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A.l AzALAPITVANY

1.) Neve: Vadaskert Alapitvdny a Gyermekek Lelki Egeszsegeert.
rovid itett n6v: Vadaskert Alapitvdny

2.) Sz6khelye: 1021 Budapest, Hfivosvolgyi ut 1 16.

3.) AlapitSsa: 1989. (1990. j0lius 7. a F6v6rosi Birosdgon 470. sorsz6mon
nyilvdntartdsba v6ve) 1 998-tol kiemelked6en kozhaszn0 min6sit6ssel

4.) Alapveto c6ljai:
. tdmogassa anyagi eszkozeivel a gyermek- 6s serdul6pszichiStriai

int6zm6ny(ek) mrikodeset es mfikodtet6s6t, amely a s6rult gyermekek orvosi,
pedag6giai-iskolai, oktatdsi 6s szoci6lis probl6mdit egy int6zm6nyen belul
igyekszik megoldani szoros szakmai integrdcio keret6ben, es ezzel
megteremti a gy6gyito, rehabilitdl6 munka korszerfi modellj6t,

. t6mogatni kivdnja azokat a torekv6seket, melyek a teruleti ell6tdsban az
orvosi-gy6gyit6i 6s az oktato-nevelo szakemberek munkdjdt a segits6gre
szorulo gyermek 6rdek6ben osszehangoljdk

. hozilSrul a teruleten dolgoz6 szakemberek k6pz6s6hez, szakmai
szinvonaluk emel6s6hez, c6lja tov5bb6, hogy tudomdnyos kutatdst inspirSljon.

4.) Tev6kenys6ge: a tdrsadalom 6s az egyen kozos 6rdekeinek kielegit6s6re
irdnyu16, alSbbi c6l szerinti kozhaszn0 tev6kenys6geket folytatja:

. eg6szs6gmegorz6s, betegs6gmegel6z6s, gyogyit6-, eg6szs6gugyi
rehabi I itdci6s tev6kenys6g,

. tudomdnyostev6kenys6g, kutatds,

. nevel6s 6s oktatds, k6pess6gfejlesztes, ismeretterjeszt6s,

. Eur6pai Uni6hoz val6 csatlakozdssal kapcsolatos szakmai tevekenyseg
tdmogatdsa

- Az Alapitvdny gyermekpszichiStriai eg6szs6gugyi int6zm6ny (Vadaskert
K6rh1z 6s Szakambulancia) mrikodtetes6vel az eg6szs6gugyrol sz6l6; mig a
speci6lis, felzfirkoztat6 dltalSnos iskola (Vadaskert Fejleszt6 6s Felzdrkozlato
Altal6nos lskola) a kozoktatdsr6l sz6l6 torv6nyben szabdlyozott, Sllami ill.
onkormdnyzati szerv hatSskorebe tartoz6 kozfeladatot l5t el.



B./ SZAKMAI BESZAMOLO

Az Vadaskert Alapitvdny 2006. 6vi tev6kenys6g6nek dont6 r6sz6t vSltozatlanul a
gyermekpszichidtriai betegelldtds 6s az ahhoz kapcsolodo tudomdnyos 6s oktatdsi
tev6kenys6g, valamint az 6ltalSnos iskolai oktatds (a Vadaskert Iskola on6l16
tev6kenys6ge) tette ki.

I. BETEGELLATIS

A 2006-os 6vben a gyermekpszichi6triai elldt6st az OEP-pel vSltozatlan formdban
tort6nt szerz6d6s alapjdn v6gezte az Alapitvdny Sltal fenntartott Vadaskerl Korhdz,
hdrom fekv6beteg r6szlegen osszesen 36 6gyon, a nappali ellStds6ban 18
f616hellyel.

2006-ban n 1054 korhdzi fekv6beteg felv6tel 6s 340 nappali korh1zi ellSt6s tort6nt,
mig az ambulancidnkon nagyjdb6l 2000 0j beteg jelentkezett, 6s osszesen 15 ezer
orvos-beteg tal6lkozds tortent.

A jelenlegi ell6tdsi rendszerben a gyogyito tev6kenys6g egymdshoz kapcsolodo,
egymdst r6szben 5tfed6 6s tdmogat6 modulokban tort6nik. Terdpids kinSlatban az
ambul6ns 6s korhdzi tev6kenys6g mellett a kulonboz6 dtmeneti ell6t5si formdk is
szerepelnek.

A gyermekpszichiStriai probl6mdk sajdtossdgaibol adodoan az orvosi diagnosztikai
6s gyogyit6 feladat mellett tev6kenysegunk a pszichologiai, gyogypedagogiai
kivizsgSlSsra, valamint egy6ni 6s csoportos pszichoterdpidra, gyogypedagogiai
fejlesZ6 foglalkozdsokra is kiterjed.

1. Korhizi ell6t6s

Az ellStando esetek szSm6nak noveked6s6t mutatjSk az allbbi adatok.
2006-ban a VadaskertKorh1z fekv6beteg r6szleg6n osszesen 1100 esetet l6ttunk el,
tovdbbd a nappali korh{zi elldtdsban 200 beteg r6szesult. Az dtlagos
dgykihaszniiltsdg 85%. Az eloz6 6wel osszehasonlitva tovSbbi noveked6s volt
megfigyelhet6, b5r ennek hatdrt szabott a teljesitm6ny volumen korlSt bevezet6se.

Az 6v sorSn folyamatosan novekedett a betegfelvetelek szama, az 6tlagos 6poliisi
id6 8-9 nap korul stabilizSlodott. A fekvobeteg oszt6lyon az figykihasznSlds B0 To
korril alakult, a nappali korh1z kihaszndltsSga vSltozo, 40-90 % koz6tt mozgott az
aktudlis programokt6l fuggoen.



A mind a kisgyermek r6szlegen, mind pedig a ket serdul6 osztdlyon a k6rhdzi 6s
ambuldns ellStdsi ig6nye 6s az eldjegyz6si id6 tovdbb novekedett. Az osztdlyos
elldtdsban a 2004-es 6vben bevezet6sre kerult tematikus csoportok tovdbbra is nagy
erdekl6desre tartottak sz6mot: a kisgyermekek sz6mdra ez kognitfv viselked6s
ter6pi6s elemeket 6s szul6 tr6ninget is mag5ban foglalt, k6t hetes periodusok
form6jdban. Ugyancsak 2004-tol kezd6d6en a M6hkas r6szlegen is folyamatosan
szewezzik a tematikus csoportokban tort6n6, tobbnyire egyhetes programokat,
6letkor 6s probl6m6kor szerinti beosztdsokkal. Els6sorban kognitiv-
viselked6sterdpiSs programot szerveztunk, a magatartds 6s viselked6szavarban-,
ADHD-ban, Anorexia nervosa-ban 6s Tourette szindr6mdban szenved6, illetve
szorongo serdul6k szamira.
A nappali elldtds keret6ben tovdbbra is nagy ig6ny mutatkozik a 2004-es 6vben
megkezdetl, az autista gyermekek 6s szuleik szdmSra szervezett h6tv6gi terdpiiis
programokat r6szben folytattuk, r6szben 0j form6kat dolgoztunk ki, mely tr6ningeken
a szul5k 6s a pedagogusok is egyar5nt r6szt vehetnek, havi 1-2 alkalommal.

A kor5bbi 6vekben is j6l milkod6 serdtll6k nappali k6rhdzi elldt6sdnak a Napraforg6
6s a Kr6takor program keret6ben tort6n6, intenzfv mfiv6szetterdpiSs 6s
csoportfoglalkoz6sokat a 2006-os 6vben tovdbb folytattuk. A Napraforgo kethetes
kezel6st jelent, a Kr6takor havonta egy alkalommal szervezodik, hosszabbftott
h6tv6ge formdjdban.

2. Szakambulancia

Az ambulancia forgalma vdltozatlanul jelent6s.
A jdrobeteg ell6tdst a hdrom ambulanciSnkon, a szakambulanciSn (AMB), a
pszichidtriai szakrendel6ben (FAMB) 6s a gyermekpszichidtriai szakambulancidn
(VAMB) v6gezzik, osszesen heti 230 6rdban.

A 2006-os 6v sordn osszesen 4584 beteget lattunk el, melybol 2616 f6t a
szakambulanciSn, 1129 fot a gyermekpszichidtriai szakambulanci6n, tis 839 f6t a
pszichiStriai szakrendeloben lSttunk el. Kozel h0sz 6s f6lezer orvos-beteg talSlkozds
tort6nt, ami az elozo 6vekhez k6pest tovdbbi jelent6s noveked6st mutat.

Havonta 150-180 0j beteg jelentkezett a rendel6seken. Akorhlzi felv6telt megel6z6
interj0k es vizsgdlatok mellett tovdbbra is folyik a k6rhdzbol kikerult betegek utdn
kovet6se.

Az ul betegek els6 interj0ja, ahogy az a korilbbi 6vekben megszokottd vdlt, tov6bbra
is szerdai (serdul6k) illetve csutortoki (kisgyermekek) napokra esik, elozetes
megbesz6l6s szerint, e mellett surg6ss6gi ell6tSs is elofordul mind az ambulanciSn,
mind pedi g a korhtzi felv6telek kozott.
Az ambulancia keret6ben immdr otodik 6ve mama-baba rendel6s is folyik, a szulet6s
koruli, infantopszichiStriai problemdk kezel6s6re. Az 6rdeklod6s ezirAnt 2006-ban is
tovSbb novekedett.
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II. FEJLESZTES

Az emeleten kialakitdsra kerult a pszichol6giai es gy6gypedag6giai vizsg6l6 egys6g
a Vaffi kor6bbi helyen. Vizesblokkok, recepci6s fulke, j6tsz6sarok, alvdslabor, stb, a
kisr6szlegen (Kuck6-Feszek) elk6szult a 2 baba-mama szoba 6s az 0j vizesblokk,
valamint a Time-out szoba.

Az 6pulet jobb szdrnydban, a foldszinten kapott helyet a Vadaskert Fejleszt6 6s
felztrkoAat6 lskola, itt lett kialakftva szdmukra a kulon konyha, 6s 6tkez6 valamint a
tantermek, foglalkoztat6 helys6gek. Az emeleti tornatermet az iskola 6s a k6rhdz
tov6bbra is felvdltva hasznSlja.

Az eb6dl6b6l nyitottunk egy ajt6t a kertre, mely lehet6v6 teszi, hogy egy itt
berendezett buf6nek legyen kozvetlen kertkapcsolata.

Az Alapitvdny 2006-ban egy fjabb szolgSlati lakdst vdsdrolt 6s ebben egy kollegdnk
lakik jelenleg.

A Vadaskert Alapitvdny 2006 6vi fejleszt6sei kozott m6g fontos megemlfteni az e-
alapu PR-t, azaz a promoci6s 6s egy6b informdci6s anyagok, tov6bk6pz6si, oktatdsi
tdj6koztat6k most mdr szinte minden esetben email-es, illetve online formdban
jelennek meg. Ennek el6nye, hogy olcs6, gyors, valamint hogy a clmzett azonnal tud
reagSlni a be6rkezett tartalomra, nincs szuks6g r5, hogy felemelje a telefont, vagy
hogy postdn kuldott levelet irjon, ezSltal hat6konyabb is. A vissza6rkezo informdci6k,
ad atok automati kusa n tdrol6d nak a szAmit6g6pben.

Az lnternetes portSlunk folyamatos bovftes alatt 5ll, valamint a 2006 tavaszdn inditott
Tourette blognak (wvrnrv.tourette.bloqter.hu) is nagy az olvasottsSga, valamint fontos
megemliteni, hogy 2006 6sz6n elk6szult a www.tourette.lap.hu.

Az fWlW nevfi kozoss6gi oldalon is jelen van az Alapitvdny, melyre folyamatosan fel
tudjuk helyezni a k6pz6seink, tanfolyamaink tdjekoztat6it, 6s ugyan nem volt c6l, de
a szul6k, gyermekek, pedag6gusok is jelentkeznek ezen a rendszeren belul, 6s
k6rnek i nformdci6t adott pro bl6m6val kapcsolatba n !



III. KEPZES.TOVABBKEPZES

Mdr hossz0 6vek 6ta, minden honap mdsodik csutortok6n megrendezzuk a
,,Gyermekpszichiitriai Szakmai Napok" cimfi k6pz6sunket. A k6pz6st a
Semmelweis Egyetem akkreditdlta, a tanfolyamra kaphat6 pontok sz6ma ebben a
fel6vben orvosoknak 10, mlg szakpszichol6gusoknak 25 pont. A tanfolyamon egy-
egy aktudlis gyermekpszichiStriSval osszefugg6 t6m6t besz6lunk meg, melyben az
illeszkedo irodalmi dttekint6s szerepel, 6s melyet esetbemutatdssal eg6szftunk ki.

M6g 2004-ben az amerikai Harvard Medical School gyermekpszichidterei 6ltal
kidolgozott kognitiv viselked6ster6piis anyagot (CBT) leforditottuk 6s validdltuk. A
kidolgozott terdpi6s programhoz k|zikonyv es munkafuzet tartozik, szakemberek
szflmflra hdromnapos tr6ning 6s ehhez csatlakozo szupervlzios megbesz6l6sek
sorSn elsaj6tithat6, mely tr6ninget, els6 alkalommal 2005. mdjusdban tartottunk az
int6zm6nyunkben, mely k6pz6st 2006-ben k6t alkalommal rendeztuk meg, melyen
alkalmank6nt 60 szakembert vet reszt. A k6pz6st 25 kredit ponttal akkreditSlta a
Semmelweis Egyetem. Ezen k6pz6s folytatdsdt 2006-ban rendeztrik meg el6szor,
melyet,,szorong6s csoportok vezet6se kognitiv viselked6steripiis program
keret6ben" neven akkreditdlta 2007-ben a Semmelweis Egyetem, es mely6rt a
r6sztvev6 szakemberek szint6n 25 kredit pontot kapnak.

A Hum6n ErSforr6s Fejleszt6si Operici6s Programot (HEFOP1200413.3.13.3.1.),
2005-ben nyerte meg melyben konzorciumi tagkent veszunk r6szt a f6p6lyAzo
Szegedi Tudom6nyi Egyetem mellett. Ezen oktatdsi 6s kutatdsi program 2006 6vben
indult, f5 celja a gyermek 6s ifjrisrigpszichiStriai oktatds 6s kutatds elindit6sa,
melyben az Alapitvdnyunk r6szt vSllal a szakorvoskepzesbe bekerul6 orvosok
sz{mAra a European Union of Medical Specialists normdinak megfelel6
szakorvosk6pz6si program osszeSllitdsSban, 6s a szakterrilet fiatal tudom6nyos
kutatoinak oktatdsdt v6gzi.

2006 tavaszSn inditottuk el a ,,pszichopatol6gia gyermekkorban" cimfi, szint6n a
SE 6ltal akkreditSlt, f6l6vente 8 kredit pontot 615 kepzesunk sordn minden
alkalommal egy friss angol nyelvfi gyermekpszichiStriai, pszichi6triai lapot
ismertetunk a r6sztvev6 szakemberekkel, majd pedig a referSlds utdn egy-egy
6rd ekes gyermekpszich iStriai esetro I esetmegbesz6l6st tartu n k.

2006. 6sz6n szerveztuk meg el6szor a ,,tanul6stechnika csoport gyermekek
r6sz6re", mely azota folyamatosan mfikodik. A tanfolyamra olyan 6 es 18 ev kozotti
gyermekeket vdrunk, akik tanulSsi neh6zs6gekkel kuzdenek illetve, akik
hat6konyabb tanuldsi modszereket szeretn6nek elsajdtitani. Jelenleg h6rom
korcsoport szam1ra indulnak a tanfolyamok: also tagozatosok, fels6 tagozatosok, ill.
kozepiskoldsok r6sz6re. A kozepiskolSs csoporton belul kulon figyelmet fordftunk az
6retts6gire val6 felk6szit6sre. A 12 alkalmas tanfolyamon, a foglalkozdsok 60
percesek, melyeket pszichologusok 6s gyogypedag6gusok tartanak. A csoportok
l6tszdma 10-12 f6, 6s a tanfolyamok megkezd6se elott r6szletes, egy6ni
szrir6vizsg6lat tortenik (specifikus akadSlyozo t6nyezok 6s eross6gek felmer6se),
melyet kovetoen a tanulSsi k6pesseget meghatdrozo teruletek fejlesztesevel
foglalkozunk.



A pszichiStriai szakvizsgdhoz szuks6ges 3 honapos, 6s a gyermekpszichidtriai
szakvizsgAhoz szuks6ges hosszabb szakmai gyakorlaton, a 2005-os 6v folyamdn
osszesen 5 kollega vett r6szt.

PszichiStriai 6s gyermekgy6gydszati tanfolyamokon rendszeresen tartanak
szakembereink el6adSsokat. Pedagogusok, nevel6si tandcsad6k r6sz6r6l egyre
novekv6 6rdekl6dest talSlunk tev6kenys6gunk ir5nt, igy az elmflt 6vekben, az
int6zetunkben dolgozo munkatdrsainkat tobb szakmai tandcskozdsra is meghfvtdk
az orszitg kulonboz6 r6szeibe.

A gyermekpszichidtriai szakvizsga irdnti 6rdekl6d6s noveked6s6t jelzi, hogy a 2006-
os 6vben osszesen 4 szakorvosjelolt tette le a szakvizsg6t, tobbs6guk a gyakorlatot
int6zm6nyunkben folytatta, az egyik sikeres szakvizsgdz6 pedig 6vek 6ta f6dll5s0
koll6gdnk.

A 2005-os 6v sordn az eloz6 6vekhez k6pest l6nyegesen tobb szakember-jelolt
jelentkezett, hogy kotelez6 foiskolai illetve egyetemi gyakorlatdt a Vadaskert
K6rhdzban tolthesse. 2006 6vben a gyakorlatra jelentkezok sz{ma az elSz6hoz
k6pest megduplSzodott. Az 6v folyam6n 8 gy6gypedag6gus, 4 szocidlpedagogus 6s
18 pszichologushallgato vett r6szt a korhdzunkban gyakorlaton, melyet a
tapasztalatok alapjdn a kuld6 int6zm6nyek is el6szeretettel tdmogatnak. Mdra
gyakorlattS vdlt, hogy az Eotvos L6rdnd Tudomdnyi Egyetemhez tartozo BArczi
Gusztdv Gy6gypedagogiai F6iskola, 6s az ELTE pszichol6gia szakos hallgat6it,
tovdbbd a v6ci Apor Vilmos Katolikus F6iskola diSkjait, kifejezetten az iskolSk
k6r6s6re fogadjuk gyakorlatra, illetve gyakran jonnek szervezett, csoportos
i nt6zm6nylStogatdsra a k6rhdzba.

Az ADHD Magyarorszitg Alapitvdny, 6s a Vadaskert Korhaz 6s Szakambulancia,
2006. okt6ber 07-6n 10 ordtol HIPERAKTIV CSALADI NAPOT rendezett az - Eleven
Team Alapitvdny, a Fejleszt6pedag6gusok Orszdgos Egyesulete, a BHRG
Alapltv6ny, a Fimota Kozpont, a Hiperaktiv Alapitvdny 6s Tuskevdr lskola, a
Mindlab, a Pozitiv Eleltutert Egyesulet, a POZIT1V Orszdgos Szakmai Egyesulet -
szervezetek egyuttmfikod6s6vel. A rendezv6ny c6lja az volt, hogy lehetoseget
teremtsen a hiperaktiv gyermekeket nevel6 csalddok szfim1ra a kikapcsoloddsra, a
kozos 6lmenyek, neh6zs6gek, sikerek megbesz6l6s6re, valamint a hiperaktiv
gyermekeket seg ito szervezetek, szol gdltatdsok meg ismertet6s6re.

2006. oktober 16.-5n Dr. GSdoros J0lia a Tdrt Kapu GaleriSban megnyitotta a
Vadaskert Korh1zban mfi kodo "Kr6takor"
alkotdsainak ki6llitdsdt, melynek cIme:
Belso tenger volt..

A "Pszich6s zavarok gyermekkorban:
felismer6s 6s kezeles" cfmmel
n6gynapos (2006. oktober 27-28;
november 24-25\ k6pz6st szerveztunk a
gyermekek ellStdsdval foglalkoz6
int6zm6nyek eg6szs6gugyi
szakd olgo zoinak. Az Eglszseg ugyi Sza k-



6s Tovdbbkdpz6si Bizottsdg 5ltal akkreditSlt tovSbbk6pz6s c6lja a szakdolgozok
gyermekpszichi6triai ismereteinek b6vit6se 6s korszerfisft6se, a beteg gyermekek
pszichidtriai szakell6tds6nak min6segi javitdsa volt.

IV. TUDOMANYOS TEVEKENYSEG

2006. mdrcius6ban a Vadaskert Alapitviiny dltal -,,Gyermekek 6s serdtilok lelki
eg6szs6g6nek vizsgdlata"- beny0jtott kutat6si pAly{zatot az Egeszs6gugyi
Miniszt6rium Tudomdnyos Tandcsa pozitivan birdlta el. A 3 6ves kutat6si projekt
2006. szeptember6ben indult el int6zmdnyunkben, melynek c6lja olyan adatok
gyfijt6se 6s elemz6se, melyek alapjdn 0j, hat6kony szriroeszkozok bevezet6se
val6sulhat meg a gyermekek pszich6s zavarainak id6ben tort6n6 felismer6se
6rdek6ben.

A Gyermek M.l.N.l. (Mini International Neuropsychiatric lnterview; MlNl KID) 5tfog6
gyermekpszichidtriai k6rd6iv adaptSlSs6t inditottuk el, mely konnyen kezelhet6, mind
a gyermekeknek, mind a felv6telt v6gz6knek. A teszt felv6tele a hazdnkban
kordbban hasznSlatban l6v6 diagnosztikai k6rdoivn6l l6nyegesen rovidebb id6t vesz
ig6nybe. Azon kork6pek eset6ben, amelyek megfelel6 esetszdmban fordultak el6,
aldtdmasztjdk a M.l.N.l. k6rd6iv megbfzhatos5g5t.

V. VADASKERT FEJLESZTO 6s FELZARKOZTATO ISKOLA



A Vadaskert Fejleszto 6s FelzilrkoAato AltalSnos lskola 2002. December 31.-ig a
VADAS KERT AlapitvSnyon belul mtikodott.

2003. janu6r 01-tol ondl16 ad6szdmmal rendelkezo szervezetk6nt mfikodik,
fenntartoja a Vadaskert Alapftv6ny.

Az iskola igazgatoja Petin6 Singer Agnes

Az iskola olyan mentSlis problemdkkal kuszkod6 gyermekek specidlis dltaldnos
iskolai nevel6s6t-oktatdsdt vdllalja, akik betegs6guk, aktuSlis vagy elh0zodo krizis
helyzetuk miatt normSl iskoldban nem oktathatok.
Megoldatlan beilleszked6si zavaraikat, pszichiStriai gondjaikat, tanul5si
r6szk6pess6g zavaraikat a speci6lisan szervezett tev6kenys6g keret6ben oldja meg
az iskola.
Az enged6lyezett tanulo l6tszdm 50 f6. A tanul6csoportok l6tszdma Sltaldban 8-10
gyermek.
Ez a l6tszdm teszi lehetov6, hogy a hiperaktivitds 6s/vagy figyelemzavar,
r6szk6pess6g probl6ma diagn6zissal az iskol5hoz kerult gyermekek eset6ben
egy6nre szabott oktatdsi-nevel6si tev6kenys6get v6gezz.en.
Az iskola onSll6an gazdSlkodik az Alapitvdny 6ltal j6vdhagyott kolts6gvet6s alapjdn
az Atadott normativ dl lam i tdmogatdsbol.

Az Vadaskert Altal6nos lskola bev6tel6nek meghatdrozo r6sze az alapito 6ltal
dtadott normatfv tdmogat6s, illetve az Oktatdsi Miniszt6riummal kotott kozoktat6si
megSllapodds alapjdn Stutalt normatlva.

Egyeb beveteli forrdsok:
- Fov6rosi Onkormdnyzattdmogatdsa
- Keruleti 6s teruleti onkormdnyzati hozitj{ruldsok.

A beszdmoldsi 6v teljes bev6tele 41 945 E Ft volt.

A beszdmoldsi 6vben az iskola normativ tdmogatdsdt 6s a kozoktatdsi
megSllapodSs. alapjdn Stutalt osszeget teljes m6rt6kben felhaszn6lta mtikod6s6hez.
A Fovdrosi Onkormdnyzat 2006-2007 6ves tan6v elso n6gy honapj1ra 2006.
december 20.-in 3 600 eFt tdmogatdst utalt dt, melyet 2006 6vben teljes eg6sz6ben
azido rovids6ge miatt felhaszndlni nem lehetett.
Ez az osszeg ny0jt fedezetet a 2007-ben az adomentes term6szetbeni juttatdsokra
(helyi utazdsi b6rlet, munkdba jdrds kolts6ge, 6tkez6si jegyek, internet, udulesi
utalvdny), valamint a megnovekedett mfi kod6si kiaddsokra.



A kovetel6sek kozott szerepl6 2 402 eFt a 2006 Sprilisdban a Csilleb6rci Szabadid6
Kozpontnak kifizetett 4 000 eFt kaucio elszSmolatlan r6sze. Berleti szerzod6s
alapj6n fizettuk ki a kauci6 osszeg6t. A b6rbead6s meghi0sult, a megfizetett
kauciobol a ny6ri honapokra a b6rleti dij kozos megSllapodds alapjdn levon6sra
kerult. A m6rlegben szereplo maradvdny osszeget a megSllapodds alapj6n 2007.
5prilis6t6l r6szletekben torlesztik.
A p6nzeszkozok osszege azel6zo 6vhez kepest 1 058 eFt-al csokkent

Az iskola l6tszdma 7 fo6ll6s0 pedagogus, gy6gypedagogus, 5 f6 oraado pedag6gus,
gyogypedag6gus, 1 fo iskolatitk6r es 2 fo 4 or1s kisegit6 szem6lyzetbol 6ll.

C./ PENZUCYI BESZAMOLO

Alapitvdnyunk az alapit6 okiratSban foglaltak, valamint mfikod6si szab1lyzat6nak
rendelkez6sei szerint, Kuratorium ir6nyitdsa, Felugyel6 Bizottsdg felugyelete mellett
mfikodik. KonywizsgSlo 6ltal auditdlt m6rleggel rendelkezik, mfikod6se megfelel a
hatSlyos torv6nyek (alapftvdnyokra vonatkoz6, valamint a kozhaszn0 szervezetek)
el6i16sainak.

Az iiltalinos iskola onSlloan gazd6lkodik az Alapitvdny 5ltaljovdhagyott koltsegvetes
alapjdn, ez6rt onSllo besz6mol6t k6szit. A Kuratorium dont6se alapj6n az Alapitvdny
osszevont (konszoliddlt) beszdmolot k6szit 2004. 6vt6l kezdodoen.

A ko r6bban md r r6szletezett kozhaszn f tev6kenys6gek kiaddsai ho z 2006-ban

- a kozponti kolts6gvet6st6l normatfv tSmogatdsk6nt, kozoktatdsi
megdllapodds alapjdn (OM, Onkormdnyzatok): 41.627 eFt,

- p{lyitzati 0ton elnyert t6mogatdskent: 3.255 eFt,

- egy6b szervezetekt6l, valamint magdnszem6lyekt6l (1%) 5.130 eFt

tSmogatdst kapott AlapitvSnyunk.

A kozhasznu tev6kenys6g bev6tele l6nyeg6ben teljes eg6sz6ben az OEP-el kotott
szez6d6sb6l ered6 teljesitm6ny finanszirozAsa volt (273.966 eFt).

Vezet6 tiszts6gvisel6knek nyfjtott juttatdsok 6ves brutto osszege 4.464 eFt volt.

2006-ban az Alapitv6ny osszes bev6tele 330.912 eFt volt, p6nzeszkozei 14.215 eFt
ztrro erl6ket mutatnak (amihez hozzA lehet szdmitani a 67.463 eFt erteket k6pviselo
befektetett p6nzeszkoA, amib6l 15.000 eFt az Alapitvdny Sltal alapitott
egyszem6lyes kft. torzstokeje).
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Az Alapitvdny likviditdsa j6, a szabad p6nzeszkozok 6s a kovetel6sek megfelelo
modon fedezik a kotelezetts6geket (amelyek donto modon a janudrban esed6kes
szSllit6i tartozdsok, valamint a december mdsodik fel6ben kifizetett b6rek jdrulekai).

Az Alapitvdny, mint fenntarto biztositotta a fedezetet az SltalSnos iskola
mfikodtetes6hez, amelyet az iskola saj6t bev6tellel kieg6szitett. A bev6tel teljes
eg6sz6ben fedezte az iskola kolts6geit.

AlapitvSnyunk a 2006. 6vben v1llalkozasi tev6kenys6get nem folytatott.

Alapitv6nyunk 2006. 6vi kozhaszn0 tev6kenys6g6rol k6szult fenti besz6molon tfl
mell6kelten kozz6teszi a torv6ny dltal el6irt tartalommal k6szftett, audit6lt eves
m6rleg6t 6s eredm6ny kimutatdsdt.

Az iskola beszdmolojAt a 2 ER+ f6zis KKT keszitette.
Az Alapitvdny beszdmol6jSt az EMCO Kft. k6szftette.

A tev6kenys6g, gazd6lkod5s fdbb adatai nyilvdnosak, honlapunkon bdrki
megteki ntheti. (www.vadaskertalapitvany. h u )

Budapest, 2007. Sprilis 17.
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Kurat6riuma

Mell6kletek:

1. sz. mell6klet: az Alapitvdny 2006. 6vi m6rlege
2. sz. mell6klet: az Alapitvdny 2006. 6vi eredm6ny kimutatdsa

3. sz. melleklet: az lskola 2006. 6vi m6rlege
4. sz. mell6klet: az lskola 2006. 6vi eredm6ny kimutat6sa

5. sz. mell6klet: az Alapitvdny 2006. 6vi konszolidiilt m6rlege
6. sz. mell6klet: az Alapitv6ny 2006. 6vi konszoliddlt eredm6ny kimutatdsa
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