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3.
2 Költségvetési támogatás felhasználása (adatok e Ft-ban )
2012 évben költségvetési támogatásban részesült!

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás (adatok eFt-ban)
===================================================
Az alapítvány vagyona
2012. évben a tárgyi eszköz Bruttó növekedés

40

2012. évben elszámolt értékcsökkenése

0

2012. évben záró tárgyi eszköz nettó értéke

40

BEVÉTELEK
Tagdíj bevétele

0

Alapítóktól kapott adomány

0

Pályázati úton elnyert támogatás

0

Kapott támogatások

1.767

Egyéb bevételek (SZJA 1%)

390

Közhasznú tevékenység bevétele

265

Vállalkozási tevékenység bevétele

61

KIADÁSOK
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai:
–D./1 Anyag jellegű ráfordításai

2.483

Egyéb anyag
Egyéb igénybe vett szolgáltatás
Bankktg
Összesen

0
1
33
34

–D./2. Személyi jellegű ráfordítások
bérköltség
bérjárulékok

Összesen:

1.480
156
1.636
3

–D./3. Értékcsökkenési leírás

0

2012. évben a tárgyévi közhasznú eredmény 0 e Ft. A fel nem használt pénzeszköz értéke e
Ft-ban: 704, amit a következő évben fogunk felhasználni.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása (adatok eFt-ban)
A Nyúlcipő Alapítvány 2012. évben cél szerinti juttatást nem nyújtott
5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, kisebbségi

települési

önkormányzattól, Önkormányzatok

társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét (adatok eFt-ban)
================================================
Kapott pályázat megnevezése és összege:
0 eFt.
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásoknak, illetve összegének
kimutatása.
==================================================
2012-ben a vezető tisztségviselők juttatásokban nem részesültek.

7.

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Az Alapítvány 2012-ben konduktív pedagógiai tevékenységet végzett halmozottan
sérült, mozgássérült és enyhe értelmi fogyatékos gyerekek körében. Ambuláns
formában csoportos foglalkozások keretében értelmi-, beszéd- és mozgásfejlesztést
tett. A halmozottan sérült gyerekek nagy része nem jár óvodába, azért mert a
környéken nincsen számukra megfelelő, a Pető Intézet (ahol a legtöbbet fejlődnének)
pedig másfél órai útra van, amit egyik szülő sem tud vállalni. Így a gyerekek komplex
fejlesztése a cél.
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Korai szűrést és fejlesztést végzett 0-3 éves csecsemők és kisgyermekek körében.
Koraszülött, megkésett mozgás- vagy beszédfejlődésű, enyhe fokú idegrendszeri sérült
gyermekek fejlesztését látta el szintén ambuláns keretek között. Valamint a szülők
tanácsadását, tájékoztatását és betanítását végezte, hogy ők maguk is megfelelően
tudjanak bánni a gyerekükkel otthonaikban, megelőzve ezzel a későbbi nagyobb
problémák kialakulását.
Alapozó terápia biztosítása iskola éretlen, magatartás problémás, hyperaktív,
diszlexiás, diszgráfiás és enyhe értelmi fogyatékos gyerekek számára. A mozgásterápia
csoportos formában történt, eredményességét a gyerekek saját közösségeiben is
észrevették, képes integrálódni, képességeihez mérten teljesít, iskola éretté válik és
megelőzi a súlyos diszlexiás, diszgráfiás problémákat.
A szülők ellátása is fontos feladatunk, ezért szülő klubbot szerveztünk, melyet
pszichológus vezet. Fontos, hogy lássák, nincsenek egyedül a helyzetükkel és a
problémáikkal, meg tudják osztani gondolataikat és helyes megoldásmódokat, új
ötleteket tanulhatnak.
Kapcsolattartás a helyi gyermekorvosokkal, védőnőkkel, ortopéd orvosokkal,
óvodákkal és iskolákkal, hogy a problémás és sérült gyerekek minél hamarabb a
megfelelő ellátásban részesüljenek.

Budapest, 2013. március

__________________________
Az Alapítvány elnöke
Újváryné Mihalek Mariann
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