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A./ Az ALAPÍTVÁNY
1.) Neve: Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért.
rövidített név: Vadaskert Alapítvány
2.) Székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116.
3.) Alapítása: 1989. (1990.július 7. a Fővárosi Bíróságon 470. sorszámon
nyilvántartásba véve) 1998-tól kiemelkedően közhasznú minősítéssel
4.) Alapvető céljai:


támogassa anyagi eszközeivel a gyermek- és serdülőpszichiátriai
intézmény(ek) működését és működtetését, amely a sérült gyermekek orvosi,
pedagógiai-iskolai, oktatási és szociális problémáit egy intézményen belül
igyekszik megoldani szoros szakmai integráció keretében, és ezzel
megteremti a gyógyító, rehabilitáló munka korszerű modelljét,



támogatni kívánja azokat a törekvéseket, melyek a területi ellátásban az
orvosi-gyógyítói és az oktató-nevelő szakemberek munkáját a segítségre
szoruló gyermek érdekében összehangolják



hozzájárul a területen dolgozó szakemberek képzéséhez, szakmai
színvonaluk emeléséhez, célja továbbá, hogy tudományos kutatást inspiráljon.

4.) Tevékenysége: a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére
irányuló, alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket folytatja:


egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi
rehabilitációs tevékenység,



tudományos tevékenység, kutatás,



nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,



Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos szakmai tevékenység
támogatása



Az Alapítvány gyermekpszichiátriai egészségügyi intézmény (Vadaskert
Kórház és Szakambulancia) működtetésével az egészségügyről szóló; míg a
speciális, felzárkóztató általános iskola (Vadaskert Fejlesztő és Felzárkóztató
Általános Iskola) a közoktatásról szóló törvényben szabályozott, állami ill.
önkormányzati szerv hatáskörébe tartozó közfeladatot lát el.
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B./ SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Az Vadaskert Alapítvány 2005. évi tevékenységének döntő részét a
gyermekpszichiátriai betegellátás és az ahhoz kapcsolódó tudományos és oktatási
tevékenység, valamint az általános iskolai oktatás (a Vadaskert Iskola önálló
tevékenysége) tette ki.

I. BETEGELLÁTÁS
A 2005-ös évben (is) a gyermekpszichiátriai ellátást az OEP-pel történő folyamatos
szerződés alapján végezte az Alapítvány által fenntartott Vadaskert Kórház, három
fekvőbeteg részlegen összesen 36 ágyon, a nappali ellátásában 18 férőhellyel.
2005-ben 1054 kórházi fekvőbeteg felvétel és 340 nappali kórházi ellátás történt, míg
az ambulanciánkon nagyjából 2000 új beteg jelentkezett, és összesen 15 ezer orvosbeteg találkozás történt.
A jelenlegi ellátási rendszerben a gyógyító tevékenység egymáshoz kapcsolódó,
egymást részben átfedő és támogató modulokban történik. Terápiás kínálatban az
ambuláns és kórházi tevékenység mellett a különböző átmeneti ellátási formák is
szerepelnek.
A gyermekpszichiátriai problémák sajátosságaiból adódóan az orvosi diagnosztikai
és gyógyító feladat mellett tevékenységünk a pszichológiai, gyógypedagógiai
kivizsgálásra, valamint egyéni és csoportos pszichoterápiára, gyógypedagógiai
fejlesztő foglalkozásokra is kiterjed.

1. Kórházi ellátás
Az ellátandó esetek számának növekedését mutatják az alábbi adatok.
2005-ben a Vadaskert Kórház fekvőbeteg részlegén összesen 1394 esetet láttunk el,
melyből 340 a nappali kórházi ellátás volt. Az összes ápolási nap 11673 volt, melyből
a nappali kórházi ellátás összesen 2688 napot tett ki. A 2004-es évvel
összehasonlítva, ez azt mutatja, hogy 20%-kal több esetet láttunk el 2005-ben.
Az év során folyamatosan növekedett a betegfelvételek száma, az átlagos ápolási
idő 8-9 nap körül stabilizálódott. A fekvőbeteg osztályon az ágykihasználás 80 %
körül alakult, a nappali kórház kihasználtsága változó, 40-90 % között mozgott az
aktuális programoktól függően.
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A mind a kisgyermek részlegen, mind pedig a két serdülő osztályon a kórházi és
ambuláns ellátási igénye és az előjegyzési idő tovább növekedett. Az osztályos
ellátásban a 2004-es évben fokozatosan bevezetésre kerültek tematikus csoportok
indítása a kisgyermekek számára, ami kognitív viselkedés terápiás elemeket és
szülő tréninget is magában foglalt, és melyet a 2005-ös évben már kéthetes
periódusokban újra kezdtünk. Az igényekre való tekintettel a 2004-es év végétől a
Méhkas részlegen is fokozatosan kialakítottunk egy tematikus, terápiás
munkamódot. Ebben az új rendszerben az azonos típusú betegek csoportjának egy
vagy két hetes intenzív kognitív-viselkedésterápiás programot szerveztünk. A
terápiák során pozitív tapasztalatokból kiindulva a 2005-ös évben, a Méhkasban
egymást követték az 1-2 hetes időtartalmú tematikus csoportok a magatartás és
viselkedészavarban-, ADHD-ban, Anorexia nervosa-ban és Tourett szindrómában
szenvedő, illetve szorongó serdülők számára. A 2005 évben szerzett tapasztalatok
szerint, mind a gyermekek, mind pedig a szülők részéről fokozott igény van ezen
csoportok rendszeres megszervezésére, mely terápiák szakmai tapasztalatait
számos magyarországi és nemzetközi konferencián bemutatták az Alapítványnál
dolgozó szakemberek. A havonta megrendezésre kerülő Gyermekpszichiátriai
Napok keretében is többször tartottunk előadást a tematikus csoportok jótékony
hatásáról, alkalmazásának módjáról a pszichiáter és gyermekorvos kollégáknak,
valamint a 2005-ös évben két alkalommal szerveztünk továbbképzést pszichiáterek
és pszichológusok számára a kognitív terápia alkalmazásáról.
A nappali ellátás keretében továbbra is nagy igény mutatkozik a 2004-es évben
megkezdett, az autista gyermekek és szüleik számára szervezett hétvégi terápiás
tréning programokra, melyet a 2005-ös évben a már megszokott módon szerveztünk
meg.
A korábbi években is jól működő serdülők nappali kórházi ellátásának a Napraforgó
és a Krétakör program keretében történő, intenzív művészetterápiás és
csoportfoglalkozásokat a 2005-ös évben tovább folytattuk. A Napraforgó kéthetes
kezelést jelent, a Krétakör havonta egy alkalommal szerveződik, hosszabbított
hétvége formájában. A programokban dolgozó szakemberek több alkalommal
mutatták be a művészetterápiás foglalkozások menetét, fontosságát és tapasztalatait
a különböző szakmai fórumokon, és nagy elismerés volt, hogy 2005-ben a MOL Rt.
2 millió forinttal támogatta a Krétakör programot, mely támogatást a külsős
szakemberek elismerése okán ítélt a Vadaskert Alapítványnak a MOL Rt.
vezetősége.

2. Szakambulancia
Az ambulancia forgalma változatlanul jelentős.
A járóbeteg ellátást a három ambulanciánkon, a szakambulancián (AMB), a
pszichiátriai szakrendelőben (FAMB) és a gyermekpszichiátriai szakambulancián
(VAMB) végezzük, összesen heti 230 órában.
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A 2005-ös év során összesen 4486 beteget láttunk el, melynek a 60% százaléka a
szakambulancián, 25%-a a gyermekpszichiátriai szakambulancián, míg 15%-a a
pszichiátriai szakrendelőben történt. Összesen 15088 orvos-beteg találkozás történt,
ami a 2004-es évhez képest 7%-os növekedést mutat.
Havonta továbbra is 100 – 120 új beteg jelentkezett a rendeléseken, a
betegmegjelenések száma az előző évhez képest jelentősen nem változott. A
kórházi felvételt megelőző interjúk és vizsgálatok mellett folyik a kórházból kikerült
betegek után követése.
Az új betegek első interjúja, ahogy az a korábbi években megszokottá vált, továbbra
is szerdai (serdülők) illetve csütörtöki (kisgyermekek) napokra esik, előzetes
megbeszélés szerint, e mellett sürgősségi ellátás is előfordul mind az ambulancián,
mind pedig a kórházi felvételek között.
Az ambulancia keretében immár negyedik éve mama-baba rendelés is folyik, a
születés körüli, infantopszichiátriai problémák kezelésére. Az érdeklődés ez iránt
2005-ben is tovább növekedett.

II. FEJLESZTÉS
2004 nyarán EEG készüléket vásároltunk és kialakítottunk egy alvás laboratóriumot.
2005-ben a K&H Gyógyvarázs pályázaton 4.526.250. forint értékű kiegészítő
berendezést (ERP kiegészítést és stimulátort) nyert az Alapítvány az EEG
laboratóriumhoz, így az alvásvizsgálatok egy magasabb szakmai színvonalon
folytatódhattak. Az éjszakai alvás- EEG vizsgálatokat végző munkacsoport autista és
tourettes valamint ADHD-s gyermekek vizsgálatával foglalkozik továbbra is, azonban
a kiegészítő berendezés segítségével, sokkal részletesebben tudják elemezni az
eredményeket.
Az Alapítvány 2005-ben vásárolt egy szolgálati lakást, melyben jelenleg egy
rászoruló dolgozónk és családja lakik.
A kórház szokásos 3 hetes nyári leállása során 2005 évben is levégeztük a
szükséges átalakításokat és felújításokat, mely az Alapítványnak otthont adó
ingatlan állapotmegőrzését és a berendezések korszerűsítését biztosította. Ennek
keretében megtörtént a főbejárati ajtó teljes cseréje, a korábbi fa nyílászárók helyett
új, kitűnő szigetelésű műanyag nyílászárok kerültek beszerelésre. Ugyanilyen
átalakítást történt a földszinti konyha ablakán, és az új műanyag nyílászárókat
korszerű szúnyoghálóval is ellátták.
A felújítás keretében megtörtént az épület bal szárnyának tetőszigetelése, így a
Napraforgó részlegen feleslegessé vált a kiegészítő fűtés beiktatása a téli
hónapokra, mellyel jelentős fűtésköltséget takarít meg az Alapítvány, és a részleg
ezáltal még komfortosabbá vált.
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Az épület jobb szárnyában lévő kisrészlegek, a fekvőbeteg ellátást végző Kuckó és a
nappali kórházi ellátást végző Fészek átalakítása is megtörtént, melynek
következtében mindkét részlegen, gyermekek számára hasznos alapterülete
megnőtt, ezáltal a benti foglalkozások kellemesebb körülmények között végezhetőek.
Az udvaron lévő homokozó átalakítása ugyancsak a nyári hónapokban történt meg,
és melynek felújításában az Európai Uniós szabványokhoz teljes mértékben
alkalmazkodtunk.
A Vadaskert Alapítvány a Kató és Társa 2000. Kft-t megbízta, hogy végezzen el egy,
Alapítvány gazdálkodására, működésre vonatkozó helyzetfeltáró átvilágítást,
végezzen egy működéshatékonysági vizsgálatot, továbbá, hogy tegyen javaslatot,
hogy milyen irányú, nagyságú fejlesztések megvalósítására van lehetősége az
Alapítványnak a jövőben. Az átvilágítás időtartalma 3 hónap volt, a végleges
helyzetfeltáró jelentést 2005 októberében kapta meg az Alapítvány. A Katő és Társa
Kft által tett főbb megállapítások az alábbiak:
fekvőbeteg osztály 36 ágyas kapacitásának működési feltételei az ÁNTSZ
előírásainak és a kor elvárásainak minden szempontból megfelelnek.
A kórház teljesítményadatai az összehasonlítási alap adatait meghaladják, ami
magas teljesítményértékeket, hatékony szakmai munkavégzést, jó kódolási munkát
takar.
A járóbeteg ellátás – amely magában foglalja az ambuláns és nappali kórházi
ellátást is – szintén magas színvonalú tevékenységet, kedvező teljesítményértékeket
mutat.
Az orvos- és ápolásszakmai feladatok humánerőforrás ellátása biztosított, a
létszám és annak szakmai összetétele is megfelelő.
A racionális gazdálkodás következtében az Alapítvány igen kedvező pénzügyi
mutatószámokkal rendelkezik:
Összegében és arányaiban is jelentősnek mondható a pályázati bevételek
mértéke, mely az intenzív pályázati tevékenységnek köszönhető.
Az Alapítvány foglalkoztatottjainak létszáma és szakmai összetétele összhangban
van a feladat-ellátással.
Az építészeti kialakítás messzemenően figyelembe vette az egészségügyi ellátás
jellegét és funkcionális követelményeit, ugyanakkor rendkívül magas komfortossági
feltételrendszert is biztosít az egészségügyi szolgáltatás ellátásához.
Az intézményben egyedülálló módon az országban bentlakásos, oktatással
egybekötött betegellátás folyik,
A Vadaskert Alapítvány 2005 évi fejlesztései között még fontos megemlíteni a
honlap fejlesztését is, melyet ebben az évben már nem külső megbízott frissített,
hanem az alapítványi iroda egyik munkatársa, ezáltal a honlapon olvasható
információk mindig frissek, és megbízhatóak. A honlap továbbfejlesztése is
megtörtént. A www.vadaskertalapitvany.hu-n most már minden információ
megtalálható az alapítvány történetére, a kórházban működő részlegekre és
programokra vonatkozóan, továbbá a gyermekpszichiátriai betegségek, az oktatási,
kutatási tevékenység, képzési anyagok, és más hasznos linkek, aktuális hírek,
lezajlott események archívuma is látható.
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III. KÉPZÉS-TOVÁBBKÉPZÉS
A gyermekpszichiátriai továbbképzés változatlan formában történik, minden hónap
második csütörtökén kerül megrendezésre, és egyre nagyobb érdeklődés kíséri. A
gyermekpszichiátriai szakvizsgára készülők mellett az ország minden részéből
rendszeresen járnak a továbbképzésekre gyakorló gyermekpszichiáterek és
érdeklődő gyermekgyógyászok, pszichiáterek, pszichológusok is. Egy-egy
alkalommal a továbbképzéseken 40-60 fő vesz részt. A 2005-ös évben számos
külföldi előadó is érkezett hozzánk (George Gergely PhD, D.Sc., Rachel Bachner,
Jonatan Green, Fiona Scott), mely előadásoknak szintén nagy sikere volt a
résztvevők körében. Tovább emeli a képzés színvonalát, hogy a Semmelweis
Egyetem akkreditálta a képzést, így a szakemberek egy évre 35 kreditpontot
kaphatnak a részvételért.
A pszichiátriai szakvizsgához szükséges 3 hónapos, és a gyermekpszichiátriai
szakvizsgához szükséges hosszabb szakmai gyakorlaton, a 2005-ös év folyamán
összesen 15 kollega vett részt.
A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai Tanszékének megbízásából több alkalommal
tartott tantermi előadást 5. éves hallgatóknak dr. Gádoros Julianna igazgató főorvos,
aki egyébként rendszeres előadója a Győri Széchenyi Főiskola mentálhigiénés
szakának és a Semmelweis Egyetem által rendezett iskolaorvosi tanfolyamnak is.
2004 szeptemberétől kötelező fakultáció keretében 35 hallgató jár az intézetünkbe
gyermekpszichiátria témájú előadásokra és betegbemutatásra.
Pszichiátriai és gyermekgyógyászati tanfolyamokon továbbra is rendszeresen
tartottak szakembereink előadásokat. Pedagógusok, nevelési tanácsadók részéről
egyre növekvő érdeklődést találunk tevékenységünk iránt, így az elmúlt évben, az
intézetünkben dolgozó munkatársainkat több szakmai tanácskozásra is meghívták
az ország különböző részeibe.
A gyermekpszichiátriai szakvizsga iránti érdeklődés növekedését jelzi, hogy a 2005ös évben összesen 8 szakorvosjelölt tette le a szakvizsgát, többségük a gyakorlatot
intézményünkben folytatták.
A 2005-ös év során az előző évekhez képest lényegesen több szakember-jelölt
jelentkezett, hogy kötelező főiskolai illetve egyetemi gyakorlatát a Vadaskert
Kórházban tölthesse. Az év folyamán hat gyógypedagógus, két szociálpedagógus és
nyolc pszichológus hallgató vett részt a kórházunkban gyakorlaton, melyet a
tapasztalatok alapján a küldő intézmények is előszeretettel támogatnak. Mára
gyakorlattá vált, hogy az Eötvös Lóránd Tudományi Egyetemhez tartozó Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, és az ELTE pszichológia szakos hallgatóit,
továbbá a Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola diákjait, kifejezetten az iskolák
kérésére fogadjuk gyakorlatra, illetve gyakran jönnek szervezett, csoportos
intézménylátogatásra a kórházba.
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2005. szeptember 30 és október 1. között rendeztük meg a házi gyermekorvos
képzést, melynek témája az ADHD volt. A Lilly Hungary Kft. 100.000. forinttal
támogatta a képzésünket. A képzésen 82 gyermekorvos vett részt, az egész ország
területéről. A Semmelweis Egyetem akkreditálta a képzést, így a résztvevők
fejenként 12 kreditpontot kaptak.

IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG
2005-ben zárult az NKFP 2002 által két támogatott kutatási programunk.
Az egyik az „Öröklődés és környezet: A gyermekkori figyelemzavar/hiperaktivitás és
az ifjúkori drogfüggőség összefüggése, genetikai és pszichológiai kockázati tényezői”
kutatásban (felelős vezető Sasvári Mária SE) 5. sz. konzorciumi tagként
szerepeltünk. A tudományos munka eredményeinek feldolgozása folyamatban van,
számos fórumon már beszámoltunk az előzetes eredményekről.
A másik programban munkacsoportként vettünk részt, a téma a KOGNITÍV ÉS
IDEGRENDSZERI PLASZTICITÁS volt, ezen belül a gyermekkori pszichiátriai
kórképek neuropszichológiai kutatásával foglalkoztunk.
A kutatási programok elszámolása az év során megtörtént, a vizsgálatot elfogadták.
A "Gyermekkori depresszió kockázati tényezői" című amerikai Nemzeti Egészségi
Intézet által támogatott kutatási programban 1999-től folyamatosan részt veszünk, a
Szegedi Tudományegyetem Gyermekpszichiátriai Osztálya mellett budapesti
alközpontként. A kutatás immár ötödik éve a tervezetnek megfelelő módon halad. Az
országos kiterjedésű szervezett kutatás eredményeit illetve adatbázisát
folyamatosan dolgozzuk fel, és a publikációk készítése is folyamatos. A kutatásban a
Vadaskert Kórház számos munkatársa jelentős feladatot lát el egyrészt a szűrésben
és az interjúk elkészítésében, másrészt a félig strukturált interjútechnikára való
képzésben. A Szegedi Egyetem gyermekpszichiátriai munkatársaival az évek során
szoros munkakapcsolatot alakítottunk ki.
2005-ös évben indult az egyik Humán Erőforrás Fejlesztési Operációs Program
(HEFOP/2004/3.3.13.3.1.), melyben konzorciumi tagként veszünk részt a főpályázó
Szegedi Tudományi Egyetem mellett. Ezen oktatási és kutatási program fő célja a
gyermek és ifjúságpszichiátriai oktatás és kutatás elindítása, melyben az
Alapítványunk részt vállal a szakorvosképzésbe bekerülő orvosok számára a
European Union of Medical Specialists normáinak megfelelő szakorvosképzési
program összeállításában, és a szakterület fiatal tudományos kutatóinak oktatását
végzi.
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V. VADASKERT FEJLESZTŐ és FELZÁRKOZTATÓ ISKOLA
A Vadaskert Fejlesztő és Felzárkóztató Általános Iskola 2002. December 31.-ig a
VADASKERT Alapítványon belül működött.
2003. január 01-től önálló adószámmal rendelkező
fenntartója a Vadaskert Alapítvány.

szervezetként működik,

Az iskola igazgatója Petiné Singer Ágnes
Az iskola olyan mentális problémákkal küzdő gyermekek speciális általános iskolai
nevelését-oktatását vállalja, akik betegségük, aktuális vagy elhúzódó krízis helyzetük
miatt normál iskolában nem oktathatók.
Megoldatlan
beilleszkedési
zavaraikat,
pszichiátriai
gondjaikat,
tanulási
részképesség zavaraikat a speciálisan szervezett tevékenység keretében oldja meg
az iskola.
Az engedélyezett tanuló létszám 50 fő. A tanulócsoportok létszáma általában 8-10
gyermek.
Ez a létszám teszi lehetővé, hogy a hiperaktívitás és/ vagy figyelemzavar,
részképesség probléma diagnózissal az iskolához került gyermekek esetében
egyénre szabott oktatási-nevelési tevékenységet végezzen.
Az iskola önállóan gazdálkodik az Alapítvány által jóváhagyott költségvetés alapján
az átadott normatív állami támogatásból.
Az Vadaskert Általános Iskola bevételének meghatározó része az alapító által
átadott normatív támogatás, illetve az Oktatási Minisztériummal kötött közoktatási
megállapodás alapján átutalt normatíva.
Egyéb bevételi források:
- Fővárosi Önkormányzat támogatása,
- Kerületi és területi önkormányzati hozzájárulások,
- pályázatok.
A Fővárosi Önkormányzat által 2005-2006 éves tanévre 2005. december végén
átutalt 6.250 eFt időarányos részét 4.100 eFt-ot 2006 április 30-ig az iskola
elhatárolt, mivel a következő átutalás 2006. májusában esedékes.
Így a beszámolási év valós bevétele 37.516 E Ft volt.
A beszámolási évben az iskola normatív támogatását és a közoktatási megállapodás
alapján átutalt összeget teljes mértékben felhasználta működéséhez.
A működéshez szükséges tárgyi eszközöket 2002. december 31-ig a Vadaskert
Iskoláért Egyesület biztosította az iskola részére.
Az iskola számítógépeit újította fel.
Az iskola létszáma 6 főállású pedagógus, gyógypedagógus, 5 fő óraadó pedagógus,
gyógypedagógus, 1 fő iskolatitkár és 1 fő takarító és 1 fő 4 órás kisegítő
személyzetből áll. Az iskola 2005-ben az alap béren kívül jutalom, illetve túlóra
címen fizetett ki jövedelmet.
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C./ PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
Alapítványunk az alapító okiratában foglaltak, valamint működési szabályzatának
rendelkezései szerint, Kuratórium irányítása, Felügyelő Bizottság felügyelete mellett
működik. Könyvvizsgáló által auditált mérleggel rendelkezik, működése megfelel a
hatályos törvények (alapítványokra vonatkozó, valamint a közhasznú szervezetek)
előírásainak.
Az általános iskola önállóan gazdálkodik az Alapítvány által jóváhagyott költségvetés
alapján, ezért önálló beszámolót készít. A Kuratórium döntése alapján az Alapítvány
összevont (konszolidált) beszámolót készít 2004. évtől kezdődően.
A korábban már részletezett közhasznú tevékenységek kiadásaihoz 2005-ben
-

a központi költségvetéstől normatív támogatásként, közoktatási
megállapodás alapján (OM, Önkormányzatok):
41.839 eFt,

-

pályázati úton elnyert támogatásként:

-

egyéb szervezetektől, valamint magánszemélyektől (1%)

8.994 eFt,
6.174 eFt

támogatást kapott Alapítványunk.
A közhasznú tevékenység bevétele lényegében teljes egészében az OEP-el kötött
szerződésből eredő teljesítmény finanszírozása volt (250.955 eFt).
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások éves bruttó összege

5.799 eFt volt.

2005-ben az Alapítvány összes bevétele 317.352 eFt volt, pénzeszközei 17.491 eFt
záró értéket mutatnak (amihez hozzá lehet számítani a 79.558 eFt értéket képviselő
értékpapírban tartott összeget).
Az Alapítvány likvidítása jó, a szabad pénzeszközök és a követelések megfelelő
módon fedezik a kötelezettségeket (amelyek döntő módon a januárban esedékes
szállítói tartozások, valamint a december második felében kifizetett bérek járulékai).
Az Alapítvány, mint fenntartó 40.188 eFt–ot biztosított az általános iskola
működtetéséhez, amelyet az iskola 1.427 eFt egyéb bevétellel egészített ki (ebből
határolt el az iskola 2006-ra 4.100 eFt-ot). A bevétel teljes egészében fedezte az
iskola költségeit.
Alapítványunk a 2005. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.
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Alapítványunk 2005. évi közhasznú tevékenységéről készült fenti beszámolón túl
mellékelten közzéteszi a törvény által előírt tartalommal készített, auditált éves
mérlegét és eredmény kimutatását.
A tevékenység, gazdálkodás főbb adatai
megtekintheti. (www.vadaskertalapitvany.hu)

nyilvánosak,

honlapunkon

bárki

Budapest, 2006. április 24.

a Vadaskert Alapítvány
Kuratóriuma

Mellékletek:
1. sz. melléklet: az Alapítvány 2005. évi mérlege
2. sz. melléklet: az Alapítvány 2005. évi eredmény kimutatása
3. sz. melléklet: az Iskola 2005. évi mérlege
4. sz. melléklet: az Iskola 2005. évi eredmény kimutatása
5. sz. melléklet: az Alapítvány 2005. évi konszolidált mérlege
6. sz. melléklet: az Alapítvány 2005. évi konszolidált eredmény kimutatása
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