Közhasznúsági beszámoló
2008. év
Ki-Látás Közhasznú Alapítvány

Bejegyzés száma: Pk.60.203/2007/1
Jogállás: közhasznú szervezet
Tevékenységi kör:
Látássérültek felkutatása, korai fejlesztése, óvodai, iskolai integrációs ellátása, elemi rehabilitációja,
átképzés, képzés, munkába állítás elősegítése, családi és társadalmi re-integrációja, az
esélyegyenlőség biztosítása.
Számviteli beszámoló:
Mérleg (e Ft-ban):
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális eszközök
II. Tárgyi eszközök

13 147
1 299
8 348

Befektetett pénzügyi
eszközök
Forgóeszközök
Követelések
Pénzeszközök
Eszközök összesen

3 500
2 268
979
1 288
15 415

III.
B
II.
IV.

D Saját tőke
I. Induló /Jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás /eredmény
Tárgyévi eredmény
alaptevékenységből
V. (közhasznú tevékenységből)
F Kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek

15 365
100
0

Források összesen

15 415

15 265
50
50

Eredmény kimutatása (e Ft-ban):
A
b
5
C
D
1
2
3
J

Összes közhasznú tevékenység
bevétele (1+2+3+4+5)
Közhasznú célú működésre kapott
támogatás központi költségvetéstől
Egyéb bevétel
Összes bevétel (A+B)
Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1+2+3+4+5+6)
Anyagi jellegű ráfordítás
Személyi jellegű ráfordítás
Értékcsökkenési leírás
Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

Támogatás felhasználása (e Ft-ban)
Forrás
Támogatás
FSZK

35 597
35 596
4
35 600
20 336
10 851
4 222
5 263
15 264

Felhasználás

34.999 Indulás és teljes körű működés
biztosítása

Felhasznált
összeg
34.999
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Vagyon változása (e Ft-ban):
Saját tőke
Jegyzett tőke
Eredménytartalék (előző évek eredménye)
Ez évi eredmény

2007
0
0
0
0

2008
15.365
100
0
15.415

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott cél szerinti juttatások: nem volt.
Tisztségviselőknek nyújtott juttatás:
Tisztségviselőknek a tisztség betöltésének ellentételezésére semmiféle juttatást nem nyújtott az
Alapítvány.
Alapítvány 2008. évben végzett tevékenysége:
Az Alapítvány első féléves tevékenysége forráshiány miatt névleges volt. 2008.07.01-gyel
megnyerte a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által kiírt elemi és
foglalkozási rehabilitációs központ kiépítését célzó pályázatot. (4874 „Látássérült személyek
részére rehabilitációs központok működtetése és a Közép-dunántúli régióban kialakítása”)
A projekt lehetőséget nyújtott, hogy az Alapítvány megteremtse későbbi működéseinek feltételeit.
Kaposváron egy minden igényt kielégítő iroda együttest bérel. Az akadálymentes illemhelyiséget a
bérbeadó az Alapítvány igényei szerint alakította ki. Ezután megkezdődött az iroda felszerelése,
eszközbeszerzések (mindennapos tevékenységek újratanításához a konyha felszerelése,
közlekedéstanítás, számítógépes eszközpark, látásvizsgálat, Braille tanítás eszközei). A szakmai
munka Kaposvár mellett még két helyszínen: Barcson (gyógypedagógia és számítástechnika) és
Pécsen (teljes paletta) folyt. Barcson a Szivárvány Módszertani Központban, Pécsen főleg a Vakok
és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesületének Székházában dolgoztak a munkatársak.
Az Alapítvány a pályázatnak megfelelően elsőként meghatározta a tevékenységeit, a
tevékenységeinek megszervezését. Kialakította a szolgáltatások nyújtásának protokollját és
meghatározta a kliens útját a rehabilitáció menetében.
A tervezett és a megvalósult eredmények:
2008. július 1 - 2008. december 31-ig tartó projektben az Alapítvány vállalta:
 Minimum 30 fő bevonását a rehabilitációba
 20 fő részére elemi rehabilitáció nyújtását
 10 főt foglalkozási rehabilitációban részesít
 Elhelyezkedési rátát nem határozott meg a projekt.
Fent említett időszak alatt ténylegesen
 45 fő rehabilitációja kezdődött meg.
 Ebből 34 fő elemi rehabilitációt igényelt – területi megoszlás szerint: Baranya
megyében 10 fő, Somogy megyében 23 fő és Tolna megyében 1 fő volt-.
 Foglalkozási rehabilitációt 20 kliens kért.
 Az elemi rehabilitációra fordított óraszám összesen 537 óra volt.
–

Első beszélgetés 54 óra
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–

Funkcionális látásvizsgálat 4 óra

–

Braille oktatás 49 óra

–

Informatika oktatás 94 óra

–

Tájékozódás és közlekedés tanítás 157 óra

–

Mindennapos tevékenységek újratanítása 26 óra

–

Egyéni pszichés megsegítés 40 óra

–

Szociális munka 113 óra

 A foglalkozási rehabilitációra fordított óraszám összesen 61 óra.
–

Első beszélgetés 24 óra

–

Szakmai képzésbe irányítás 3 óra

–

Álláskeresési tréning, közvetítés 34 óra

–

Összesen 8 fő számára ajánlottak munkát a szakemberek.

Az ismertté tétel keretén belül kialakult az Alapítvány arculata (logo, honlap, nyomdai anyagok,
szóróanyagok). Munkatársaink a meglévő szakmai és civil kapcsolatokat ápolták, új
együttműködést alakítottak ki a SINOSZ Somogy megyei szervezetével, és a Siketvakok Országos
Egyesülete képviselőivel. A középtávú terveknek megfelelően elkezdődött a kapcsolatépítés a
Tolna megyei érdekvédelemmel. Az ismertté tétel folytatásaként a médiában riportok jelentek meg
az Alapítvány munkájáról.
A pályázat eredményeképpen egy jól felszerelt központi iroda alakult ki Kaposváron, ahol mind az
elemi mind a foglalkozási rehabilitáció tárgyi és személyi feltételei rendelkezésre állnak. Pécsen a
meglévő személyi feltételek mellé még hiányzik a megfelelő mennyiségű és minőségű tárgyi
infrastruktúra. Barcson a jelentkező és várható igényeknek megfelelő felszereltség és személyi
feltétel biztosított.
Záradék:
A Felügyelő Bizottság a beszámolót ellenőrizte és elfogadta.
A Kuratórium a beszámolót elfogadta.
A közhasznúsági jelentést az internetes honlapon tette közé az Alapítvány.
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