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A Sztehlo Gábor Alapítvány közhasznúsági jelentése az alábbi részekből áll:

I.
II.
III.

Az alapítvány közhasznú egyszerűsített számviteli beszámolója
A vagyonfelosztással kapcsolatos kimutatás
Az alapítvány érintett időszaki tevékenységének tartalmi értékelése

I. Az alapítvány közhasznú egyszerűsített beszámolója az alábbi részekből áll:
 Közhasznú eredménykimutatás
 Mérleg
Az alapítvány a beszámolóját az egyszeres könyvvitel általános előírásainak, és a közhasznú
szervezetekre vonatkozó speciális számviteli előírások alapján állította össze.
Az alapítvány mérlegében szereplő tételek valódisága leltárral alátámasztott.
( pénzeszközök, leltára )
Az alapítvány vagyona 2011. december 31-én 3.855 e Ft, mely teljes egészben
pénzeszköz.
Az alapítvány vagyonát az elmúlt időszaki működés tőkeváltozásánák összevont hatása 3.560
eFt. A tőkeváltozást a 2010. évi működés 368 eFt nyeresége kedvezően befolyásolta.
A 2011. évi működést az alapítvány 295 eFt nyereséggel zárta.
.
Az alapítvány közhasznú bevételeinek megoszlása:
 Belföldi adomány
133 eFt
 Külföldi adomány
283 eFt
 Könyvbevétel
43 eFt
 Kamatbevétel
88 eFt
II.

Az alapítványnak vállalkozási tevékenysége nem volt, ezzel kapcsolatosan se bevételt, se
költséget nem számolt el.

III.

A 2011-es év legfontosabb feladata az alapítvány munkájának újraszervezése volt.
Egyrészt haláleset miatt, másrészt a kuratórium két tagjának lemondása miatt az
alapító okiratot módosítani kellett. Három helyettes alapítót jelöltek meg az alapítók,
új kuratóriumot és felügyelő bizottságot hoztunk létre. 2011 decemberében a Fővárosi
Bíróság befogadta az új alapító okiratot.
Az új kuratórium már év közben megkezdte az alapítvány munkájának
újraszervezését.
A Civilek éjszakájának keretében szeptemberben megszerveztük a Deák téri
Evangélikus Múzeum pincéjében a Gaudiopolis c.film vetítését, illetve ehhez
kapcsolódóan a szociális munka aktuális problémáiról beszélgettünk meghívott
vendégeinkkel. (2012. szeptember ). Pozitív visszhangja volt a programnak.
Több beszélgetést is folytattunk gyermekvédelemmel foglalkozó szakemberekkel,
ennek eredménye két pályázati kiírás, amelyet „meghívásos” módon, a velünk évek
óta kapcsolatban álló gyermekotthonoknak ajánlottunk, de a megújult honlapon illetve
új facebook oldalunkon mindenki számára elérhetővé tettünk.

„Az egészség menő!” illetve
„Tanulj és nyerj” címmel írtuk ki a pályázatot.
Eredményhirdetésük és pénzügyi lebonyolítáuka a 2012-es évben történik.
Az alapítvány támogatói körének tagjai több gyermekotthoni rendezvényen vettek
részt.
Egyéb, Sztehlo Gábor emlékének ápolásával összefüggő tevékenységünk:
Részt veszünk a 2011-ben alakult Sztehlo Gábor Iskola Igazgatótanácsának
munkájában. Merényi Zsuzsanna kuratóriumi elnök az iskola tanárainak tartott
előadást Sztehlo Gáborról, pedagógiai munkájáról.
Részt vettünk a Sarepta megalakulásának 60. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségen.
A HÍR televízió meghívására alapítványunk képviseletében Füzéki Bálint és Merényi
Zsuzsanna beszéltek Sztehlo Gábor mentőmunkájáról, és a Gaudiopolisról.
Támogatási célú kiadásaink:
Sztehlo emlékkönyv kiadásának támogatása-nyomdaköltség (150 000 Ft)
Civilek éjszakája program (32 715 Ft)
A tisztségviselők 2011-ben díjazásban, és egyéb juttatásban - a korábbiakhoz hasonlóan- nem
részesültek.

kuratórium elnöke

