A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-442
2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

19 Veszprémi Törvényszék

2019.06.24 10:21:03

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

Neve:

Nyilvántartási szám:

1 9

Időszak terjedelme: egész év

0 1

0

töredék év

0

0

1

5

9

1

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 8

2 0 1 8
1 2
időszak vége

3 1
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2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 8

19 Veszprémi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 8
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:

8 2 2 9

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Paloznak
Közterület jellege:

Zrínyi
16.

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:

1 9

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
0 6

(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

.P k . 6 0 1 3 8

0 0 0 1 5 9 1

/ 2 0 1 0/6

1 8 1 4 6 1 4 5

2

1 9

Wirtz Ágnes Anna

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 9

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 6

1 9
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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

79 336

738 779

I. Immateriális javak

3 447

2 740

II. Tárgyi eszközök

75 689

733 039

200

3 000

23 640

65 623

193

76

1 334

15 104

22 113

50 443

992

172

103 968

804 574

55 999

61 320

I. Induló tőke/jegyzett tőke

1 000

1 000

II. Tőkeváltozás/eredmény

66 528

54 999

-11 529

5 321

6 088

46 353

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
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
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

12 673
6 088

33 680

41 881

696 901

103 968

804 574
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

4 465

2 443

4 465

2 443

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

-2 174

-117

-2 174

-117

101 548

171 243

101 548

171 243

3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

26 312

26 312

99 423

142 730

99 423

142 730

38 710

39 824

38 710

39 824

84

1 548

84

1 548

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

103 923

175 117

103 923

175 117

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

103 923

173 038

103 923

173 038

5. Anyagjellegű ráfordítások

37 032

41 235

37 032

41 235

6. Személyi jellegű ráfordítások

66 973

97 307

66 973

97 307

0

0

0

0

7. Értékcsökkenési leírás

5 442

18 080

5 442

18 080

8. Egyéb ráfordítások

4 107

10 939

4 107

10 939

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

1 898

2 235

1 898

2 235

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

115 452

169 796

115 452

169 796

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

113 556

163 029

113 556

163 029

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

-11 529

5 321

-11 529

5 321

-11 529

5 321

-11 529

5 321

ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

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

2 521

2 791

2 521

2 791

38 710

39 824

38 710

39 824

F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

16.

8 2 2 9

Település:

Paloznak
Közterület jellege:

Zrínyi
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:
0 6 .P k . 6 0 1 3 8

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1 9

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

0 1

/2 0 1 0 / 6
0 0 0 1 5 9 1

1 8 1 4 6 1 4 5

2

1 9

Wirtz Ágnes Anna

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

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

egészségmegőrzés, rehabilitációs tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi CLVI tv. 26§c)1. pont

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

125

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
899

Gyermekotthonoknak nem pénzben adott támogatás

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Tárgyév

Előző év

55
Tárgy év
645

Mentor program keretében adott juttatás

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Támogatott óvodásoknak adott juttatás

2 851

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

899

3 551

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

899

10 100

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
kuratórium tagjai

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév (2)
0

Előző év (1)

0
Tárgy év (2)

0

0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Tárgyév
6 549

Pendula Óvoda NKft-nek adott támogatás

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

6 549

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

899

10 100

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0

0
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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)

103 923

175 117

2 521

2 791

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

101 402

172 326

H. Összes ráfordítás (kiadás)

115 452

169 796

66 973

97 307

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

113 556

163 029

K. Adózott eredmény

-11 529

5 321

67

99

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

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]

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-442
PK-442-02 Szöveges beszámoló
Vilagszep szakmai beszamolo_2018.pdf

Szakmai beszámoló 2018

KEDVES BARÁTUNK!

H
Marton Krszita
alapítvány vezető

atalmas öröm megosztani Veled 2018-as szakmai évünk összefogla
lóját, mivel nagy álmunkat sikerült megvalósítani ebben az esztendő
ben: felépült új budapesti központunk. Az épületben elsőként az
inkluzív szemléletben működő Pendula Óvoda kapuit nyitottuk meg 2018
szeptemberében. Alapítványunk ebben az évben 6, a következő óvodai
évtől pedig reményeink szerint 9 gyermekvédelmi gondoskodásban élő
gyerek óvodai nevelését tudja itt biztosítani, akik így családból jövő társaikkal együtt cseperedve fejlődhetnek támogató, szerető környezetben.
2018-ban szakmai tevékenységeink sora másik két, régóta tervezett
programmal bővült. A paloznaki táborok, a mesemondás, illetve műhelyeink mellett elindult mentor és karrier programunk. Az év végén 13 új
önkéntes csatlakozott hozzánk mentorként, hogy 13 fiatalnak adjanak
személyre szabott figyelmet, és támogassák őket kihívásokkal teli útjukon.
A karrier programunk egyelőre a teszt fázisban fut; arra készülünk, hogy
a Világszép fiatal felnőttek munkába állását és életkezdését segítsük
munkaadó partnerekkel együttműködésben.
Új, budapesti központunk egy további álmunk megvalósításának lehetőségét is kínálja: 2019-es évünk legnagyobb kihívása a szintén inkluzív
szemléletű Létra Klub életre hívása lesz. A Létra Klubba olyan közösségi
teret álmodtunk, mely innovatív módszerekre épülő, változatos programjaival a szabadidő minőségi eltöltésének lehetőségét kínálja családban
nevelkedő és gyermekvédelmi gondoskodásban cseperedő gyerekek és
fiatalok számára egyaránt.
Köszönjük, hogy figyelemmel követed tevékenységünket, és barátaink,
támogatóink között tudhatunk!

3

VILÁGSZÉP PILLANATOK

Wirtz Ágnes

Zámborszky Eszter
„Egyik önkéntesünk mondta
egy találkozón, mikor megkérdeztem, mit üzenne a következő önkéntes csapatnak: ne
legyenek elvárásaid, ne várd a
csodát, és hidd el, megkapod.”

4

„Sokan kérdezik, hogy nyolc év alatt mit értünk el, hány gyereken segítettünk. Már rég megértettem, hogy a mi munkánkban soha sincs pipa.
Hogyan is lenne? Ha sikerült kapcsolódni egy gyerekhez, sikerült éveken
át követni az életét, és odatenni azt, amire szüksége van, odaadni azt,
amit elfogad, az egy út. Ezen az úton nagyon sok olyan pillanat van, amire
mindig is emlékezni fogok, és a gyerekek visszajelzéseiből tudom, hogy ők
is emlékeznek. Ezeket a pillanatokat hívom én időtlen pillanatoknak, amikor az az érzésem, hogy a nagy reménytelenség, szomorúság közepette
egyszer csak megnyílik az ég. A legnagyobb sikernek ezeket a pillanatokat
élem meg. A munkánk és álmaink megvalósítása nem cukormázzal bevont
kedvességek. Igen, nagyon jó adni. A legjobb és legnehezebb feltétel nélkül adni. Úgy adni az értékes estéket, és hétvégéket, hogy nem tudom,
mennyit ér. Hatékony ahogyan és amit adunk? Azért adni, mert ajándék
és luxus a számítás és mérlegelés nélküli együttlét a gyerekekkel. Azért
adni, mert mélyen meg vagyok győződve róla, hogy egy gyerek egy egész
világ. Ha egy gyereknek sikerül átadni azt az érzést, hogy Ő is szeretetre
méltó és neki is szép és lehetőségekkel teli a világ, akkor már nem hiába
vagyunk. Sok-sok idézetet, levelet, pillanatot gyűjtök, és nehezen adom
ki őket, hisz annyira bizalmas vallomások ezek, amiket féltve őrizni kell.
Minden beszámolónk látszólag száraz összegzése és száma mögött ott
rejlenek ezek az időtlen pillanatok, összenézések, ölelések, boldog csendek, szomorúságok, és felhőtlen kacagások.”

Neisz Laura
„Első Világszép táborozásom: utolsó pillanatos
beugrás, 6 nap, számomra ismeretlen 10-19 éves
gyerekekkel. 14 fő, ebből 13 fiú. Amikor erről mesélek, ez az általános reakció: „Úristen! Kemény
lehetett”. Ebből a statisztikából én sem arra számítottam, hogy életem legszebb, legtisztább kapcsolódásokkal és rengeteg, hasfájós kacagással teli
hete lesz... A legnagyobb bajom az volt, hogy néniztek. :D”

Bárány Attila

„Régi vágyam az alapítvány tagjaként mesélni, gyerekekkel foglalkozni.
Adni valamit, ami nekik nem adatik meg, mint az egészséges családokban. Kihívás és izgalmas feladat is egyben, mivel a munkám nem
a gyermekvédelemhez kapcsolódik. A gyerkőcök tündériek, még ha vadócok, akkor is. Nagyon jó a mesélő csapat és nekem a csúcs mindig az, amikor dal van a mesében és énekelünk együtt.”

Lentulay Edina

Völgyi Bea

„Minden alkalom próba. A kreativitásom, nyitottságom, rugalmas
ságom, emberségem, toleranciám
próbája. Nagy tanítómesterek ezek
az apróságok. »Csak az jöjjön, aki
bírja, aki tudja, hogy végig csinál
ja....!!!«”

Draskóczyné Szabó
Noémi

„Szeretek mesélni, szeretek jót tenni. Ma már
tudom, hogy ez nem elég, sokkal kevesebb kell.
Csak magamat kell adnom, teljesen ott lenni, teljesítménykényszer nélkül, a legnagyobb gyermeki nyitottsággal, a felnőtt értő, játékos szívével.
Hálás vagyok a srácoknak, hogy mindezt meg
tanulhattam Tőlük. Feltölt az az egy-egy óra, amit
mesével, játékkal töltünk - mindig, mikor úgy
tűnik, hogy bolond gomba volt uzsira, akkor is.”

„Egész nap rohansz, teszed a dolgod, és észre sem veszed, hogy a lelked
csak kullog a tested után. Aztán elindulsz, hogy mesélj, és nagyon fáradt
vagy, és nincs is igazán kedved…
Odaérsz, megállsz, a lelked utolér, megérkezel.
Belépsz az ajtón, és akkor…na akkor…az valami más. Valaki megölel, pedig
nem is ismer igazán, visszaöleled. Valaki rád néz, s tudod, hogy lát téged,
mert te is látod őt.
Megjött a mesemondó – mondják. Te mesélsz, ők veled vannak, biztonságban…
Már nincs fáradtság, munka, rohanás, csak szeretet van, pillanatok, melyek
élni segítenek.”
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MINŐSÉGI IDŐT ADUNK
TÁBOROK

5

7

gyermekotthon

46

nap nyaralás

485
közös ebéd

6

88

tábor

résztvevő

1104

óra együtt töltött idő

56

tábori mese

MESEMONDÁS

344

óranyi új mese

6

2500

gyermekotthonban

ml meseolaj fogyott

ÚJ, BUDAPESTI KÖZPONTUNK

187

186

db kiviteli tervrajz

95

építési nap

építési törmelék konténer

PENDULA ÓVODA

240

óra közös játék a kertben

1500
gyerekrajz

25

erős homokvár

400

elmondott mondóka
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…ÉS AMI SZÁMUNKRA A LEGÉRTÉKESEBB
VOLT DE SZÁMOKBAN NEHEZEN
VISSZAADHATÓ:
• az az ölelés, amikor egy gyereknél hirtelen érzed, hogy elolvadt egy kemény
páncél és puha bizalommal teli jóleső sírásban szabad neki épp nem erősnek lenni
• az az ölelés, amikor már nyolcadik évben repül feléd a Paloznaki Meseközpont
kapujában
• az az ölelés, amikor te is és Ő is tudja, hogy nagy baj van és nehéz, és épp nincs
más, mint ez az ölelés…
• az az ölelés, amikor rácsok mögött látogatsz meg egy fiatalt, akit más nem látogat
• az az ölelés, amikor épp csak egy napja ismertél meg valakit és a tábori nap végén
megkeres és jó éjszakát kíván
• az az ölelés, amikor sírva borul rád egy tízéves lány, hogy neki ilyet még soha
senki nem mondott, hogyő olyan jó és szeretetre méltó
• az az ölelés, mikor gratulálok egy gyereknek, hogy sikerült összegyűjteni az első
önálló albérletre
• az az ölelés, amikor ragyogva feléd szalad a gyerekotthonban a három éves és azt
kiabálja: MESE!
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VILÁGSZÉP 2018

T

TÁBOROK

áboraink fő célkitűzése, hogy az intenzív együtt töltött idő alatt minden résztvevő egyéni érdeklődésének és életkorának megfelelő, támogatást kapjon. A gyerekeknek sok sikerélmény és pozitív megerősítés segít abban, hogy megtalálják és megerősítsék belső erőforrásaikat, amelyekre építkezve könnyebben állják meg helyüket a hétköznapok viszontagságai között. Az együtt töltött, minőségi idő lehetőséget
kínál arra, hogy megéljék a feltétel nélküli elfogadást, bizalmat és szeretetet, miközben tapasztalati úton
fejleszthetik készségeiket, szereznek ismereteket egyéni és csoportos működésükről, saját határaikról.
Annak érdekében, hogy a támogatás igazán személyre szabott lehessen, idén először táborainkat nem
gyermekotthonok szerint, hanem korosztályi bontásban szerveztük. Így 7 különböző gyerekcsapatnak 7 tábort
szerveztünk amelyeken összesen 88 fiatal vett részt.

OVIS TÁBOR
(3-7 éves korig)

Az egyéni figyelem, elfogadó
szeretet és bizalmi légkör kiala
kítása került előtérbe. A tábor
elsődleges célja az volt, hogy a
résztvevő gyerekeknek komplex
élményeket nyújtsunk meséken,
művészeteken és játékon ke
resztül.
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MESE TÁBOR
(8-11 éves korig)

A fő fókusz ebben a korosztályban még mindig az egyéni figye
lem, az elfogadó és szerető légkör
biztosítása, alkalmazott módsze
reink pedig a mese, művészet és
élménypedagógia voltak. Az idei
évben a görög mítoszok világába
repítettük a gyerekeket. Sokféle
alkotó tevékenységen keresztül
készültek fel az olimpiai játékokra, ahol saját maguk legyőzése
volt a cél.

DEMÓ TÁBOR
(11-14 éves korig)

Az életmód és design táborban
a közösségi alkotás élményével
gazdagodtak a fiatalok miközben
a tudatos, függőségmentes élettel ismerkedtek. Formatervező,
fényképész, grafikai és animációs
foglalkozásokon keresztül fejleszthették egyéni készségeiket, és a
csapatban való együttműködést.
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KARRIER
TÁBOR

(14+-os korosztálynak)
Karrier táborunk célja, hogy a fiatalokhoz közelebb hozza a munka világát, Miután a gyerekeknek
saját élményeken keresztül van
lehetőségük megismerni különböző foglalkozásokat, ez segíti
őket a majdani pályaválasztásban, az erre való iskolai felkészülésben. Az idei évben 12 különböző szakmában próbálhatták ki
magukat tizenéveseink, úgymint:
tetováló művészet, autó - motor
- bringa szerelés, egészségügy,
asztalosmesterség, könyvkötészet, fényképezés, 3D tervezés,
szakács, pék, cukrász, felszolgálás és rendezvényszervezés.

ÖNKÉNTES
KÉPZŐ

(17-21 éveseknek)
Programunkat azoknak a fiataloknak hoztuk létre, akik már több
nyarat együtt töltöttek velünk,
időközben fiatal felnőtté váltak, de továbbra is szeretnének
kapcsolódni az Alapítványhoz.
A program során a résztvevők
megtanultak önállóan megtervezni, kivitelezni és értékelni
egy önkéntes projektet, amely
tapasztalat a hétköznapi életükben is segítségükre lesz majd.
A 2018-as projekt résztvevői több
kínálkozó lehetőség latolgatása
után végül egy gyermekotthonba
látogattak el, ahol felújították az
egyik közösségi teret,és különböző szórakoztató programokkal
szereztek egy vidám napot az ott
lakóknak.
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UTAK TÁBOR
(11-16 éveseknek)

A miskolchoz közeli gyermek
otthonban élő fiataloknak szer
vezett táborunkban mese-, drá
ma- és művészet-pedagógia
segítségével a saját utak megta
lálását tűztük ki célul. Feladatunk
az volt, hogy pozitív megerősí
téssel és önbizalmuk növelé
sével támogassuk a fiatalokat
az ehhez szükséges döntések
meghozatalában.

NAGYBARCAI
TÁBOR

(fiatal anyukák számára)
A táborban a lányok önbizalmának
erősítése, önbecsülésének fejlesztése, a töltődés, az anya-gyermek kapcsolat erősítése, az anyává érés folyamatának támogatása
volt mese-, művészet-, drámapedagógia segítségével.
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M

MESEMONDÁS

esemondó önkénteseink heti rendszerességgel járnak a velünk kapcsolatban álló gyerekotthonokba azért, hogy a két tábor között eltelő időszakban is minél több minőségi időt tudjunk eltölteni
a gyerekekkel. Önkénteseink élő szóban mesélnek, mondókáznak, énekelnek, miközben nyitottsággal
és odafigyeléssel igyekeznek meghitt, örömteli pillanatokat csempészni a kicsik és nagyok mindennapjaiba.
Mivel alapítványunk célja, hogy egy-egy velünk együttműködő gyerekotthonban a lehető legtöbb programunkkal legyünk egyidejűleg jelen, ám erőforrásaink egyelőre korlátozottak, mesemondó tevékenységünket
is racionalizálnunk kellett. Jelenleg 4 budapesti, 1 miskolci 1 nagybarcai és 2 gencsapáti gyermekotthonban
vagyunk jelen, és elbúcsúztunk a Szilágyi Gyermekotthontól ill. a Halmaji nevelőszülői körtől, az önkénteseinket pedig átcsoportosítottuk.
2018-ban újabb 13 lelkes önkéntes csatlakozott a csapathoz, így összesen 65 mesemondó vesz részt a
munkánkban. Feladatuk ugyan nagyon szép, azonban sokszor nehéz is, így szeretnénk őket a lehető legjobban támogatni ebben. Lehetőséget teremtünk arra, hogy csoportos esetmegbeszélések vagy egyéni szupervíziók alkalmával oszthassák meg élményeiket, kereshessenek választ az esetlegesen felmerülő problémkra.
A feltöltődésre és a szakmai fejlődésre a tavaszi lélekfrissítő hétvégén és mesemondó szakmai napokon van
lehetőségük. Mesekutató kollégánk folyamatosan bővíti azt a mesetárat, amiből heti látogatásaikra felkészülhetnek. Világszép mesetárunk havonta, tematikusan bővül, 2018-ban 150 új mesét kaptak önkénteseink
magyarázatokkal, ajánlásokkal.
Nagy büszkeségünk, hogy 2018 végén elindult online, digitális mese adatbázisunk, amelyben minden
eddig elmesélt vagy közzétett mesénk megtalálható, címszavak és tematika szerint kereshető.
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EGYÉNI FIGYELMEN ALAPULÓ PROGRAMOK
MENTORPROGRAM
Egy évnyi tapasztalatgyűjtés
után, 2017 év végén döntöttük el,
hogy az addig teszt fázisban, szűk
körben működő mentor progra
munkat szeretnénk kiterjeszteni,
és a csatlakozást minél több Vi
lágszép fiatal számára lehetővé
tenni. 2018 I. félévében kidolgoz
tuk a program részleteit, lebo
nyolítottuk az első önkéntes to
borzást és kiválasztást, míg végül
október végén, egy 2+1+1 napos
képzési folyamat után, 13 Világ
szép mentor önkéntessel gyara
podott szervezetünk. A mentor
program a személyre szabott fi
gyelem koronája; önkénteseink
hetente, kéthetente látogatják a
szakembereink által kiválasztott
1-1 gyereket, hogy együtt talál
ják meg azt a „legszebb szépet”,
ami túllendít a mindennapok ne
hézségein, és motiválhatja a gye
rekeket a fejlődésben. A mese
mondó önkéntesekhez hasonlóan
a mentorok is sok segítséget kap
nak; csoportos esetmegbeszélésekkel, egyéni konzultációval se
gítjük a munkájukat.
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KARRIERPROGRAM
Karrier programunk jelenleg ta
pasztalatgyűjtő szakaszában jár,
a rendszer kidolgozása folyamat
ban van. Legfontosabb partne
rünk „béta verziós” működésünk
alatt a Villa Bagatelle, amellyel
karöltve 2018-ban összesen 9
fiatalnak adtunk munkalehetősé
get alkalmi munka, teljes munka
idős állás, diákmunka vagy iskolai
szakmai gyakorlat keretein belül.
A program jóval túlmutat a
munkaadó szerepkörön: szakembereink támogatják a fiatalokat a pályaválasztásban, képzések megszerzésében, a jogi és
pénzügyekben való eligazodásban, a kötelességtudat fejlesztésében vagy akár a munkahelyi
beilleszkedésben.

EGYÉNI
ÖNISMERETI
TÁMOGATÁS
Az elmúlt évben egyre jobban
elmélyítettük kapcsolatunkat a
támogatott gyerekekkel, így az
egyéni figyelemért felelős szakmai csapatot egy főállású, erős
gyermekvédelmi háttérrel rendelkező pszichológussal bővítettük.
Így ahol a legnagyobb szükség van
a fejlesztésre, koncentrált segít
séget tudunk adni, kiegészítve
ezzel a gyermekotthonokban zajló
szakmai munkát
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H

FOGLALKOZÁSOK

eti rendszerességű és alkalmi tematikus műhelyeink a nyári táborok között eltelő időszakban adnak
lehetőséget a gyerekeknek a csoportos és egyéni fejlődésre. A kisebbeket különböző művészeti és
sport foglalkozásokra, míg a nagyobbakat színházi és prevenciós workshopokra hívtuk.

BUDAPESTEN 4 FOGLALKOZÁS
SOROZATOT FUTOTT

Mese – Rajz: A műhelysorozat
alkalmain a gyerekek meghallgattak egy-egy mesét, majd különböző kézműves technikákkal
dolgozták fel a hallottakat. Az alkotásokat ezek után egy grafikus
segítségével digitalizáltuk, amelyek közül egy alkotás megjelent
a Nők lapja mese rovatában.

Sport: Egyik budapesti gyermek
otthon partnerünk udvari focipá
lyáján futball foglalkozás sorozatot
szerveztünk. Két szakemberünk
a futballt eszközként használja
egyéni és szociális készségek fejlesztésére.
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Kórus: A zene és az ének,
az együtt éneklés új barátságokat, közösséget teremt,
csökkenti a stresszt - röviden
szólva boldogabbá teszi az
embereket. Kórus foglalkozásunk az első inkluzív szemléletű foglalkozás sorozatunk volt.

Dráma: Foglalkozás sorozatunk
keretében a fiatalok kezdeti
improvizációs jeleneteiket fűzték össze egy történetté, amiből
aztán egy videoklipet forgattak.
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FOGLALKOZÁS-SOROZATOK
MISKOLCON ÉS KÖRNYÉKÉN
A diósgyőri lakásotthonban heti
rendszerességgel került megrendezésre a mese-, dráma-, társasjáték pedagógiára épülő foglalkozás sorozatunk.
Halmajon havonta kétszer tartottunk foglalkozást. Az egyik alkalom
során a nevelőszülőknek adtunk
tanácsot csoportos szupervízió
formájában, a másik alkalommal
pedig a gyerekek kaptak mese- és
drámapedagógiai foglalkozást.
Nagybarcán, szintén kéthetente a
fiatal anyukáknak és gyermekeiknek Ringató ölbéli játékokat, szülésfelkészítést, higiéniai tanácsadást, valamint mesepedagógiai
foglalkozásokat nyújtunk a felmerülő igényeknek megfelelően.

2019 tavaszától, a Létra Klubban innovatív, inkluzív szemléletben megvalósuló foglalkozásokkal
várjuk a gyerekeket és fiatalokat.

19

A

HŰVÖSVÖLGYI ÉPÍTKEZÉS

Hűvösvölgyi út 18. alatti ingatlant 2016 október 24-én vette meg a Világszép Alapítvány azzal a céllal, hogy ott óvodát és multifunkcionális gyerekközpontot hozzon létre, valamint helyet biztosítson
az alapítvány irodáinak. A tervezéssel az Art-Tax építész irodát bíztuk meg. A kivitelező kiválasztása
2 körös tender útján, 2018. elején történt meg: a Techno Build Kft.-t bíztuk meg. A munkálatok 2018. február közepén kezdődtek és első lépcsős átadása (földszint, I. emelet, II. emelet) augusztus végén történt
meg. A kijárati szintet októberben vehettük át. A kivitelezéssel kapcsolatos műszaki ellenőri feladatokat az
Abéta Kft. végezte el.
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A

PENDULA ÓVODA

Pendula szeptember 10-én nyitott, 25 fővel, 6 gyermekvédelemben élő óvodással. Január és koratavasz
között 3 új óvodás csatlakozik még hozzánk, akik már előjegyzésben vannak, így tehát 19+2 család az,
aki óvodánkat választotta és az inkluzív szemléletet értéknek tartotta.
2018-ban szeptembertől decemberig összesen, minimum 600 órát játszottunk a gyerekekkel!
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ÉVÜNK SZÁMOKBAN
GYEREKEK, TÁBOROK, TÁBOROZÓK

7

tábor,
összesen

2018

10

89

táborozó

turnusban

nyári táborai
számokban

5

gyermekotthon

24

50

táboroztató

NEMEK, KORCSOPORT SZERINTI MEGOSZLÁS

44

39

fiú

lány

ÉLETKOR SZERINTI MEGOSZLÁS

8

0-2 év közötti gyerek

8

33

3-6 év közötti
gyerek

15-19 év közötti
gyerek

17

7-10 év közötti
gyerek

21

11-14 év közötti gyerek
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TERVEINK 2019
LÉTRA KLUB

A

Létra klub muntifunkcionális
terei azzal a céllal kerültek
kialakításra, hogy foglalkozások és workshopok széles tárházának tudjon felszerelt otthont adni.
Célunk az, hogy ezek a foglalkozások inkluzív szemléletben nyújtsanak hasznos és élvezetes élményeket, valamint tanulási lehetőséget
az állami gondoskodásban élő fiataloknak és a családból jövőknek egyaránt. A Létra Klub célja továbbá,
hogy termei bérbeadása által egyszer a fenntartható működés kereteit teremthesse meg magának.

T

TÁBOROK

ovább finomítjuk a 2018-ban táborainkban szeretnénk tovább folytatni és finomítani a 2018-ban
kialakított tábor rendszerünket. Kisiskolás korosz
tályig továbbbra is az egyéni figyelem, míg felső tago
zattól kezdve a közösségi működés kerül előtérbe.
A korábbi struktúra szerint folytatjuk Ovis, Mese, Demó,
táborainkat, azonban a Demó tábori korosztályt két
részre bontjuk annak érdekében, hogy minél több fiatal számára biztosítjuk szolgáltatásainkat, valamint ez
teszi lehetővé, hogy táborok tekintetében egy további,
budapesti gyermekotthon felé is nyissunk, ahol tavaly
kezdődött el az önkéntes mesélés. Az újonnan létrejött
csoport számára egy prevenciós tábort szeretnénk biztosítani, amelynek tematikája még kialakítás alatt van.
A 2018-as karrier táborban résztvevők 2019-ben az ex
pedíciós tábor keretében a felelősségvállalás, a döntéshozatal témájára, illetve saját, csoportban betöltött szerepükre nézhetnek majd rá. A diósgyőri otthon fiataljai
az expedíciós táborral lépnek be a táborrendszerünkbe.
Az idei táborrendszer specialitása, hogy azon fiatalok
számára, akik jelenlegi, vagy általános állapota nem teszi
lehetővé a táborokban történő részvételt, egyedi, 3 napos, egyénre szabott programokat alakítunk ki speciális
szakemberek bevonásával.
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PENDULA ÓVODA

2

018-an két csoportunk indult el. A 2019-2020-as évre
meghirdettük harmadik csoportunkat, amelyben reményeink
szerint további 3 gyermekotthonban élő óvodás cseperedhet, játszhat, mondókázhat, énekelhet majd
sokat, önfeledten.

MENTOR ÉS KARRIER PROGRAM
Mentor program: 2018. novemberében elindult az önkéntes mentoraink és mentoráltjaink közötti
együttműködés. 13 fiatal egy éven
keresztül személyre szabott figyelmet kap mentoraink által. Célunk,
hogy mentoraink támogassák a
fiatalokat kihívásokkal teli útjukon.
2019. őszén újabb 12-15 fő mentor
képzését tervezzük.
Karrier progam: A 2019-es év kitű
zött célja a karrier program rendszer
szintű kidolgozása a meglévő tapasz
talataink alapján.
Önismeretet támogató programunk kidolgozására terveink szerint szintén 2019-ben kerül sor.

2

MESEMONDÁS

019 őszén szervezzük meg a következő önkéntes mesélő képzést, amelynek célja, hogy az esetlegesen
lemorzsolódó önkénteseket pótoljuk, a csoportokat erősítsük. Miskolcon egy új lakásotthon felé szeretnénk nyitni, melynek előkészületei már elindultak. Elektronikus mesetárunkat 2019-ben folyamatosan bővítjük majd további mesékkel.
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KÖSZÖNJÜK!
PARTNEREINK
BÁRÁNYFELHŐ
a fejlesztő és terápiás központ szerves része Pendula óvodánk életének

NYITOTT ISKOLÁKÉRT ALAPÍTVÁNY
	abban segíti szakmai csapatunkat, hogy egyre több projektünket tudjuk inkluzív szemléletben megvalósítani

VILLA BAGATELLE
	9 általunk támogatott fiatal kapott itt munkát, vagy lehetőséget vagy szakmai
gyakorlatra (pék és cukrász)

DEMO, HELLO WOOD
négy éve szerveznek velünk közösen tábort és workshopokat

FELLER ADRIENNE AROMATERAPEUTA
	állított nekünk össze olyan illóolajat, amit önkéntes mesélőink a gyermekotthonokba minden alkalommal magukkal visznek
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ÖNKÉNTESEK
MESEMONDÓK:
Albert Zsuzsánna
Bacsek Júlia
Bíró Nóra
Jeges Anna
Keresztury Ágnes
Kondi Viki
Lakatos László
Martényi Tímea
Martonfalvay Lilla
Simardi Judit
Szögeczki Kata
Bárány Attila
Barnabás Helga
Barzsó Judit
Bereiné Vasas Andrea
Csordás Katalin

Draskóczyné Szabó Noémi
Erdélyi Kriszitna
Gregus Laci
Hacsi Anna
Kardos Rita
Kovács Gabriella
Kusnyerik Emese
Laudán Edina
Léczfalvi Kinga
Lengyel Melinda
Lentulay Edina
Ábrahámi Andrea
Bakó Katalin
Balogh Ildikó
Barta Mária Viola
Besenyei Anna

Bodonovits Regina
Czina Gabriella
Dora M. Andre
Hajnal Judit Zsizsik
Horváth Edéné
Illés Szabolcs
Kata Laurinyecz
Laura Bavalics
Noemi Csiszar
Kelemen Andrea
Tuczai Rita
Tumikné Csurák Ágnes
Weiszmüller Mónika
Wirtz Ágnes

MENTOROK:
Bende Zsófia
Csiszár Noémi
dr. Szilassyné Kovács Erika
Földi Bianka

Grabow Elisabeth
Hámos Edit
Jilling Valentina
Koós Bence

Molnár Ditta
Nándori Martina
Tempfli Kátya
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NYILVÁNOSSÁG
NŐK LAPJA, 2018. FEBRUÁR

https://www.nlcafe.hu/csalad/20180215/vilagszep-alapitvany-gyermekvedelem-allami-gondozottgyerekek-ovoda/
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NŐK LAPJA, 2018. MÁRCIUS

https://noklapja.nlcafe.hu/noklapja/2018/04/02/a-vilagszep-csapat-kapitanya-wirtz-agnes-elettortenete/

31

vilagszepalapitvany.hu

