Közhasznúsági beszámoló
2010. év

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

B

Forgóeszközök

II. Követelések
IV. Pénzeszközök
Aktív időbeli
C elhatárolások
Eszközök összesen

Saját tőke
Induló /Jegyzett tőke
Tőkeváltozás /eredmény
Tárgyévi eredmény
alaptevékenységből (közhasznú
11.597 V. tevékenységből)
Tárgyévi eredmény vállalkozási
1.273 VI. tevékenységből
10.324 F Kötelezettségek
6.001 D
408 I.
5.593 II.

128 II. Rövid lejáratú kötelezettségek
G Passzív időbeli elhatárolások
17.726 Források összesen

Eredménykimutatás (e Ft-ban):
A
b
5
C
D
1
2
3
4
F
G
J

Összes közhasznú tevékenység bevétele
Támogatás központi költségvetéstől
Egyéb bevétel
Összes bevétel
Közhasznú tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordítás
Személyi jellegű ráfordítás
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Összes ráfordítás (D+E)
Adózás előtti eredmény (B-E)
Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

Támogatás felhasználása (e Ft-ban)
Forrás
Támogatás
Esza
94.500
Nca
1.300
Fszk
9.756
Nydrmk
6.307

-17.141

3.434
3.434
1.252
17.726

51.660
50.339
1.321
51.660
68.801
34.001
30.921
3.876
3
68.801
-17.141
-17.141

Felhasználás
Elemi rehabilitáció
Működés
Foglalkozási rehabilitáció
Foglalkozási rehabilitáció

Vagyon változása (e Ft-ban):
Saját tőke
Jegyzett tőke
Eredménytartalék (előző évek eredménye)
Ez évi eredmény
1

13.040
100
30.081

2009
30.181
100
15.415
14.816

2010
13.040
100
30.081
-17.141

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott cél szerinti juttatások: nem volt.
Tisztségviselőknek nyújtott juttatás:
Tisztségviselőknek a tisztség betöltésének ellentételezésére semmiféle juttatást nem nyújtott az Alapítvány.
Alapítvány 2010 évben végzett tevékenysége:
A Ki-Látás Közhasznú Alapítvány a 2010. évben a következő pályázati forrásokból finanszírozta tevékenységét:
I. 2009.09.01 - 2011.02.28. a TÁMOP 5. 4. 7-08/2009-0003 számú, „ A látássérült emberek számára elemi
rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” Önálló leszek 3
II.
2010. 06. 01- 2011. 05. 31. NCA-DD-10-0310 azonosítószámú, „A Dél-dunántúli civil szervezetek működésének
támogatása” c. pályázat
III. 2009.09.01 - 2010.07.31. az FSZK 4961/B/21 számú "A megváltozott munkaképességű személyek munkába
helyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások működésének támogatása" Ki-látások a
Munka világába
IV. 2010. 08. 01 – 2011. 11. 30. az AMSZ-2010 hivatkozási számú, 4776-3/2010-5300 ügyiratszámú, "A megváltozott
munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások
működésének támogatása" c. pályázat
I. Elemi rehabilitáció:
Az alapítvány munkatársai a 2010. évben (kumuláltan a projekt kezdetétől) 163 főt vont be a szolgáltatásokba. Az összes
kontaktóraszám: 8499 volt, melyből Informatika:3603 óra, Tájékozódás és Közlekedés:1285 óra, Felmérések:1016 óra,
Szociális munka:852 óra, Pszichés megsegítés:631óra, Mindennapos tevékenységek újratanítása:433 óra, Braille:277 óra,
Látástréning:166 óra. Az idei évben bővült a szolgáltatások köre az önsegítő körrel és egyre többen tartottak igényt az
eszközkölcsönzésre.
A megvalósításban közreműködött 19 szakember: 6 rehabilitációs tanár, 4 szociális munkás, 5 pszichológus, 4
informatikaoktató. A szolgáltatások koordinálását és a gazdasági, adminisztratív feladatokat projektmenedzser, gazdasági
vezető, és irodai adminisztrátor végezte.
Az elmúlt évben 7 munkatárs vett részt speciális szakmai képzésben. Szakmacsoportjaink szupervízor segítségével
tartották karban mentális egészségüket és frissítették fel szakmai tudásukat.
A kliensek elérése érdekében felvettük a kapcsolatot a régió egészségügyi-, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatóival
valamint civil szolgáltató és érdekképviseleti szervezetekkel, velük együttműködési megállapodásokat kötöttünk, a meglévő
kapcsolatainkat ápoltuk.
Az alapítvány tevékenységének ismertté tétele érdekében honlapot üzemeltettünk, szóróanyagokat gyártattunk. A látás
világnapja alkalmából mind a négy megvalósítási helyszínen külön programokat szerveztünk a kliensbevonás érdekében,
melyekre több száz érdeklődő látogatott el. Kitelepülések, előadások alkalmával tájékoztatást nyújtottunk az elvégzett
munkáról, felkerestük a helyi és országos médiát, az írott és elektronikus sajtót. A kliensfelkutatás érdekében
szeptembertől új szociális munkást alkalmaztunk.
A régió földrajzi és közlekedési viszonyai miatt nehézséget jelent az ambuláns szolgáltatások nyújtása, több esetben
otthontanításban oktattuk klienseinket.
II. Működési támogatás:
Alapítványunk működési célra pályázott és az elnyert összegből a vagyonbiztosítást, postaköltséget, telefon költséget,
bankköltséget, banki kamatot, munkavállalói bért, járulékokat, szellemi termékeket (vírusirtó szoftver) finanszírozta.
III-IV. Foglalkozási rehabilitáció:
Alapítványunk foglalkozási rehabilitációs szakemberei a 2010 évében, az elemi rehabilitációtól függetlenül, önálló
projektben dolgoztak. Az év első 7 hónapjában az FSZK-4961. sz , majd augusztustól a NYDRMK által kiírt AMSZ 2010
projekt keretében 12 munkatárs látott el 51látássérültet, közülük 26 főt helyezett el nyílt és védett munkahelyeken.
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