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A Szthelo Gábor Alapítvány közhasznúsági jelentése az alábbi részekből áll:

I.
II.
III.

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

I. Az alapítvány közhasznú egyszerűsített beszámolója az alábbi részekből áll:
 Eredménykimutatás
 Közhasznú eredménykimutatás
 Mérleg
Az alapítvány a beszámolóját kettős 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 2012. december 31-én 4.455 e Ft, mely teljes egészben
pénzeszköz.
Az alapítvány elmúlt időszaki működésének összevont tőkeváltozása 3.855 eFt. A
tőkeváltozást a 2011. évi működés 295 eFt nyeresége kedvezően befolyásolta.
A 2012. évi működést az alapítvány 600 eFt nyereséggel zárta, mely teljes egészében az
alaptevékenységhez kapcsolódott.
.
Az alapítvány közhasznú bevételeinek megoszlása:
 Magánszemélyek adomány
376 eFt
 NAV 1 %
801 eFt
 Kamatbevétel
114 eFt
II.

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

III.

Összefoglaló az Alapítvány 2012. évi tevékenységéről:

A 2012-es év tevékenységében fontos feladat volt a még 2011-ben a budapesti
gyermekotthonok számára meghirdetett
o „Az egészség menő!” illetve
o „Tanulj és nyerj” címmel kiírt pályázat lebonyolítása.
Az egészség menő pályázat keretében 8 benyújtott pályázatból 6-t értékeltünk megfelelőnek
és a pályázó gyerekcsoportok 280 000 Ft támogatásban részesültek.
A tanulmányi pályázatra 53 pályázat érkezett, júniusban zárult a pályázat és az
eredményhirdetésre a szeptemberi tanévnyitó után került sor a Sztehlo Gyermekotthonban,
90 000 Ft-t kaptak a nyertes pályázók.
További három megkeresés volt a 2012-es évben.

M. Sz. állami gondozott középiskolai tanuló szakképzéséhez kért és kapott támogatást (16800
Ft)
A Fővárosi Önkormányzat Utógondozó otthona korábban lekötött sí-tábori programjához kért
sürgős segítséget. A kuratórium számukra 70000 Ft-t ítélt meg támogatásként, amely utazásuk
költségeit fedezte.
Korábban állami gondozásban élő mozgássérült fiatalok nyári táborozáséhoz kértek
hozzájárulást a támogató gondozók (B. Á.), 65 000 Ft-tal járultunk hozzá nyaralásukhoz.
Egyéb feladatunk volt a gyermekvédelmi munka illetve Sztehlo Gábor életének és
munkájának hivatalos meghívások, rendezvények alkalmával történő képviselete. Ennek
keretében az alábbi rendezvényeken képviseltük az alapítványt:
 részvétel Sztehlo emlékülésen és szobrának koszorúzásán: Mentő és Áldozat – 2012.
május 24 (Füzéki Bálint és Andrási Andor)
 részvétel az Evangélikus Egyház Diakónia napján koszorúzás – 2012. szept. 25.
 Hősök emlékezete - filmvetítés és beszélgetés - 2012 november 8-9.( nov. 8-án
filmvetítés a Ráday utcánál, nov. 9-én Szenes Hanna film és beszélgetés Grőbler
Andrással EU-pontnál.)
 Sztehlo ösztöndíj átadásán részvétel – 2012. nov. 9
 Rádió interjú Andrási Andorral az alapítvány helyzetéről és problémáiról. Evangélikus
félóra - 2012 okt.
 „Vendégváró” pályázat meghirdetése a gyermekotthonok számára a 2012/2013
tanévben
 Koszorúzás az Erzsébet híd oldalánál felállított emléktábla avatásnál - 2012 dec. 11. (a
hivatalos Wallenberg-év záróakkordja volt és emléket állított a rakpart névadóinak.)
 Karácsonyi gyermek-képeslapok gyűjtése a gyermekotthonokból, szkennelése és
szétküldése - 2012 dec. (Andrási Andor)
Merényi Zsuzsanna személyében folyamatos kapcsolatunk van a Sztehlo Gábor Óvoda,
Általános iskola és Gimnáziummal, amelynek működését figyelemmel kísérjük és
támogatjuk, rendezvényeiken részt is veszünk.
Aktivistáink (Kemény Zalán szervezésében) a fővárosban alkalomszerűen látogatnak
otthonokat, vesznek részt rendezvényeiken (gitár eset, bográcsozás stb.) Az elmúlt évben több
alkalommal határon túli magyar gyermekotthonoknak, szórványiskolának (Románia – Élesd,
Gyimesbükk, Déva, Kovászna, Mezőtelegd) gyűjtöttek könyvet, ruhát, játékot és vitték a
helyszínre.
A tisztségviselők 2012-ben díjazásban, és egyéb juttatásban nem részesültek.
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