmai vezetőnk koordinálásával befejeződött. Összesen 15-en vettek részt

ebben az átfogó folyamatban (művészeti áganként 2 vezető, digitális szakértő,
gyógypedagógus, pszichológus, pedagógiai vezető, operatív munkatársak). A kézikönyv a GE
szellemiség adaptációjának alapja. A könyvben helyet kapott a Karczewicz Ágnes által kidolgozott,
hatásméréssel is alátámasztott GE óvodai mintaprogram is, mely lehetővé teszi, hogy minél több
hazai óvodában úgy foglalkozzanak a gyerekekkel, hogy a személyiségüket célzottan fejlesztik a
művészetek és játék által, s az óvodák ehhez igazítsák nevelési terveiket.
Mivel a művészetek és a digitális világ kiemelt fontosságú elemei programunknak, így
gyakorlatorientált pedagógus továbbképzéseink portfólióját is ennek mentén alakítottuk a piaci
igényeket is figyelembe véve. Már meglévő, „Az Információs és Kommunikációs Technológia (IKT)
alkalmazásának alternatívái az óvodai nevelés folyamatában, inklúzió és esélyteremtés digitális
eszközökkel, az internet lehetőségei, értékei, veszélyei” c. képzésünk mellé kidolgoztuk és az
Oktatási Hivatalnál öt évre akkreditáltattuk alábbi 30 órás képzéseinket:
-

A gyermeki személyiség kibontakoztatása zeneterápiás módszerekkel az óvodában
Drámajáték-vezetés projektszemlélettel az óvodai egészségnevelésben
Zene, mozgás, tánc, vizuális művészetek komplex megvalósítása, személyiségformáló
hatása az óvodában
- Mese és bábjáték az óvodában a szociális és erkölcsi kompetenciák fejlesztésére,
ezzel összesen ötféle különböző lehetőséget nyújtva a fejlődni kívánóknak. A hétévente kötelezően
teljesítendő 120 órát teljes mértékben el tudják nálunk végezni a bizalmukat nekünk megszavazó
szakemberek.

Áprilisban zeneterápiás képzést tartottunk 24 főnek Budapesten. Novemberben dráma képzésünket
vittük Pécsre 21 főnek. Márciusban és decemberben két IKT képzést vezettünk összesen 19
szakembernek Budakeszin. Nagykovácsi adott helyet a Zene, mozgás, tánc, vizuális művészetek
képzésünknek 10 óvodapedagógus részére, mely 2017-ben kezdődött, utolsó képzési napjára viszont
csak 2018-ban került sor. Mindegyik képzésünk kiváló minősítést kapott a résztvevőktől, melyet az
Oktatási Hivatal által előírt éves minőségbiztosítás is tanúsít.
Nyár végén szakmai csapatépítést tartottunk kettős céllal: szakmai inspiráció, az óvodai
személyiségfejlesztés komplex elméleteinek és gyakorlatainak összhangba hozása, valamint a
szervezeti struktúra változási irányainak kijelölése voltak fókuszban. Köszönjük az Eisberg, a Generali
a Biztonságért Alapítvány és a Flow Alapítvány támogatását.
Két hatásmérő munkatárssal, Bakonyi Eszter, szociológussal és Veréb Szilvia, környezetmérnökkel
folytatódott az elmúlt 12 év hatásának, eredményeinek retrospektív összegzése, befejeződtek az
interjúk azokkal az óvodapedagógusokkal, akik 2012 óta nálunk végeztek képzést. Ezen
eredményekkel átfogó képet tudunk nyújtani a szélesebb közönség számára magunkról,
kommunikálhatóvá váltak eredményeink, illetve az, hogy milyen valódi hatást érünk el munkánkkal.

A már említett kézikönyvben is szereplő óvodai program nemcsak papíron készült el, hanem a
Nagykovácsi Kispatak Óvoda Cinege csoportjában adaptálták is a 2016/2017-es nevelési évben.
Bemeneti és kimeneti mérések, valamint köztes időben interjúk zajlottak a csoport és
kontrollcsoport szülei, gyermekei és pedagógusai között különös tekintette attitűdjükre és
viselkedésükre. A munkafolyamatokat teljes egészében a megbízott szakembereink találták ki és

folytattak le, hiszen hasonló vizsgálat korábban nem zajlott tudomásunk
szerint. Cél, hogy a mérést kiterjesszük más, eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező
intézményekbe az ország más pontjain.
Idén első alkalommal, nem Gondolkodj Egészségesen Napot, hanem Gondolkodj Egészségesen
Hetet tartottunk, melynek tartalmi elemei online voltak elérhetőek az érdeklődő óvodák részére.
Ennek köszönhetően az összes magyarországi óvodában meghirdettük a programot. A 2017.
november 6-10 között zajló program gerincét egy modern, a gyerekekhez közelálló mese adta, amit
a 28 önálló kötettel rendelkező meseíró, költő, Finy Petra jegyez. A mese 5 részből állt, így minden
napra lehetőséget adott a mesélésre és a mese feldolgozására. Újdonság volt az is, hogy a mese
egyes részeihez naponta nap egy-egy művészeti ághoz kapcsolódó játékötlettárat kínáltunk.
A javaslatokat gondolatébresztőnek szántuk, mindenkit arra bíztattunk, hogy a saját
körülményeinek, ízlésének és szokásainak megfelelően alakítsa azokat, hogy a megvalósítás egyedi
és hiteles legyen. A mese ötletes feldolgozása kapcsán nyereményjátékra is hívtuk az óvodákat. A
pályaműveket online kellett beküldeni és szakértő zsűri bírálta el azokat.
Az idei évben az Egészség Zsák projekt létrejöttét támogatták: Generali a Biztonságért Alapítvány
mint főtámogató, valamint az Lacalut, SCA (Zewa), Diego, PwC, Játéksziget, BookRKids szervezetei.
A brandépítésben és kommunikációban továbbra is pro bono partnerünk a neves Mito kreatív
ügynökség, akikkel megújítottuk honlapunkat, mely már angolul is elérhető.
Jogi megfelelőségünket a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda pro bono munkája biztosítja, akikkel
többek között az alapító okirat módosításán és harmonizációján dolgoztunk együtt.

Összegzés
Úgy gondoljuk, programunk szakértői tudása és rendezvényei által praktikus segítség tud lenni mind
az óvodai szakemberek, mind a szülők számára, hogy óvodás korú gyermekeik valóban egészséges
felnőtté válhassanak testi, lelki és szellemi értelemben egyaránt.
A 2017-es évben megszilárdítottuk azt a szakmai bázist, amely a módszertanunk alapjául szolgál.
Körvonalat nyertek az ehhez tartozó képzések, amelyek állami akkreditációt is kaptak. Az óvódákkal
való szélesebb körű együttműködés jegyében már egész hetes szakmai programot hirdettünk.
Sikerrel haladunk előre azon az úton, ahol a GE!P szellemiségét juttatjuk el minél több óvodába,
családba.
Köszönjük szakembereinknek, kollégáinknak, önkénteseinknek, partnereinknek, barátainknak és a
kuratóriumnak odaadó és minőségi munkájukat, mellyel hozzájárultak a 12. év sikerességéhez.
Köszönjük minden elkötelezett óvodai szakembernek és szülőnek, hogy bíznak a program által
képviselt értékekben és gyakorlati útmutatásban, ez éltet bennünket nap mint nap.
Budapest, 2018. május 28.

Tischler Tamara
Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány
képviselő, kuratóriumi elnök

