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Beszámoló az Alapítvány 2011. évi tevékenységéről
Alapítvány élete, események:
Az elmúlt évben Alapítványunk jelentős mértékben megújult. Ennek több előzménye és oka
volt:
Talán sokan nem értesültek róla, hogy az elmúlt évben érzékeny veszteségeket szenvedtünk
Vígh Tamás és Keszthelyiné Lándori (Sztehlo) Sára elvesztésével. Mindketten alapító tagjaink
voltak. Vígh Tamás legfőképpen a Sztehlo-emléktábla és Sztehlo-szobor megalkotásával írta be
nevét Alapítványunk történetébe, Sára pedig a mindennapi működtetés fáradhatatlan motorja volt
mindaddig, amíg ezt állapota engedte. Halálukkal a héttagú alapító gárda létszáma háromra
zsugorodott. Így a megmaradt alapító tagjaink:
Andrási Andor, Füzéki Bálint, Grőbler András
A kuratórium tagjai közül többen visszaléptek, pótlásukról gondoskodni kellett. Ezeket a
tényeket hivatalos dokumentumainkon is regisztrálni kellett a bíróságon.
Segélyezési-támogatási tevékenységünk az utóbbi években lecsökkent, aminek legfőbb okát
abban láttuk, hogy a gyermekvédelmi intézetek átalakításával egyidejűleg megnehezült a velük való
kapcsolattartás.
A kuratórium elnökének, Merényi Zsuzsannának társaságából sikerült egy fiatal, lelkes és
hozzáértő csapatot szerveznünk, akik új lendületet adtak az alapítványi tevékenységnek. A jelenlegi
kuratórium tagjai:
Fülöp Ágnes, Kövesy Emese, Merényi Zsuzsanna, Spitálszky Andrea, Weissmahr Zsuzsa
Kellemetlen meglepetésként ért bennünket, hogy az alapítvány számára 2011-ben adójukból
felajánlott 1 %-os támogatásokat az adóhatóság (NAV) adminisztrációs tévedése miatt 2011-ben
nem kaptuk meg. Ez a lépés annál is súlyosabban érintett bennünket, mert erről, a később tévesnek
bizonyult döntéséről a NAV az 1%-okat nekünk nyújtó támogatóinkat is értesítette, ami azt a valós
veszélyt rejti magában, hogy ez, a tevékenységünkhöz alapvetően szükséges támogatási forrás a
jövőben elmaradhat. Szerencsére a NAV a tévedését korrigálta és reményeink szerint a felajánlókat
erről is értesítette. A tévedés helyreigazítását követően a felajánlott összeg 2012 elején a
számlánkra megérkezett.
Tevékenység:


A 2011-es évben alapítványunk megújult, alapító okiratát módosítottuk és kuratóriuma új
tagokkal bővült. Ennek kapcsán újra fogalmaztuk a konkrét tevékenységünket, hogy jobban
igazodjon az állami gyermek- és ifjúságvédelem megváltozott körülményeihez, igényeihez
és másrészről a rendelkezésünkre álló anyagi lehetőségeinkhez. Fiatal tagjaink több
gyermekotthoni rendezvényen vettek részt és törekedtek a gyerekekhez fűződő közvetlen
személyes kapcsolatok megteremtésére.



Részt vettünk és veszünk a 2011-ben alakult Sztehlo Gábor Iskola Igazgatótanácsának
munkájában. Merényi Zsuzsanna kuratóriumi elnök az iskola tanárainak tartott előadást
Sztehlo Gáborról, pedagógiai munkájáról.
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Megrendeztük a Sztehlo Gáborhoz kötődő személyek szokásos évi találkozóját és
megemlékezést tartottunk Sztehlo Gábor sírjánál és emléktáblájánál.



Részt vettünk a Sarepta megalakulásának 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen
és ehhez kapcsolódóan a Sztehlo Gáborról készült filmben. Ugyancsak részt vettünk Sztehlo
Gáborhoz köthető további, az evangélikus egyház által szervezett rendezvényeken, mint a
Sztehlo Gábor születésnapjára időzített diakónia-napi ünnepség és szoborkoszorúzás,
valamint a Sztehlo Gábor középiskolai ösztöndíj pályázat kiosztási ünnepsége.



A Civilek éjszakájának keretében szeptemberben az Evangélikus Múzeummal karöltve
megszerveztük a Deák téri Evangélikus Múzeum pincéjében a Gaudiopolis c. film vetítését,
illetve ehhez kapcsolódóan a szociális munka aktuális problémáiról beszélgettünk meghívott
vendégeinkkel.



A HÍR televízió meghívására alapítványunk képviseletében Füzéki Bálint és Merényi
Zsuzsanna beszéltek Sztehlo Gábor mentőmunkájáról, és a Gaudiopolisról.



Alapítványunk két pályázatot írt ki budapesti gyermekotthonok lakói számára
„Az egészség menő!” illetve
„Tanulj és nyerj” címmel.
A pályázatok eredményhirdetése és pénzügyi lebonyolítása a 2012-es évben történik.



Az év során honlapunkat egy új, lényegesen többet nyújtó szolgáltatóhoz vittük át. Az
Alapítvány lényeges eseményeit, az aktuális híreket állandóan frissítjük a megújult
honlapunkon.
Pénzügyek:

2011-ben az Alapítvány célkitűzéseinek megvalósítására fordított költség 182.715 forintot
tett ki, míg a postai, banki, honlap fejlesztési, stb. működési költség teljes összege 70.087 forint
volt. Az Alapítvány kuratóriumi tagjai, tanácsadói és segítői az alapítványi tevékenységre fordított
munkájukért és egyéb felmerült költségükért (telefon, utazás, stb.) térítést nem kaptak. A munkaidő
ráfordítás becsült összesített mértéke mintegy 900-1000 órára tehető.
Köszönet és kérés:
Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal, vagy adójuk 1%-ával 2011-ben is
segítették munkánkat. Kérjük, hogy tiszteljen meg minket idén is azzal, hogy támogatja
tevékenységünket adományával és/vagy adójának 1 %-ával. Ennek annál is inkább van most
kiemelt jelentősége, mert az újabban megváltozott rendelkezések értelmében, a közhasznú
alapítványi besorolás feltétele az évenkénti 1 millió forint bevétel felmutatása.
Alapítványunk közhasznú alapítvány
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