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2.) Sz6khelye:
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3.) Alapitfisa:1989.(1990.jirlius 7. aFovirosi Bir6sdgon470.sorszilmon
1998-t6lkiemelked6en
krizhasznri
min6sit6ssel
4.) Alapvet6c6ljai:
. tiimogassaanyagieszkd,zeivel
a gyermek-6s serdiil6pszichi6triai
intezm6ny(ek)
mtikrid6s6t
oktat6si6s szoci6lis
6s mtik<idtet6s6t,
amelya s6ri.iltgyermekekorvosi,pedag6giai-iskolai,
probl6m6itegyintdzm6nyen
beliil igyekszikmegoldaniszorosszakmaiintegr6ci6keret6ben,
6sezzelmegteremtia gy6gyit6,rehabilit6l6munkakorszerfimodellj6t,
.

melyeka ter0letiell6t6sban
az orvosi-gy6gyit6i6s
t6mogatnikivanja azokata tdrekvdseket,
gyermek6rdek6ben
munk6'j6ta segits6gre
szoru16
az oktat6-nevel6
szakemberek
risszehangolj6k

.

k6pz6s6hez,
szakrnaiszinvonalukemel6s6hez,
hozziljitrula teriiletendolgoz6szakemberek
kutat6stinspirrlljon
c6ljatov6bb6,hogytudom6nyos

4.) Tev6kenys6ge:
a tarsadalom6s az egy6nkdzcis6rdekeinekkiel6git6s6reir6nyul6,al6bbi c61
folytatja:
szerintik<izhasznri
tev6kenys6geket
. egdszs6gmeg6rz6s,
gy6gyitS-,eg6szs6giigyi
rehabilitrici6s
tev6kenys6g,
betegs6gmegelozfs,
tudomiinyos tev6kenys6g,kutatSs,
nevel6s6s oktatils,k6pess6gfejleszt6s,ismeretterjeszt6s,
Eur6pai Uni6hoz va16csatlakoz6ssalkapcsolatosszakmaitev6kenys6gtrimogatlsa
Az Alapitvrlny gyermekpsziclnfitiai eg6szs6giigyi int6zm6ny (Vadaskert K6rhiz 6s
Szakambulancia)mtikcidtet6sfvel az eg6szs6giigyriSlsz6l6; mig a speci6lis, felzirk6nat6
rlltalrlnos iskola (Vadaskert Fejleszt6 6s Felz6rk6rtat6 Altal6nos Iskola) a kozoktatasr6l
sz6h6 ttirv6nyben szabillyozott, 6llami ill. rinkorm6nyzati szerv hat6skrir6be tartoz6
k<izfeladatotl6t el.

B./ SZAKMAI BESZAMOLO
Az Vadaskert Alapitvany 2007. 6vi tev6kenys6g6neklegnagyobb rlszlt tov6bbra is a
gyermekpszichiiltriai
tette
betegell6t6s
6s az ahhozkapcsol6d6oktatasi6studom6nyostev6kenys6g
ki.
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I. BETEGELLATAS
A Hinipatika.com-on rendezett, ,r{z 6v k6rhiza" cimii szavazison, a Vadaskert
Gyermekpszichiitriai K6rhi.z 6s Szakambulancia2007. 6vben, az orszflgosszinten az 5.
helyenv6gzett,mig a F6virosbana2.legiobb k6rhiz helyetszereztemeg.
A 2007-es6vbena gyermekpszichi6triai
ell6tlst vdltozatlanulaz OEP-peltort6ntszerz6d6s
alapjrln
vlgezte az Alapitvfny 6ltal fenntartottVadaskertK6rhirz, Kedvez6fordulat volt, hogy a kormrlny
*k6rhini strukturaltalakit6s"nevii eg6szs6gtigyi
reformjasordnaz Alapitviny OEP szen6d6se2007
rlprilis 1-161megvilltozott,6s a kor6bbi 36 aktiv 6gy helyett 6prilist6l m6r 40 6gyon folyik a
fekvSbetegell6t6s, mig a nappalik6rhini ell6t6sbankor6bbanszerepl618 fer6hely,a szerz6d6s
megv6ltoz6sa
6rtelm6b
en 20 fer6helyrem6dosu1t.
A VadaskertK6rh6zban,2007-bendsszesen1007 k6rhlzi fekv6betegfelv6tel 6s 258 nappali
k6rhdziellStSstdrt6nt,mig az ambulancirlnkon
nagyj6b6l1900 fj betegjelentkezett,6sdsszesen
15
ezerorvos-beteg
tal6lkoz6stdrt6nt.
Ak6rh6z ell6t6sirendszerdben
tov6bbrais egymdshoz
kapcsol6d6,egym6st
a gy6gyit6tev6kenys6g
r6szben6tfed66s trimogat6modulokbant<irt6nik,melyek a felmertiki igdnyeknekmegfelel6en,
2007.6vbenis, folyamatosan
rij elemekkelb6vtiltek.A tenipi6skinSlatbanaz ambuliins6s k6rhazi
tev6kenys6g
melletttoviibbrais, kiilcinb<izT
iltmenetiell6t6siformakis szerepelnek.
probl6m6ksaj6toss6gaib6l
A gyermekpszichifltriai
ad6d6anaz orvosi diagnosztikai6s gy6gyft6
pszichol6giai,
gy6gypedag6giai
feladatmellett tev6kenys6giink
a
kivizsg6l6sra,
valamintegy6ni6s
csoportospszichotenipilra,gy6gypedag6giai
fejleszt6foglalkoz6sokra
is kiterjed.
l. K6rhizi ellitis
Az ell6tarrd6esetek szilma a 2006-os 6vhez k6pest szinte nem v6ltozott, viszont a siirg6s
betegfelv6telekszrlmajelent6senn6tt - tekintettelarra, hogy a budapestigyermekpszichiStriai
oszt5lyokaz futszewez6sek
miatt siirg6s eseteketnem vettek fel, igy a VadaskertK6rhinhoz
szilllitottik a ment6kaz dsszesakut felv6telt.
2007-bena K6rhinban dsszesenL265 esetetl6ttunk el, melyb6l nappalik6rhiz;i ell6t6sban258
betegr6szesiilt.
Az elozo6wel <isszehasonlitva,
bfr a frnanszirozott6gyak szirmanrivekedett,m6gis a kor6bban
bevezetettTeljesitm6nyVolumenKorl6ton (TVK), mint finanszirozilsihataron,2007 6vbenis, mindenh6napban- feltil teljesitettak6rhiz.
Az 6v soriln az fltlagos6pol6si idb 7,9 nap kdriil stabiliz6l6dott.A fekvribetegosfiiiyon az
6gykihasznSlils
v6ltoz6,30-80Yokdzott
70,5% koriil alakult,mig a nappalikSrhazkihasznSltsSga
mozgott,az aktu6lisprogramokl6lfiigg6en.
A 2004-es6vbenbevezet6sre
keriilt tematikuscsoportok,az oszt6,lyos
ell6trlsban,
tov6bbrais nagy
6rdekl6d6sre
tartottaksz6mot:
-

a kisgyermekekszimftra ez kognitiv viselked6steriipirls elemeket6s sztil6 tr6ninget is mag6ban
foglal6, k6t hetesperi6dusokformSj6banval6sult meg a Fdszekr6szlegen,mig
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a serdiil6k r6sz6re,a M6hkas r6szlegenis folyamatosan szervezttik a tematikus csoportokban
tdrt6n6, egy- kdthetesprogramokat,6letkor 6s probl6makdr szerinti beoszt6sokkal.Els<isorban
kognitfv-viselked6ster6pi6sprogramokat szervezttink, a magatart6s 6s viselked6szavarban-,
ADHD-ban, OCD-ben, Anorexia nervosa-ban 6s Tourette szindr6m6ban szenved6, illetve
szorong6gyermekek szitmhra.

A nappali ell6t6s keret6bentov6bbra is nagy igdny mutatkozott a 2004-es 6vben megkezdetl, az
autista gyermekek 6s sztileik szfrnitra szewezetth6tv6gi ter6pi6s programokra. Mindez 2007-ben
kieg6sziilt egy fj programmal, mely az evkozbenkialakitott ,rYarizshery" nev[i r6szlegenkapott
helyet. Aznj progam l6nyege,hogy az autizmus speklrumzavanal 616gyermeketnevel6 csal6dokat
3-4 napos tr6ning keret6benmegtanitottuk a gyermekiik nevel6s6bensegft6, specidlism6dszerekre,
hogy azokat azintlzm1nyiinkben begyakorolva,k6s6bbotthon, 6n6ll6an is alkalmazni tudj6k.
A kor6bbi 6vekben is j6l mrikdd6, serdiil6k nappali kirhazi ell6tasrinaka Napraforg6 program
keret6bentort6n6, interziv mriv6szettenlpi6s,pszichotenlpiSs6s csoportfoglalkoz6sokata 2007-es
6vben tov6bb folytattuk. A Napraforg6ban tovribbra is k6thetes turnusokban folyt a terhpia, melyet
kieg6szit tv un. Filmklub, mely havonta egy alkalommal szervez6dik, szombatonk6nt,6s mely
szint6nmiiv6szet-, 6s 6lm6nyter6pi6sfoglalkoz6sokment6nmtikddik.
2. Szakambulancia
A VadaskertAmbulancia forgalma 2007 fvbenv6ltozatlanul jelent6s volt.
A jrir6-beteg ell6t6st tov6bbra is a harom ambulanciilnkon, a szakambulanci6n (AMB), a
pszichi6triai szakrendel6ben (FAMB) 6s a gyermekpszichi6triai szakambulancirin (VAMB)
vdgezziik,risszesenheti 230 or6ban.
A2007-es 6v soriin cisszesen14.800betegetl6ttunk el, melyb6l 7.987 f6t a szakambulanci6n,3.970
f6t a gyermekpszichiStriaiszakambulanciiln,6s 2.850 frit a pszichirltriai szakrendel6benfogadtunk.
A 2007-es 6vben 6tlagosan 150-160 rij beteg jelentkezett havonta a rendel6seken.A k6rhazi
felv6telt megelozo interjfk 6s vizsg6latok mellett tovSbbra is folyik a k6rhinb6l kiker0lt betegek
utrin-krivet6se.
Az trj betegek els6 interjrija - ahogy az a koritbbi 6vekben megszokottd v6lt - tov6bbra is szerdai
(serdtil6k), illetve csttortriki (kisgyermekek) napokra esik. A siirg6ss6gi ell6t6s a 2007-es 6vben
gyakrabbanfordult el6, mind az ambulanci6n,mind pedig ak6rhfai felv6telek kdzdtt, tekintettel a
bekdvetkezett orsz6gos,k6rhi2i strukturaatalakit6sra.
Az ambulancia keret6ben immar hatodik 6ve mama-baba rendel6s is folyik, a sztilet6s k6riili,
infantopszichi6triai probl6m6k kezel6s6re.Az 6rdekl6d6sez inint a tev6kenys6girrlnt 2007-ben
tovribb ncivekedett.
II. FEJLESZTES
2007. augusztusiibana Vadaskert Fejleszt<i 6s Felzflrk6nat6 Iskola fenntart6s6t az Vadaskert
Alapftvrlny iltadta az ,,Alapitv6ny a Vadaskert Fejleszt6 6s Felztrk6nat6 Iskol66rt" nevii
int6zm6nynek,igy szeptemberbenaz 6piilet jobb szirmydbar1a ftildszinten, a VadaskertFejlesztl es
Felzirk6nat6 Iskola kor6bbi hely6re kertilt a Barlang r6szleg, mig a M6hkas r6szleg pedig
6tkoltrizritt a Barlang kor6bbi hely6re, az emeletenpedig kialakit6sra ker0lt a ,,Yariushegy" nev[i,
trlbbfunkci6s r6szleg. Ezzel egyidejrileg a funkci6v6ltoziisnak megfelel5 ritalakit6sok is
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az ANTSZ el6ir6soknakmegfelel6konyhrlk6s
v6gbementek,
6s kialakft6srakeriilteka rdszlegeken
kdzds
6tkez6sekhelyett,a r6szlegekkiildn-kiildn
6tkez6k,melyneknagy el6nye,hogy az eddigi
tudj6k megoldaniaz etkeztetest.
szint alapjib6l,
Az Alapitviny,2007 6vben2 milli6 forintot nyertazNCA mrikdd6sitrimogatasokra
melyen els6sorbana sziiks6gesinformatikai fejleszt6seketval6sitottuk meg. Ennek keret6ben
<isszesen
6 komplett sz|mit6glpet vilsilroltunk,valamint egy laptopot.Ezek mellett az elnyert
val6 r6szv6tel6t
is finansziroznitudtuk.
t6mogat6sb6l
tdbbkoll6gankszakmaikonferenci6kon
Az Aranyig Alapitv6nyhoz, fejlesrt6 6s vizsgii6eszkdzdk beszerzfs6rebenyfjtott pSlyizatunk
szint6npozitiv elbillllst kapott,igy 2008 6v elej6n2 milli6 forintot kaptunka pillyazatbankiirt
eszkdzdkbeszerz6s6re.
Az elmrilt 6vbena Szoci6lis6s MunkaiigyiMiniszt6riumt6lk6tszeris kaptunktrlmogat6st.Els6
izben 2 milli6 forintot kapott az Alapitviny, az autizmusmunkacsoport6ltal haszn6ltter6pi6s6s
m6sodikalkalommalpedig krizel 700 ezerforintot kaptunkaz
fejleszt6eszktiz<ikbeszerzds5re,
Autizmuskonferencian
va16r6szv6telre,
melyenh6romkoll6g6nkvett r6szt.
Oszl6banmegrendezett
A VadaskertAlapitv6ny 2007 6vi fejleszt6seik<iz<ittszerepelttovhbb6,az e-alap'6Pk-t, azaz a
prom6ci6s6s egy6binform6ci6sanyagok,tov6bbk6pz6si,
oktat6sitil6konat6k tov6bbfejleszt6se,
6s
adatbaziskomoly
elektronikusriton val6 terjesztfse,6saz ehhezkapcsol6dott,hogy az e-maiLes
kieg6szit6se
is megl6rt6nt.
Az Internetesport6lunktov6bbrais folyamatosb6vit6s alatt 6llt, 6s 2007tavasz{ninditottuk tfijara a
mely olvasotts6gaigen jelent6s. Tapasztalataink
Vadaskertblogot (www.vadaskert.nolbloe.hu)
szerintez a f6rum megkdnnyitiaz informilci6aratrlilstazt$ 6sr6gi betegek,valaminta szakemberek
kapunka blogonkereszttilaz intezmdnyben
es az intezm6nykrizcitt,raadSsulrengetegvisszajelz6st
foly6, betegell6t6ssal
val6 megel6gedetts6gr6l.
Az IWIW nevii k<iz<iss6gi
oldalon is jelen van az Alapitvany,melyre folyamatosanfel tudjuk
helyeznia k6pz6seink,
tanfolyamainkt6j6koztat6it,6smelyneksegfts6gdvel
az akl:uiIisk6pz6sekr6l
ldnyegesen
tdbb szakember6rtesiil,mint kor6bban,illetve ezena f6rumon kdzvetlenebbm6don
k6rd6seit.
tudjuk megvdlaszolni
az 6rdekl6d6sziil6k6sszakemberek
III. KfrP ZrtS.TOVABBKEPZE S
rendezziikmega rrGyermekpszichiitriai
Mdr hosszri6vek6ta,mindenh6napmasodikcsiitrirt<ik6n
A k6pz6st2007-benis a SemmelweisEgyetemakkredit6lta,
SzakmaiNapok" cimti k6pz6siinket.
gyermekekkel
szilmara,azonbanminden
foglalkoz6szakembert
szakorvosok
6s szakpszichol6gusok
(pedag6gus,szoci6lismunk6s,stb.) koll6g6t szivesenl6ttunk a havontamegrendez6sre
kertil6
A SzakmaiNapokon,a2007-es6vben,alkalmank6nt
30-40f6 vett r6sz.
rendezv6nyiinkdn.
kognitiv viselked6sterfpidstr6ninget (CBT)
A 2004 6ta, 6ventek6t alkalommalmegrendezett
2007 6vbenhrlromszorszervezttikmeg, k6tszeraz Alapitvriny keret6nbeltil, egyszerpedig a
150f6 vett r6szt.
HEFOPprogam keret6ben.
A k6pz6sen
ebbenaz 6vbencisszesen
A CBT 1. k6pz6s,,folyat6s6t",2006-ban
rendeztiikmeg el6szdr,,,szorong6s
csoportokvezet6se
kognitiv viselked6steripiis program keret6ben"(CBT 2) cimen,melyetszint6na Semmelweis
Egyetemakkreditrilt.A CBT 2. k6pz6st2007-ben,egyszerszerveztiikmeg, melyendsszesen47
szakember
vettr6szt.
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2007-es6v mrlsodik fel6ben egy fj program aklaeditSl6sais megtrirtenta SemmelweisEgyetemen,
menynek cime: ,,Tanulistechnikai tr6ning - hat6kony tanulisi strat6gi6k". A kepzlsen a
Vadaskertbendolgoz6 koll6grlk, a 2006 6szdn beinditott - gyermekeknektartott - tanul6stechnika
tr6ning eredmdnyei 6s tapasztalatai alapjrln dsszegyiijtdtt tud6st adtik 6t a r1sztvev6knek, annak
6rdekdben,hogy az orszdgbanmin6l tribb hely6n legyenekel6rhet6ekolyan kik6pzett szakemberek,
akik segfts6gettudnak nyujtani a gyermekektanul6si hat6konys6grlnaknrivel6s6ben.Akdpz6st2007
6vben egy alkalommal rendeztiik meg, melynek nagy sikere volt,6s tov6bbi <irdm,hogy kihasznillva
az VadaskertAlapitv6ny el6ad6term6nekmaxim6lis kapacit6s6t,cisszesenT0restuev6 v6gezteel a
tanfolyamot.
A 2006-os 6vben, az Oktat5si 6s Kultur6lis Miniszt6riumn6l akkredit6lt, 60 6ras pedag6gusk6pz6st
2007 6szenrendeztiik meg els6 alkalommal. A ,rGyermekkori pszich6s zavarok felismer6se 6s
pedag6giai megkiizelit6se - a pedag6gus lehet6s6gei a ryermekek 6s serdiil6k tirsadalmi
kirekeszt6d6s6nek megel6z6s6benn'cimii,hatnaposk6pz6sen,cisszesen45 pedag6gusvett r6szt, 6s
szerertemeg a 60. kredipontot. Ezenk5pzlsre is kiemelked6 volt az 6rdekl6d6s,igy a kdvetkez6
6vben is meg fogjuk szewezni a programot.
2006. osz6nszerveztiik meg el6szrir a ,rtanulfstechnika csoport ryermekek r6sz6re", mely az6ta
folyamatosan mtikridik. A tanfolyam tov6bbra is 12 alkalmas, a foglalkoz6sok 60 percesek,
melyeket a Vadaskert K6rhrizban dolgoz6 pszichol6gusok 6s gy6gypedag6gusoktartanak. A
csoportok letszirna 10-12 f6,2007 6vbencisszesen
30 gyermekjrlrt a csoportokra.
2006 tavaszrin inditottuk el a ,rpszichopatol6gia gyermekkorbann' cimti, szint6n a SE 6ltal
akkreditrilt k6pz6st, mely keret6n beliil a 2007-es 6vben is minden alkalommal egy friss, angol
nyelvii gyermekpszichiftriai, pszichi6triai lapot ismertetiink a r1sztvev6 szakemberekkel,majd
pedig a refer6l6suttin egy-egy 6rdekesgyermekpszichiStriaiesetr6l esetmegbeszll6sttartunk. Jelen
k6pz6senels6sorbana sajhtdolgoz6ink vesznekr6sz.
2007 6vben is fogadta a K6rhin a pszichiitriai szakvizsghhoz sziiks6ges 3 h6napos-, 6s a
gyermekpszichiitriai
szakvizsgihoz sziiks6ges hosszabb szakmai gyakorlaton r6sztvev6
rezidenseket,mely szakmaigyakorlati k6pz6sen,ezen6vben,<isszesen
7 kollega vett r6szt.
Pszichi6triai 6s gyermekgy6gyhszati tanfolyamokon rendszeresen tartanak szakembereink
el6ad6sokat,tov6bb6 a pedag6giai-,6s szociSlisint6zm6nyekmunkat6rsair6sz6r61is egyrenrivekv6
6rdekl6d6st tal6lunk tev6kenys6giink irant, igy u elmrilt 6vben, az int6zetiinkben dolgoz6
munkatrlrsainkat tdbb szakmai tan6cskoz6sra is meghivt6k az orszhg kiil6nboz6 r6szeibe.
Ujdons6gk6nt egyre tribb szakmai csoportosulasjelentkezik, hogy int6zm6ny-bemutat6el6ad6st
tartsunk sz6mukr4 annak 6rdek6ben,hogy jobban megismerj6k a Vadaskertben foly6 munk6t,
illetve, hogy tov6bbi informdci6kat kapjanak az iu foly6 kezel6sekr6l.
Evr6l-6we folyamatosann6 ahozzfunkfordul6 f6iskolai-, egyetemi hallgat6k szirma,akik szakmai
gyakorlatukat a Vadaskert Alapftvarrynill szeretn6kletolteni. 2007-ben tdbb, mint 40, els6sorban
pszichol6gia-, gy6gypedag6gia-,6s szoci6lpedag6giaszakos hallgat6 jelentkezett, 6s t6lt6tte le
int6zm6nyiinkben a szakmai gyakorlat6t.
A Humfn Er6forr6s Fejleszt6si Operici6s Programot (HEFOP1200413.3.13.3.1.),
2005-ben
nyerte meg a f(ip6lyaz6 Szegedi Tudomanyi Egyetem, melyben konzorciumi tagk6nt vett r6szt
Alapitvanyunk. A program f6 c6lja a gyermek 6s ififs6gpszichiStriai oktat6s 6s kutat6s elindit6sa
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volt. Ezen oktat6si6s kutat6siprogram2007 junius v6g6n z{rult le, a v6glegeselszilmol6s6s
6rt6kel6sazonbancsak2008kdzepdnvarhat6.
2005-benkezdte el az Alapitvany azt az rigynevezettnrout reach" tev6kenys6get,melynek
heti rendszeress6ggel
konzult6ci6t,szaktan6csadast,
keretdbenegy budapestigyermekotthonban,
szak6rt6stbiztositanakkoll6g6ink a gyermekotthondolgoz6i rdsz6re,annak sz6khely6n.A mar
zajlott2007 6vben,melynekeredm6nyek6ppen
2008sikeresenmiikdd6programtov6bbfejleszt6se
az Alapitvriny.
ban hriromhasonl6szolgilltatilssalb6viti tev6kenys6get
IV. TUDOUANYOS TEVEKENYSEG
2006. marcius6bana VadaskertAlapitvany 6ltal -,,Gyermekek6s serdtl6k lelki eg6szs6g6nek
vizsg6latd'- benyrijtott kutat6si pillyazatot az Egfszsdgiigyi Miniszt6rium TudomrinyosTan6csa
pozitivanbirillta el. A 3 6veskutat6siprojekt 2006. szeptember6ben
indult el int6zm6nyiinkben,
gyrijt6se
melyek
alapjan
rij,
hat6konysziir6eszkOzdk
melynek c6lja olyan adatok
6s elemz6se,
6rdek6ben.
bevezet6se
val6sulhatmeg a gyermekekpszich6szavarainakid<ibentdrt6n6felismer6se
2007 6vben,a 2006-os6vbenmiir megkezdettinteqrik: a GyermekMini k6rd6iv, az Er6nyek6s
gondok k6rd6iv 6s a demogr6fiai k6rd6iv, v6gzds6nekfolytat6sa zajlott a Vadaskert
k6rhinban, 6s ebbenaz 6vbendsszesen412 gyermek6s sztiki vizsgiilata
Gyermekpsziclnfitnai
tortdntmeg.
megval6sul6,a,rMegismerdfunkci6k vary
Az Oklat6si6sKultur6lisMiniszt6riumtiimogatSsiival
^ viselked6s fejl6d6s6nek tart6s 6s sflyos rendelleness6g6velkiizd6 ryermekek
ryermekpszichirltriaiszempontf vizsgiiata sajftos nevel6siig6ny megrillapitisac6ljfb6l" cimri
programunkat2007 december6ben
inditottuk el, a ,,Yarilzshegyen".
A programc6lkitiizdse,hogy
olyan k6rd6sesesetekben,amikor az iskol4 a sziil6 vagy a nevel6sitan6csad6iltal jelzett
probl6makmiatt a gyermeka Tanul6siK6pess6geket
tanul6si/magatartilsilbeilleszked6si
Vizsg6l6
Szak6rtSi6s Rehabilit6ci6sBizotts6gnSlmegjelent,de a BizottsSga probl6mrik h5tter6ben
gy6gypedag6giaivagy a rendelkez6siikre6116 vizsg6l6eszkdzdkkel6s keretek k<izritt
gyermekpszichii$iai zavart nem tudott meg6llapitani, illetve nem tudott 6llist foglalni a
rendelleness6g
sflyossaganak
besorol6s6val
kapcsolatosan,r6szletesebb,
els6sorbana ktilOnb<iz6
gyermekpszichiitiai zavarokmeger6sit6s6t
vagy kizbrilshtc6lz6 tdbbnapos,sziil6 jelenl6t6ben
vlgzettvizsgillatrakeriilj<in
sor.A program2008.mrljus31-igtart.
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C.IG AZDASAGIBESZAMOLo
szervezetek,rfll
sz6l6
Alapitvanyunk1998.6ta kiemeltenkdzhasznriszervezet,ez1rta k<jzhasznri
k6szit.
torv6ny 6rtelm6benk<izhasznriegyszeriisitett6ves beszSmol6t6s eredm6ny-kimutat6st
Szrimvitelipolitik6jSt a szdmvitelit<irv6nyel6ir6sai alapjin fillitotta cissze,figyelembevfve az
is.
szervezetekre
vonatkoz6el6irSsokat
alapitvinyokra,illetvekrizhasznri
kett6sk<inywitelrendszer6ben
Eszkdzeinek6s fonSsainakdllomanyndveked6seit
6s --cs<ikken6seit
6ves
beszrimol6
fordul6napja
december31., 2fu6 napjaa
szrimoljael. A kdzhaszniegyszenisitett
hatriridejemarcius31.
tirgydvetktivet6februrlr28.,a kdzhasznri
besziimol6elk6szit6s6nek
6vesbeszrimol6t
kdnywizsgillSvizsgitlja,melynekkeret6bena m6rleg,
A kdzhasznriegyszeriisitett
valamint az alapitv6nyokra,kdzhasznri
6s eredm6ny-kimutatasval6disilgit, szab6lyszenis6g6t,
beszdmol6taz
szervezetekre
vonatkoz6szab6lyokbetartas6tellen6rzi.A kdzhasznfegyszeriisfteff
j5v6.
Az alapitvinyk<izhasznri
besz6mol6j
6t ahatillyosjogszab6lyok
alapitvinykurat6riumahagyja
szerintk6zz6kell tenni.
Az alapitvrinyktizhasznritev6kenys6gekeret6beneg6szs6gtigyi6s oktat6si feladatokatl6t el. Az
Penztan.alkdtdtt finanszfroz6si
feladatokell6t6s6taz OrszilgosEg6szs6gbiztosit6si
egdszs6gtigyi
277
E
Ft
volt.
mely
2007
6vben
997
szerzbdds
bev6teleibizositjak,
l.-t6l azAlapitvanya VadaskertIskol66rt
Az alapitviny akdzolltathsi
feladatokat2007.szeptember
bev6teleita MagyarAllamkincstar6ltal
kcizhasznri
alapitvanynakadtaitt.Az oktat6sitev6kenys6g
foly6sitott 14 546E Ft normativa6s azOktatisi Miniszt6rium6ltal foly6sitott2 582E Ft normatfv
tilmogat6s,valamint a F6viirosi Onkormrinyzat6 300 E Ft t6mogat6sabiztositotla az 6tad6s
id6pontjdig.Ezen dsszegeketaz Alapitvrlnyteljes eg6sz6benifiadta a VadaskertFejleszt66s
e.
F elzark6ztat6Altaklnos Iskolar esz6r
mtik<id6si
kiad6sairaforditotta.
Az iskolaa teljesdsszeget
Kozlrasznribev6teleinketaz adominyoz6k6ltal frzetetttrlmogat6sok,- melynekdsszege834 E Ft - a
I 845 E Ft magilnszem6lyek
6ltal felajanlottszem6lyijrivedelemad6lo/o-a,- melynek<isszege
valamintaz eLnyerlpillyazatokbev6telei, melynekrisszege9 596 E Ft 6s nem utols6 sorbana
kamatai,- melynekrisszege
3 998E Ft - nrivelik.
befektetettplrzngyi eszkdzeinek
bev6telenemvolt.
Az alapitvinynakv6llalkoz6sitev6kenys6g6b6l

NafW

A k<izhasznri
tev6kenys6g
bev6teleinek
6skiad6sainak
fobb <isszetev6i2007-ben
az al6bbiakszerint
alakultak:
Bev6telek

Ezer Ft-ban

Eg6szs6giigyi
ell6t6sb6l( OEP)

277997

3369

Egy6beg6szs6giigyi
ell6t6s
Yizitdij

761

5832

Egy6boktat6sbev6tele
Gazd6lkod6 szewezetektiimogat6sa

386

Magiinszem6lyek trlmo gatisa

448

Szem6lyij dvedelemad6 lYo-a

I 845

Pillyi"z;atok

9596

Kamat bev6telek

3998

Egy6balapitvrinyibev6telek

5345

Onkormrinyzatt6lkapottt6mogat6s

6300

t7t28

Alt isk. oktat6snormativ6ja
Osszesen:

333005

Kiadisok

Ezer Ft-ban

Szem6lyijellegrijuttatSsok6sjarul6kai

t79244

Miikttd6sikiadSsok

I 50188

Ert6kcsdkken6si
leirSs

t0147

Osszesen:

339579

Az alapitviny2007.6vibrutt6b6rkdlts6ge120725E Ft. Atlagosstatisztikail€tszfum
54 f6.
jutalmak
B6rek,
6llomrlnycsoportimegbontasifiaz alilbbithblazattafialmazza:
6llomrlnycsoport

Atlagos Brutt6 b6r
statisztikai
l6tsz6m

Jutalom

Szellemiteljesmunkaid<is

36

71650

r2007

Szellemir6szmunkaid6s

9

15312

2475

Fizikaiteljesmunkaid6s

9

10269

32t4

Megbiz6sijogviszony

9

5798

Az Alapitvany CASH-FLOW adatainak 6ttekint6se soriin meg6llapithat6 hogy p5rueszkdzeinek
m6rtdke - ugyan kism6rt6kii nriveked6stmutat - stabil.

e,ryf

Az eszkoz 6llomanybanbektjvetkezettcs<ikkendst- az ertekcs<ikken6si
lefriis, valamint az
javitSsra
elhaszndl6dott,
alkalmatlantingyieszkdzdkselejtez6seokozta.
A m6rlegsoraitk<jvetvemegdllapithat6,
hogy a k6szletekcs<ikkentek,
ez a cscikken6s
betudhat6a
gy6 gyszeradomilnyokcs<ikken6s6nek.
Az AlapitvanylikviditSsaj6, mivel a szabadp6rueszkdzdk6s kdvetel6sekelegendcifedezetet
janu6rbanesed6kessz6llit6
nyujtanak a kdtelezetts6gek
kiegyenlit6s6re.Ezen kcitelezetts6gek
jarul6kai6sad6i.
tartoz6sok,valaminta decemberib6rekjanurlrbanesed6kes
Az Alapitviny 2007. 6vbengazdilkoditsi6v6t6 574 E Ft vesztes6ggel
zilrta.
p6tolva
A vesztes6getfelhalmozott vagyon6b6l
biztositja az Alapitvdny tov6bbi zavartalan
mtikrid6s6t.
A tev6kenys6g, gazdillkodis fobb adatai nyilvanosak, honlapunkon b6rki megtekintheti.
(www.vadaskertalapitvany.hu)
Az Alapitvanyszakmaibesz6mol6j6tT6th Piroska,a gazdashgi
besz6mol6tpedig a 2 ER+ f;izis
KKT k6szitette.
Budapest,
2008.6prilis15.
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3. sz.melldklet:az Alapitv6ny2006.6vikonszolid6ltm6rlege
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