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Az Alapítvarly fő tevékenységi köre: Az Alapítvány célja olyan képzési programok alkotása,
képzési alkalmak szewezése iskolarendszerefl kívüli formában, amelyek a különböző
korosáályok önismeretének, műveltségének, életlehetőségeinek, életminőségének, szakmai
kompetencíájának fejlesztéséhez az ismeretek gyatapítását képességek kibontakozását

biztosít1ák.
Az Alapítvany felnőttképzési programjai' képességfejlesztő tanfolyamai' ismeretterjesztő
alkalmai elő kívtínjrík segíteni a tudatosabb életszervezést, az életproblémak önsegítő,
hatékony megoldását, a természeti. a környezeti, a kulturális értékek megbecsülését, elő
kívanj ak se gíteni az alkotő erők kibont akozását.

Az Alapítvány nyitott,hozzábármikor és bárki pénzbeIí vagy dologi adomrányt,hozzájémlást
tehet. Vagyona az alapítői vagyonból és egyéb tiímogatásokból áll.

Az Alapítvány bírósági bejegyzésétőI,2}}Ljunius 07-tő|,közhasznú szervezetként múködik.

A könywe zetés: Az Alapítvany kettős könywezetést alkalmaz, melynek során érvényesíti a
számviteli alapelveket. A könyvelés szémitőgépen könyvelőprogrammal történik. A
tevékenység során előforduló vagyoni, jövedelmi helyzetre kiható eseményekről, a

tulajdonban levő eszközöb'ről és azok forrásairól, valamint a sa1át tőkében bekövetkezett

változásokról folyamatos, zértrendszerű nyilvantartástvezet az AIapítvány, és azt anaptáxt év

végével zérja.

II. SZÁMVITELI BESZÁMoLÓ:

Az Alapítvány a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszenísített éves

beszámolój át készit a számviteli törvényben előírtaknak megfelelően. Eredménykimutatrísát

,,A'' típusú összköltség elj árással készíti.

A2009. évi iizleti év 2009.01.01-től 2009.12.31-ig tart.

A mérlegkészítés időpontját az Alapítvány 2010.03.31-ben határozta meg. A besziímoló
aláirásának dáÍlxna, a beszámolót elfogadó taggy'tílést követő dátum.

Az Alapítvríny 2009. évi számviteli beszrímolója a mellékelt mérlegből és

eredménykimutatásból á1l.
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Az Alapítvrínynak a targyévben befektetett eszköze nem volt, tárgyi eszközökkel
rendelkezett.
Kis értékű - 100.000,- Ft alatti bruttó értékií - targyi eszközökkel sem rendelkezett.

Az Alapifu ány a tar gyévb en nem rendel kezett ké s zletekkel.

Az Alapítvány vagyonátkizarőlagadományokkal, tiímogatásokkal gyarapította.

EREDMÉNYKIMUTATÁS HoZ KAPC S ol-Óo Ó EGYÉB INFoRMÁCIÓK

a, Bevételek:
SZJA l%o-os támogatás
Bankkamat

Összesen:

b, A köáasznú tevékenység ráfordításainak részletezése:
Szakmai rendezvény költségei:
Bankköltség:
Könyvelés: 

Összesen:

A Saját tőke összetétele: a, Induló tőke:
b' Tőkeváltozás:

20 eFt
I eFt

2I eFt

9 eFt
17 eFt
40 eFt
66 eFt

III. A vAGYoN FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS:

100 eFt
- 18 eFt

c,Tárgyévi közhasznú eredmény: - 45 eFt
Saját tőke: 37 eFt

Az Induló tőke az ALaprtvány alapításakor a tagok általbefizetett vagyon. A Tőkeváltozás a
2008. év eredményét tiikrözi. A Trárgyévi eredmény aközhasznű alaptevékenység eredménye
(veszteség). Az Alapitvány a2009. évben céljainak megvalósításéútoz a korábbi évek forrásait
és az induló tőkéthasználta fel.

Az Alapítványhoz atárgyévben cél szerinti juttatásokra befolyt összegek nem voltak.

Az Alapífuány áItaI a továbbutalt cél szerinti juttatás nem vo1t.

rorrsnc
PO

TAMOGATASOK KIMUTATÁSA:

Az Alapitvany a2009. évben központi költségvetési tiímogatást nem kapott.
AzAlapítvénya2009.évbenhelyiönkormányzatitámogatástnemkapott.

Az Alapítvany a2009. évben 20 eFt trímogatást kapott azSZJA IYo-os felajanlásokból.
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vr. a rÖr'rsÉcvnrÉsr rÁvrocarÁsor rnr,rrnszNÁr,Ása

A 2009.ben kapott 9ZJA 1oÁ-os támogatást az Alapttvány az alábbiakszerint használta fol:

A működési költségeire (bankköltség) az összeg 7}%-athasználta fel: 14 eFt értékben.
A cél szerinti tevékenységéhez (szakmai rendezvény) az osszeg3O%-áthasznáItafel: 6 eFt
értékben.
AzAlapttványatárgyévbenváIlaIkozásitevékenységetnemfolyatott.

Az Alapítvény vezetése részére (Kuratórium) tiszteletdíjat nem
Prémium nem került elhatarolásra, egyéb járandóság nem
tisáségviselők feladatukat tarsadalmi munkábarr látj rík el.

Felügyelő Bizottság nem műkö dik az Alapítvrínynál.
Munkabér kifizetés nem történt.

áLlapttott meg tárgyévre.
került elsziímolásra. A

Az ELTE, Az Elethos szi g T urtő Műve 1 ő dé s ért A l ap í tv ány
Beszámolőja a 2007 . évi tevékenységről

Az Alapitvány 2009. évi célja - össáangbanaz Alapító okirattal - olyan képzési programok alkotása, képzési
alkalmak szervezése volt a civil tiírsadalom széles körei, fiatalok, felnőttek és időskoruak számára
iskolarendszerhez kapcsolódó és azonkíviili formában, amelyek a kiilönböző korosztályok önismeretének,
műveltségének, életlehetőségeinek, életminőségének, szalcnai kompetenciájának fejlesztéséhez járultak hozzát,
az ismeretek gyarapítasát, képességek kibontakoztatását biáosították.

- ANDRAGÓGUS HALLGATÓK FACILITÁSÁLÁsA:
Különösen is meghataroző vo|t tevékenységeink között a névadónkként is működő intézményhezvaló
viszonyunk' A bolognai képzési rendszerre való átállással több új kihívásnak kellett megfelelnie a szereplőknek,
amelyek az Alapitványunk mögött á1lő szak'rnaiháttérrel és a civil kurázsiból adódó elkötelezettséggel voltak
csak kezelhetők.

1) koordinátorként kapcsolódtunk be a BaBe - BAchelor Bevezetését vizsgálő - kutatiísba, ami több szereplő
(egyetem, HÖK' szakmai és civil szervezetek) bevonásával a rendszer hatékonyságát vizsgá\ta, majd,tárti a
vizsgáIat eredményeit a döntéshozók elé

2.) abolognai rendszerú képzés aképzőnténnénytől ill. a hallgatóktól elsősorban a munkaerőpiacon jól
hasznosítható gyakorlatorientált tudás átadás látvételét követelné meg. Ehhez azottban számos olyan
gyakorlóhelyre van sziikség, ahol a hallgatók megszerzett elméleti ismereteiket a gyakorlatban is kipróbálhatnák,
kompetenciafejlesztésük lenne az elsődleges. Erre az egyetem nem volt kellően felkészülve' ezért egyyrészt
magunk is biaosítottrrrrk gyakorlóhelyet projektjeinkben (ld. lent), másrészt annak az évek soriín kialakított civil
kapcsolati hálónak a segítségével szerveztiink további helyeket, ahol felnőttképzési,művelődésszervezési
gyakorlatot lehetett szerezni.
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2.l.) a szakmai gyakorlatok közül kiemelkedik az a stratégiai egyiittmtiködés, amelyet a főviíros XI. kerületének
önkormányzatával alakítottunkki, és amelynek segítségével a sialcnai gyakorlatukát végzóhallgatók a helyi
nyugdíjasok képzési programjainak' igényeinek felmérését végezték el.

3) a korábbi évek gyakorlatáhozhasonlóan folytattuk azt a munkánkat, amel1mek eredményeként több
tantárgyhoz késáiltek Alapítvarryunk támogatásával multimédiás segédanyagok (Európa tánulmiínyok, Non-
profit ismeretek)

- ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROJEKTEK AZ ÉLETHISsZIG TARTÓ TANULÁS MoDELLJÉNEK
vÉpszBnÚsÍrÉsÉvBr.

1. több éwe visszanyúló sikeres projektek folytatásáútudfuk megvalósítani az elmiútidőszakban,melyek közül
kiemelkedik ,,A semmi ágán ül a szivem"- kiállítás roma gyerekik szimbolikus rajzaiból. Bergmann-né
Hortovanyi Jlldit rajztanár évek óta gyűjti roma és nem roma tanítviiny ai általtesziitt szimboikus rajzokat,
ezekből illetve az alkalomra kiÍrt művészetipályénatrabeérkező alkoiásokból szerveztÍink kiállítást.

2.Integráciő, prevenció, művészet - előadások, szeminiíriumi munkák pedagógusoknak és pedqgógusjelölteknek
a hátrarryos he|yzetíl gyerekek' fiatalok és a művészeti nevelés középpontba alfttasáva|

3. Művelődés szervező Szakestély tárnogatása- 2009. április
Hagyományosan, alapítványunk támogatásával minden évben megrendezték az egyetemistiák szakestélyüket.

4. HolNap - hallgatói mestermunkiík bemutatását lehetővé tevő fórum megszervezése, értékelése és dijazása

5. Budapesti nonprofit szervezetek képzési adatbázisánakfejlesztése a NIoK Alapítvánnyal együthnűkö dve, az
élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódó információáramlás elősegítése, hozzáfér€sbiztosítása erdekében.

6.Közösségi- civil szew ező felsőfokú szakképzés támogatása
Együttműködés: SZMM, PM, 8 egyetem, 4 civil szetyezet, munkaügyi központ,
A Nonprofit Képzési Műhely talákozónaktiímogatása

6. Non-profit képzési projektek:
Képzés és Gyakorlat Konferencia, Kaposviíri Egyetem;
részvétel a Nonprofit Képzési Műhely munkájában, civil forumokon, tanácskozásokon, nyugdíjas klubok
rendezvényein

ÁrraloÓ rsvÉrpNysÉc:
o Szakmai gyakorlatl önkéntes munka szervezése művelődésszervező és andragógia szakos hallgatóknak

Kedveznényezettek köre: művelődésszervező, andragógia, nonprofit szakirányra jaró
egyetemisták és a partnerszervezetek

o Kari nyílt napok' képzőkképzése -Kari Napok résztvevői (ELTE), oktatók
. Önkéntesek bevonása, az Alapitvány munkájába, Önkéntesek képzése, tréningek

Pályázat[rás, projektmenedzsment, forrásteremtés' l 7o-os propaganda, A működés biztosítása.

Budaörs,2010.05.30. $at.%-" LW,w.v kvu,"q,
. ELTE TFK a szewezetvezetője

Az Elethosszjg TaÍtó tlovelŐd6.66 (képviselőj e)
ÁlapÍfuánv
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