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a tdrsadalom6s az egyen kozos 6rdekeinekkielegit6s6re
folytatja:
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- Az AlapitvdnygyermekpszichiStriai
eg6szs6gugyiint6zm6ny(Vadaskert
az eg6szs6gugyrol
sz6l6;mig a
K6rh1z6s Szakambulancia)
mrikodtetes6vel
dltalSnosiskola(VadaskertFejleszt66s Felzdrkozlato
speci6lis,felzfirkoztat6
Sllamiill.
sz6l6 torv6nybenszabdlyozott,
Altal6noslskola)a kozoktatdsr6l
l5t el.
tartoz6kozfeladatot
szervhatSskorebe
onkormdnyzati

B./ SZAKMAIBESZAMOLO
Az VadaskertAlapitvdny2006. 6vi tev6kenys6g6nek
dont6 r6sz6tvSltozatlanul
a
gyermekpszichidtriai
6s az ahhozkapcsolodo
betegelldtds
tudomdnyos
6s oktatdsi
tev6kenys6g,valamintaz 6ltalSnosiskolai oktatds (a VadaskertIskola on6l16
tetteki.
tev6kenys6ge)

I. BETEGELLATIS
A 2006-os6vben a gyermekpszichi6triai
elldt6staz OEP-pelvSltozatlan
formdban
tort6ntszerz6d6salapjdnv6gezteaz AlapitvdnySltalfenntartottVadaskerlKorhdz,
hdrom fekv6betegr6szlegenosszesen36 6gyon, a nappali ellStds6ban18
f616hellyel.
2006-bann 1054 korhdzifekv6betegfelv6tel6s 340 nappalikorh1ziellSt6stort6nt,
mig az ambulancidnkon
nagyjdb6l2000 0j betegjelentkezett,
6s osszesen15 ezer
orvos-beteg
tal6lkozds
tortent.
A jelenlegiell6tdsirendszerben
a gyogyitotev6kenys6g
egymdshozkapcsolodo,
egymdstr6szben5tfed66s tdmogat6modulokban
tort6nik.TerdpidskinSlatban
az
melletta kulonboz6dtmenetiell6t5siformdkis
ambul6ns6s korhdzitev6kenys6g
szerepelnek.
probl6mdksajdtossdgaibol
A gyermekpszichiStriai
adodoanaz orvosidiagnosztikai
gyogyit6
gyogypedagogiai
feladat mellett tev6kenysegunk
6s
a pszichologiai,
gyogypedagogiai
kivizsgSlSsra,
valamintegy6ni 6s csoportospszichoterdpidra,
is kiterjed.
fejlesZ6foglalkozdsokra

1. Korhizi ell6t6s
Az ellStandoesetekszSm6naknoveked6s6tmutatjSkaz allbbi adatok.
2006-bana VadaskertKorh1zfekv6betegr6szleg6nosszesen1100 esetetl6ttunkel,
tovdbbd a nappali korh{zi elldtdsban 200 beteg r6szesult. Az dtlagos
dgykihaszniiltsdg85%. Az eloz6 6wel osszehasonlitvatovSbbi noveked6s volt
b5r ennek hatdrtszabotta teljesitm6nyvolumenkorlStbevezet6se.
megfigyelhet6,
Az 6v sorSnfolyamatosannovekedetta betegfelvetelekszama, az 6tlagos6poliisi
id6 8-9 nap korul stabilizSlodott.
A fekvobetegoszt6lyonaz figykihasznSlds
B0 To
korril alakult, a nappali korh1z kihaszndltsSgavSltozo, 40-90 % koz6tt mozgott az
fuggoen.
aktudlisprogramokt6l

A mind a kisgyermekr6szlegen,mind pediga ket serdul6osztdlyona k6rhdzi6s
Az osztdlyos
ambuldnsellStdsiig6nye6s az eldjegyz6siid6 tovdbb novekedett.
tovdbbrais nagy
kerulttematikuscsoportok
a 2004-es6vbenbevezet6sre
elldtdsban
sz6mdraez kognitfvviselked6s
erdekl6desretartottaksz6mot:a kisgyermekek
ter6pi6selemeket6s szul6 tr6ningetis mag5banfoglalt,k6t hetes periodusok
form6jdban.Ugyancsak2004-tolkezd6d6ena M6hkasr6szlegenis folyamatosan
tort6n6,tobbnyireegyhetesprogramokat,
szewezzik a tematikuscsoportokban
6letkor 6s probl6m6kor szerinti beosztdsokkal. Els6sorban kognitivprogramotszerveztunk,
a magatartds6s viselked6szavarban-,
viselked6sterdpiSs
ADHD-ban,Anorexianervosa-ban6s Touretteszindr6mdbanszenved6,illetve
szorongoserdul6kszamira.
A nappalielldtdskeret6bentovdbbrais nagy ig6nymutatkozika 2004-es6vben
megkezdetl,az autistagyermekek6s szuleikszdmSraszervezetth6tv6giterdpiiis
programokat
ki, melytr6ningeken
r6szben0j form6katdolgoztunk
r6szbenfolytattuk,
is egyar5ntr6sztvehetnek,havi1-2alkalommal.
a szul5k6s a pedagogusok
a Napraforg6
A kor5bbi6vekbenis j6l milkod6serdtll6knappalik6rhdzielldt6sdnak
program
intenzfv
mfiv6szetterdpiSs
6s
keret6ben tort6n6,
6s a Kr6takor
a 2006-os6vbentovdbbfolytattuk.A Napraforgokethetes
csoportfoglalkoz6sokat
jelent,
a Kr6takorhavontaegy alkalommalszervezodik,hosszabbftott
kezel6st
h6tv6geformdjdban.

2. Szakambulancia
jelent6s.
vdltozatlanul
forgalma
Az ambulancia
(AMB), a
a szakambulanciSn
A jdrobetegell6tdsta hdrom ambulanciSnkon,
gyermekpszichidtriai
(FAMB)
pszichidtriai
szakambulancidn
6s a
szakrendel6ben
(VAMB)v6gezzik,osszesenheti230 6rdban.
A 2006-os 6v sordn osszesen4584 beteget lattunk el, melybol 2616 f6t a
tis 839 f6t a
szakambulanci6n,
1129fot a gyermekpszichidtriai
szakambulanciSn,
pszichiStriai
talSlkozds
lSttunkel. Kozelh0sz6s f6lezerorvos-beteg
szakrendeloben
mutat.
tort6nt,amiaz elozo6vekhezk6pesttovdbbijelent6snoveked6st
Akorhlzi felv6teltmegel6z6
a rendel6seken.
Havonta150-1800j betegjelentkezett
interj0kes vizsgdlatokmelletttovdbbrais folyika k6rhdzbolkikerultbetegekutdn
kovet6se.
vdlt,tov6bbra
ahogyaz a korilbbi6vekbenmegszokottd
Az ul betegekels6interj0ja,
(kisgyermekek)
(serdul6k)
napokra
esik,
elozetes
illetve
csutortoki
is szerdai
mindaz ambulanciSn,
ell6tSsis elofordul
szerint,e mellettsurg6ss6gi
megbesz6l6s
mindpedig a korhtzifelv6telekkozott.
rendel6sis folyik,a szulet6s
immdrotodik6ve mama-baba
keret6ben
Az ambulancia
problemdk
Az 6rdeklod6sezirAnt2006-banis
kezel6s6re.
koruli,infantopszichiStriai
tovSbbnovekedett.
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II. FEJLESZTES
vizsg6l6egys6g
es gy6gypedag6giai
kerulta pszichol6giai
Az emeletenkialakitdsra
alvdslabor,
stb, a
recepci6sfulke,j6tsz6sarok,
a Vaffikor6bbihelyen.Vizesblokkok,
(Kuck6-Feszek)
az
0j
vizesblokk,
2
baba-mama
szoba
6s
elk6szult
a
kisr6szlegen
szoba.
valaminta Time-out
a foldszintenkapotthelyeta VadaskertFejleszt66s
Az 6puletjobb szdrnydban,
szdmukraa kulonkonyha,6s 6tkez6valaminta
felztrkoAat6lskola,itt lett kialakftva
helys6gek.Az emeletitornatermetaz iskola6s a k6rhdz
tantermek,foglalkoztat6
tov6bbrais felvdltvahasznSlja.
Az eb6dl6b6lnyitottunkegy ajt6t a kertre, mely lehet6v6teszi, hogy egy itt
kertkapcsolata.
buf6neklegyenkozvetlen
berendezett
lakdstvdsdrolt6s ebbenegy kollegdnk
Az Alapitvdny2006-banegy fjabb szolgSlati
lakikjelenleg.
kozottm6g fontosmegemlfteni
az eA VadaskertAlapitvdny2006 6vi fejleszt6sei
anyagok,tov6bk6pz6si,
oktatdsi
6s egy6binformdci6s
alapuPR-t,azaza promoci6s
tdj6koztat6kmost mdr szinte mindenesetbenemail-es,illetveonline formdban
jelennekmeg.Ennekel6nye,hogyolcs6,gyors,valaminthogya clmzettazonnaltud
tartalomra,nincsszuks6gr5, hogyfelemeljea telefont,vagy
reagSlnia be6rkezett
informdci6k,
is.A vissza6rkezo
hogypostdnkuldottleveletirjon,ezSltalhat6konyabb
naka szAmit6g6pben.
kusan tdrol6d
adatokautomati
portSlunk
bovftesalatt5ll,valaminta 2006tavaszdninditott
folyamatos
Az lnternetes
valamintfontos
is nagyaz olvasottsSga,
Touretteblognak(wvrnrv.tourette.bloqter.hu)
a
www.tourette.lap.hu.
hogy20066sz6nelk6szult
megemliteni,
fel
melyrefolyamatosan
oldalonis jelenvanaz Alapitvdny,
Az fWlW nevfikozoss6gi
6s ugyannemvolt c6l,de
tdjekoztat6it,
tanfolyamaink
tudjukhelyeznia k6pz6seink,
is jelentkeznekezen a rendszerenbelul,6s
a szul6k,gyermekek,pedag6gusok
n!
adottprobl6m6valkapcsolatba
k6rnekinformdci6t

III. KEPZES.TOVABBKEPZES
Mdr hossz0 6vek 6ta, minden honap mdsodik csutortok6nmegrendezzuka
,,GyermekpszichiitriaiSzakmai Napok" cimfi k6pz6sunket.A k6pz6st a
a tanfolyamrakaphat6pontoksz6maebbena
SemmelweisEgyetemakkreditdlta,
25 pont.A tanfolyamon
egyfel6vbenorvosoknak10, mlg szakpszichol6gusoknak
gyermekpszichiStriSval
t6m6tbesz6lunkmeg, melybenaz
osszefugg6
egy aktudlis
6s melyetesetbemutatdssal
eg6szftunk
ki.
irodalmidttekint6s
szerepel,
illeszkedo
6ltal
M6g 2004-benaz amerikaiHarvardMedicalSchool gyermekpszichidterei
6s validdltuk.
A
kognitivviselked6ster6piisanyagot(CBT)leforditottuk
kidolgozott
kidolgozottterdpi6sprogramhozk|zikonyves munkafuzettartozik,szakemberek
szflmflrahdromnapostr6ning6s ehhez csatlakozoszupervlziosmegbesz6l6sek
2005.mdjusdbantartottunkaz
melytr6ninget,els6 alkalommal
sorSnelsaj6tithat6,
rendeztukmeg, melyen
k6pz6st
2006-ben
k6t
alkalommal
int6zm6nyunkben,
mely
a
alkalmank6nt
60 szakembertvet reszt.A k6pz6st25 kreditponttalakkreditSlta
SemmelweisEgyetem.Ezen k6pz6sfolytatdsdt2006-banrendeztrikmeg el6szor,
melyet,,szorong6scsoportok vezet6sekognitiv viselked6steripiis program
keret6ben" neven akkreditdlta2007-bena SemmelweisEgyetem,es mely6rta
r6sztvev6
szakemberek
szint6n25 kreditpontotkapnak.
A Hum6nErSforr6sFejleszt6si
Operici6s Programot(HEFOP1200413.3.13.3.1.),
meg
melyben
konzorciumitagkentveszunkr6szt a f6p6lyAzo
2005-bennyerte
SzegediTudom6nyiEgyetemmellett.Ezenoktatdsi6s kutatdsiprogram20066vben
oktatds6s kutatdselindit6sa,
indult,f5 celja a gyermek6s ifjrisrigpszichiStriai
r6szt vSllal a szakorvoskepzesbe
bekerul6orvosok
melybenaz Alapitvdnyunk
sz{mAra a European Union of Medical Specialistsnormdinak megfelel6
programosszeSllitdsSban,
6s a szakterriletfiatal tudom6nyos
szakorvosk6pz6si
kutatoinak
oktatdsdtv6gzi.
gyermekkorban"cimfi,szint6na
2006tavaszSninditottukel a ,,pszichopatol6gia
pontot
615 kepzesunksordn minden
SE 6ltal akkreditSlt,f6l6vente8 kredit
pszichi6triailapot
alkalommal egy friss angol nyelvfi gyermekpszichiStriai,
pedig
referSlds
majd
a
utdn egy-egy
ismertetunka r6sztvev6szakemberekkel,
tartunk.
iStriaiesetroI esetmegbesz6l6st
6rdekesgyermekpszich
2006. 6sz6n szerveztukmeg el6szora ,,tanul6stechnikacsoport gyermekek
mfikodik.A tanfolyamra
olyan6 es 18 ev kozotti
r6sz6re",melyazotafolyamatosan
gyermekeket vdrunk, akik tanulSsi neh6zs6gekkelkuzdenek illetve, akik
hat6konyabbtanuldsi modszereketszeretn6nekelsajdtitani.Jelenleg h6rom
fels6tagozatosok,
ill.
alsotagozatosok,
korcsoportszam1raindulnaka tanfolyamok:
csoportonbelulkulonfigyelmetfordftunkaz
r6sz6re.A kozepiskolSs
kozepiskoldsok
60
A 12 alkalmastanfolyamon,a foglalkozdsok
6retts6gireval6 felk6szit6sre.
percesek,melyeketpszichologusok
6s gyogypedag6gusok
tartanak.A csoportok
l6tszdma 10-12 f6, 6s a tanfolyamokmegkezd6seelott r6szletes,egy6ni
t6nyezok6s eross6gekfelmer6se),
tortenik(specifikusakadSlyozo
szrir6vizsg6lat
melyet kovetoen a tanulSsi k6pessegetmeghatdrozoteruletek fejlesztesevel
foglalkozunk.

szuks6ges3 honapos,6s a gyermekpszichidtriai
szakvizsgdhoz
A pszichiStriai
a 2005-os6v folyamdn
szuks6geshosszabbszakmaigyakorlaton,
szakvizsgAhoz
osszesen5 kollegavettr6szt.
tanfolyamokonrendszeresentartanak
PszichiStriai6s gyermekgy6gydszati
nevel6sitandcsad6kr6sz6r6legyre
Pedagogusok,
el6adSsokat.
szakembereink
ir5nt, igy az elmflt 6vekben,az
novekv66rdekl6desttalSlunktev6kenys6gunk
is meghfvtdk
tobb szakmaitandcskozdsra
dolgozomunkatdrsainkat
int6zetunkben
az orszitgkulonboz6r6szeibe.
jelzi,hogya 2006noveked6s6t
irdnti6rdekl6d6s
szakvizsga
A gyermekpszichidtriai
tobbs6guk
a gyakorlatot
tette
le
a
szakvizsg6t,
4
szakorvosjelolt
os 6vbenosszesen
pedig6vek 6ta f6dll5s0
folytatta,az egyiksikeresszakvizsgdz6
int6zm6nyunkben
koll6gdnk.
A 2005-os6v sordn az eloz66vekhezk6pestl6nyegesentobb szakember-jelolt
jelentkezett,hogy kotelez6foiskolai illetve egyetemigyakorlatdta Vadaskert
K6rhdzbantolthesse.2006 6vben a gyakorlatrajelentkezoksz{ma az elSz6hoz
4 szocidlpedagogus
6s
Az 6v folyam6n8 gy6gypedag6gus,
k6pestmegduplSzodott.
vett r6szt a korhdzunkbangyakorlaton,melyet a
18 pszichologushallgato
tdmogatnak.Mdra
tapasztalatokalapjdn a kuld6 int6zm6nyekis el6szeretettel
gyakorlattSvdlt, hogy az Eotvos L6rdnd TudomdnyiEgyetemheztartozo BArczi
szakos hallgat6it,
F6iskola,6s az ELTE pszichol6gia
GusztdvGy6gypedagogiai
tovdbbda v6ci Apor Vilmos KatolikusF6iskoladiSkjait,kifejezettenaz iskolSk
k6r6s6re fogadjuk gyakorlatra,illetve gyakran jonnek szervezett,csoportos
a k6rhdzba.
int6zm6nylStogatdsra
Alapitvdny,
6s a VadaskertKorhaz6s Szakambulancia,
Az ADHD Magyarorszitg
az - Eleven
CSALADINAPOTrendezett
2006.okt6ber07-6n10 ordtolHIPERAKTIV
Orszdgos Egyesulete,a BHRG
Team Alapitvdny,a Fejleszt6pedag6gusok
Alapltv6ny,a Fimota Kozpont,a HiperaktivAlapitvdny6s Tuskevdrlskola, a
OrszdgosSzakmaiEgyesuleta POZIT1V
Mindlab,a PozitivEleltutertEgyesulet,
A rendezv6nyc6lja az volt, hogy lehetoseget
szervezetekegyuttmfikod6s6vel.
gyermekeket
a
nevel6csalddokszfim1raa kikapcsoloddsra,
teremtsena hiperaktiv
valamint a hiperaktiv
kozos 6lmenyek,neh6zs6gek,sikerek megbesz6l6s6re,
gyermekeket
megismertet6s6re.
szolgdltatdsok
segito szervezetek,
megnyitotta
a
2006. oktober16.-5nDr. GSdorosJ0lia a Tdrt Kapu GaleriSban
VadaskertKorh1zbanmfikodo"Kr6takor"
alkotdsainakki6llitdsdt,melynekcIme:
Belsotengervolt..
A "Pszich6s zavarok gyermekkorban:
kezeles" cfmmel
felismer6s 6s
(2006.
oktober 27-28;
n6gynapos
november24-25\ k6pz6stszerveztunka
gyermekek ellStdsdval foglalkoz6
eg6szs6gugyi
int6zm6nyek
szakdolgozoinak.Az EglszsegugyiSzak-

Bizottsdg5ltal akkreditSlt
tovSbbk6pz6s
c6lja a szakdolgozok
6s Tovdbbkdpz6si
gyermekpszichi6triai
a beteggyermekek
ismereteinek
b6vit6se6s korszerfisft6se,
javitdsavolt.
pszichidtriai
szakell6tds6nak
min6segi

TEVEKENYSEG
IV.TUDOMANYOS
6s serdtiloklelki
2006. mdrcius6bana VadaskertAlapitviinydltal -,,Gyermekek
pAly{zatot
az Egeszs6gugyi
eg6szs6g6nek vizsgdlata"- beny0jtott kutat6si
TudomdnyosTandcsapozitivanbirdltael. A 3 6ves kutat6siprojekt
Miniszt6rium
melynekc6lja olyan adatok
indult el int6zmdnyunkben,
2006. szeptember6ben
gyfijt6se6s elemz6se,melyekalapjdn 0j, hat6konyszriroeszkozok
bevezet6se
gyermekek
pszich6s
zavarainakid6ben tort6n6 felismer6se
val6sulhatmeg a
6rdek6ben.
Neuropsychiatric
lnterview;
MlNl KID)5tfog6
A GyermekM.l.N.l.(MiniInternational
gyermekpszichidtriai
k6rd6ivadaptSlSs6t
inditottuk
el, melykonnyenkezelhet6,
mind
mind a felv6teltv6gz6knek.A teszt felv6telea hazdnkban
a gyermekeknek,
l6v6diagnosztikai
k6rdoivn6l
l6nyegesen
rovidebbid6tvesz
kordbbanhasznSlatban
fordultakel6,
ig6nybe.Azon kork6pekeset6ben,amelyekmegfelel6esetszdmban
a M.l.N.l.k6rd6ivmegbfzhatos5g5t.
aldtdmasztjdk

ISKOLA
V. VADASKERT
FEJLESZTO
6s FELZARKOZTATO

AltalSnoslskola2002.December31.-iga
A VadaskertFejleszto6s FelzilrkoAato
belulmtikodott.
VADASKERTAlapitvSnyon
mfikodik,
2003. janu6r 01-tol ondl16ad6szdmmalrendelkezoszervezetk6nt
Alapftv6ny.
a Vadaskert
fenntartoja
Petin6SingerAgnes
Az iskolaigazgatoja
kuszkod6gyermekekspecidlisdltaldnos
Az iskola olyan mentSlisproblemdkkal
aktuSlisvagy elh0zodokrizis
vdllalja,akik betegs6guk,
iskolainevel6s6t-oktatdsdt
nemoktathatok.
helyzetukmiattnormSliskoldban
Megoldatlan beilleszked6si zavaraikat, pszichiStriai gondjaikat, tanul5si
keret6benoldjameg
szervezett
tev6kenys6g
zavaraikat
a speci6lisan
r6szk6pess6g
az iskola.
l6tszdmaSltaldban8-10
Az enged6lyezett
tanulol6tszdm50 f6. A tanul6csoportok
gyermek.
Ez a l6tszdm teszi lehetov6,hogy a hiperaktivitds6s/vagy figyelemzavar,
r6szk6pess6gprobl6madiagn6zissalaz iskol5hozkerult gyermekekeset6ben
v6gezz.en.
tev6kenys6get
egy6nreszabottoktatdsi-nevel6si
kolts6gvet6s
alapjdn
az Alapitvdny6ltalj6vdhagyott
Az iskolaonSll6angazdSlkodik
normativ
dl
lam
i
tdmogatdsbol.
Atadott
az
Az VadaskertAltal6nos lskola bev6tel6nekmeghatdrozor6sze az alapito 6ltal
kotottkozoktat6si
dtadottnormatfvtdmogat6s,illetveaz OktatdsiMiniszt6riummal
megSllapodds
alapjdnStutaltnormatlva.
Egyebbeveteliforrdsok:
- Fov6rosiOnkormdnyzattdmogatdsa
- Keruleti6s teruletionkormdnyzati
hozitj{ruldsok.
A beszdmoldsi
6v teljesbev6tele41 945E Ft volt.
A beszdmoldsi6vben az iskola normativ tdmogatdsdt6s a kozoktatdsi
felhaszn6lta
mtikod6s6hez.
alapjdnStutaltosszegetteljesm6rt6kben
megSllapodSs.
A FovdrosiOnkormdnyzat 2006-20076ves tan6v elso n6gy honapj1ra2006.
utaltdt, melyet20066vbenteljeseg6sz6ben
december20.-in 3 600 eFt tdmogatdst
miattfelhaszndlni
nemlehetett.
azido rovids6ge
juttatdsokra
Ez az osszegny0jtfedezeteta 2007-benaz adomentesterm6szetbeni
jegyek,
jdrds
internet,udulesi
(helyi utazdsib6rlet,munkdba
kolts6ge,6tkez6si
mfikod6sikiaddsokra.
valaminta megnovekedett
utalvdny),

a Csilleb6rci
kozottszerepl62 402eFt a 2006Sprilisdban
Szabadid6
A kovetel6sek
r6sze. Berleti szerzod6s
Kozpontnakkifizetett4 000 eFt kaucio elszSmolatlan
alapj6n fizettuk ki a kauci6 osszeg6t.A b6rbead6smeghi0sult,a megfizetett
alapjdnlevon6sra
kauciobola ny6ri honapokraa b6rletidij kozos megSllapodds
alapj6n2007.
kerult.A m6rlegbenszereplomaradvdnyosszegeta megSllapodds
r6szletekben
torlesztik.
5prilis6t6l
A p6nzeszkozok
osszegeazel6zo6vhezkepest1 058 eFt-alcsokkent
gy6gypedagogus,
5 f6 oraadopedag6gus,
Az iskolal6tszdma7 fo6ll6s0pedagogus,
gyogypedag6gus,
1 fo iskolatitk6r
es 2 fo 4 or1skisegit6szem6lyzetbol
6ll.

C./ PENZUCYIBESZAMOLO
Alapitvdnyunk
az alapit6okiratSbanfoglaltak,valamintmfikod6siszab1lyzat6nak
ir6nyitdsa,
Felugyel6Bizottsdgfelugyelete
mellett
szerint,Kuratorium
rendelkez6sei
mfikod6semegfelela
mfikodik.KonywizsgSlo
6ltal auditdltm6rleggelrendelkezik,
vonatkoz6,valaminta kozhaszn0szervezetek)
hatSlyostorv6nyek(alapftvdnyokra
el6i16sainak.
gazd6lkodik
5ltaljovdhagyott
koltsegvetes
az Alapitvdny
Az iiltalinosiskolaonSlloan
k6szit.A Kuratorium
dont6sealapj6naz Alapitvdny
alapjdn,ez6rtonSllobesz6mol6t
(konszoliddlt)
k6szit2004.6vt6lkezdodoen.
osszevont
beszdmolot
kiaddsai
hoz 2006-ban
kozhaszn
f tev6kenys6gek
A kor6bbanmdr r6szletezett
-

kozoktatdsi
normatfv
tSmogatdsk6nt,
a kozpontikolts6gvet6st6l
41.627eFt,
megdllapodds
alapjdn(OM,Onkormdnyzatok):

-

p{lyitzati0tonelnyertt6mogatdskent:

-

(1%)
valamint
magdnszem6lyekt6l
egy6bszervezetekt6l,

3.255eFt,
5.130eFt

tSmogatdst
kapottAlapitvSnyunk.
teljeseg6sz6benaz OEP-elkotott
bev6telel6nyeg6ben
A kozhasznutev6kenys6g
(273.966eFt).
volt
finanszirozAsa
ered6
teljesitm6ny
szez6d6sb6l
nyfjtottjuttatdsok
6vesbruttoosszege 4.464eFtvolt.
Vezet6tiszts6gvisel6knek
14.215eFt
2006-banaz Alapitv6nyosszesbev6tele330.912eFtvolt,p6nzeszkozei
ztrroerl6ketmutatnak(amihezhozzAlehetszdmitania 67.463eFt erteketk6pviselo
befektetett p6nzeszkoA, amib6l 15.000 eFt az Alapitvdny Sltal alapitott
kft.torzstokeje).
egyszem6lyes

t0

Az Alapitvdnylikviditdsaj6, a szabadp6nzeszkozok
6s a kovetel6sekmegfelelo
(amelyek
dontomodona janudrbanesed6kes
modonfedezika kotelezetts6geket
valaminta decembermdsodikfel6benkifizetett
szSllit6i
tartozdsok,
b6rekjdrulekai).
Az Alapitvdny, mint fenntarto biztositottaa fedezetet az SltalSnosiskola
A bev6telteljes
mfikodtetes6hez,
amelyetaz iskolasaj6t bev6tellelkieg6szitett.
fedezteaz iskolakolts6geit.
eg6sz6ben
nemfolytatott.
AlapitvSnyunk
a 2006.6vbenv1llalkozasi
tev6kenys6get
k6szultfenti besz6molontfl
Alapitv6nyunk
2006. 6vi kozhaszn0tev6kenys6g6rol
mell6keltenkozz6teszia torv6nydltal el6irt tartalommalk6szftett,audit6lteves
m6rleg6t6s eredm6nykimutatdsdt.
Az iskolabeszdmolojAt
a 2 ER+f6zisKKTkeszitette.
Az Alapitvdnybeszdmol6jSt
az EMCOKft.k6szftette.
A tev6kenys6g,gazd6lkod5sfdbb adatai nyilvdnosak,honlapunkonbdrki
megteki
ntheti.(www.vadaskertalapitvany.
hu)

Budapest,
2007.Sprilis17.

-s,./-"
tk Wn
%V?rKlefftiapitvany
Kurat6riuma

Mell6kletek:
1. sz.mell6klet:
2006.6vim6rlege
az Alapitvdny
2006.6vi eredm6nykimutatdsa
2. sz. mell6klet:
az Alapitvdny
3. sz.melleklet:
az lskola2006.6vim6rlege
4. sz.mell6klet:
kimutat6sa
az lskola2006.6vieredm6ny
m6rlege
az Alapitvdny
2006.6vikonszolidiilt
5. sz.mell6klet:
6. sz. mell6klet:
az Alapitv6ny
2006.6vi konszoliddlt
eredm6nykimutatdsa
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