Adószám:
Törvényszék:
Bejegyző határozat száma:
Nyilvántartási szám:

18131354-1-41
01 Fővárosi Törvényszék
12 PK 60396 /2008/3.
01/03/10583

Messzehangzó Tehetségek Alapítvány
1011 Budapest, Hunyadi János út 13

Közhasznúsági melléklet
2012

[EsBo program]

-1-

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Az Alapítvány ötödik éve valósít meg saját, ill. más szervezetekkel együttműködésben végzett
társadalmi felelősségvállalási programokat, amely kiterjed a szociokulturálisan hátrányos helyzetű
gyermekek tehetségének felismerésére, és iskolán kívüli komplex tehetséggondozó programok
biztosítására, a kiemelkedő tehetségek egyéni anyagi támogatására
Elsődleges célcsoportunk a szociokulturálisan hátrányos helyzetben élő általános iskolás, sportban,
művészetekben, természettudományokban tehetséget mutató gyermekek.
Másodlagos célcsoportunk ezen gyermekeket nevelő szülők, akik sok esetben tanácstalanok az
életvezetés és a tehetséges gyermekkel való bánásmód területén.
Az Alapítvány évente három tehetséggondozó tábort, mentori tevékenységgel támogatott
Ösztöndíjrendszert, és év közben eseti tehetséggondozó programokat szervez a gyermekeknek, továbbá
előadásokat, képzéseket szervez, a nevelésükben tevékenykedő szülők, pedagógusok, számára.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Szociális tevékenység, nevelés, oktatás
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Szociális tevékenység, nevelés, oktatás

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Khtv. 26.ő c. pontjában meghatározott tevékenység

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek, ifjúság

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

350 család- 760 gyermek

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Az iskolán kívüli tehetséggondozás korszerű, az egyéni fejlődési utakat is szem előtt tartó program
megvalósítása, a tehetséget mutató gyermek számára gazdagító, fejlesztő programok biztosítása.
Speciális, az Alapítvány szakemberei által kidolgozott, iskolán kívüli, komplex térítésmentes
tehetséggondozó program segítségével kivitelezett gazdagító program, amely a modern
tehetséggondozás módszertanát innovatív módon alkalmazza.

2.2. Hátrányoshelyzetű egyének esélyegyenlőségének seg.
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Hátrányos helyzetű egyének esélyegyenlőségének seg.

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Khtv. 26.ő c. pontjában meghatározott tevékenység

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Halmozottan hátrányos helyzetű szegény, illetve
mélyszegény rétegben élő családok. (Az Alapítvány
megalakulása óta térítésmentes tehetséggondozó
programjaiban érintett 350 gyermek családja 100%-ban
súlyos anyagi körülmények között él, 92% egyszülős,
90% nagycsaládos, 70% 8. általánost végzett, 60%
munkanélküli és /vagy megtűrt lakó, 50% beteg van a
családban.)

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

350 család- 760 gyermek
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A kezdettekkor az Alapítvány nyári tehetséggondozó táborral és az egyéni tehetség kibontakozását
segítő Ösztöndíj rendszerrel segítette a társadalomba való integrálódás esélyét. Napjainkban a
tehetséggondozó tevékenységi kör kiszélesedett és egész évben, különböző tehetségterületek számára
biztosít az Alapítvány speciális, ingyenes tehetséggondozó szolgáltatásokat. Tehetségterületek:
komplex művészetek, természettudomány, matematika, informatika, sport. A célcsoport is kibővült az
idők során, az általános iskola alsó tagozatán. A gyermeken keresztül a hátrányos helyzetű család
bevonása egy stabil, azonos célokért működő kis közösségbe, amely lehetőséget teremt a társadalom, a
munka világába való visszajutáshoz, integrációhoz,
A rendszerszemlélet elve alapján, hosszú távon segítheti a gyermeket abban, hogy a társadalom hasznos
tagjává válhasson.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Felhasználás célja

Vegyonelem
értéke

Adomány

793
4 240
2 133
1 942
3 502
12 610

Adomány
Adomány
Adomány
Adomány
Összesen:

Ösztöndíj támogatás
Tábor
Oktatás
Évközi programok
Alapítvány működtetése

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Khtv 19ő.(3)bek. e) cél szerinti támogatásba 2012-ben nem részesültünk.

Tárgyév

0
0

Összesen:

0
0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)
Vezető tisztségviselő juttatásban nem részesült.
Összesen:
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Előző év

Tárgyév

0
0

0
0
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6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Előző év

Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Tárgyév

14 424

5 946

479
0
0

688
0
0

0
13 945
10 399

0
5 258
12 610

2 261
1 713
4 025

3 321
12 609
-6 664

30

45

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató teljesítése
Igen
Nem

Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

10 185
-2 639
0.24

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

0.06
0.62
38

8. Kiegészítő melléklet
8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az Alapítvány ötödik éve valósít meg saját, ill. más szervezetekkel együttműködésben végzett
társadalmi felelősségvállalási programokat, amely kiterjed a szociokulturálisan hátrányos helyzetű
gyermekek tehetségének felismerésére, és iskolán kívüli komplex tehetséggondozó programok
biztosítására, a kiemelkedő tehetségek egyéni anyagi támogatására.
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-4Elsődleges célcsoportunk a szociokulturálisan hátrányos helyzetben élő általános iskolás, sportban,
művészetekben, természettudományokban tehetséget mutató gyermekek.
Másodlagos célcsoportunk ezen gyermekeket nevelő szülők, akik sok esetben kiszolgáltatottak,
tanácstalanok az életvezetés és a tehetséges gyermekkel való bánásmód területén egyaránt.
A szervezetünk által támogatottak halmozottan hátrányos helyzetű szegény, illetve mélyszegény
rétegben élő családok. (Az Alapítvány megalakulása óta nyári térítésmentes tehetséggondozó
programjaiban érintett 350 gyermek családja 100%-ban súlyos anyagi körülmények között él, 92%
egyszülős, 90% nagycsaládos, 70% 8. általánost végzett, 60% munkanélküli és /vagy megtűrt lakó,
50% beteg van a családban.)
Az Alapítvány 2012. évben három tehetséggondozó ( sport,művészeti és természettudományos )tábort,
mentori tevékenységgel támogatott Ösztöndíjrendszert, és év közben eseti tehetséggondozó
programokat gyermekeknek, továbbá előadásokat, képzéseket szervezett, a nevelésükben tevékenykedő
szülők, pedagógusok, számára.
5színVILÁG
A program a természettudományok különböző területein megismert és felismert új utakkal,
lehetőségekkel foglalkozik. A témák feldolgozására minden alkalommal, az arra legautentikusabb
személyt hívjuk el, hogy a gyermekekkel interaktív módon ismertesse meg a szerethető
természettudományokat.
Időtartam:
2012. október 6 - december 1-jéig. Minden második szombaton. A programok 3 óra hosszúak.
Szerethető természettudományos oktatásra van szükség. Célunk, hogy a program során a gyermekekkel
megismertessük, hogy a világ, amely körülvesz minket, a természettudományokkal van átszőve, amely
nagyon érdekes, örökké változó - dinamikus, és rejtélyes, amely még mindig felfedezésre vár.
A sikeres tehetséggondozó tevékenység elképzelhetetlen szakmai együttműködések nélkül. A
Messzehangzó Tehetségek Alapítvány 2008. december óta regisztrált Kistérségi Tehetségpont és
folyamatos kapcsolatot tart a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségéhez tartozó, az Új
Magyarország Fejlesztési terv keretein belül létrejött Magyar Géniusz Programmal. 2010. évben
szervezetünk Kiválóan Akkreditált Tehetségpont minősítést kapott. Szintén ebben az évben
Alapítványunk tematikus programját 2, a tehetséggondozás témakörében megjelent országos szakmai
kiadvány is érdemesnek találta a publikálásra.
Fejlesztő tevékenységünket kiterjedt önkéntes csapattal végezzük a kezdetek óta. Az önkéntesek
kiválasztási folyamaton mennek keresztül, a jól teljesítők az Alapítvány képzés sorozatát elvégezve
kerülhetnek a gyermekekkel foglalkozók köré.
A kezdetek óta szoros együttműködést alakított ki az Alapítvány a Károly Gáspár Református Egyetem
Pszichológiai Intézetével, amely tevékenységbe a gyermek és önkéntes kiválasztás, felkészítés, a
szakmai gyakorlóhely és a tehetséggondozás témakörét feldolgozó akkreditált közös egyetemi képzés is
hozzá tartozik. Az ELTE Pedagógiai Intézetével szintén több éves, és több irányú az együttműködés,
amely kiterjed a szakmai gyakorlóhely, és a tehetséggondozói iskolán kívüli gyakorlat, egyetemen való
oktatására is.
A Magyarországon megrendezett első EU Tehetségnapon két magyar szervezet kapott lehetőséget,
hogy a világ minden pontjáról érkező (25 ország) szakemberek számára bemutathassa tehetséggondozó
programját, amely közül az egyik Alapítványunk volt. Tehetséggondozó módszertanunk az Alapítvány
önálló szellemi tulajdona, amelyet a Nemzeti Tehetséggondozó Tanács beválogatott a Géniusz
könyvsorozat keretében kiadott 10 legjobb hazai tehetséggondozó gyakorlat közé.
Programunk komplexitásának megnyilvánulási területei
 a tehetségterülettől függően komplex,
 a személyiségre és a képességekre is kiterjedő foglalkozások (műhelyek, drámapedagógia),
 interdiszciplináris témafeldolgozás,
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szerteágazó információszerzés,
többféle fejlesztő módszer ötvözése (projekt, stratégiai játékok),
szervezésbeli sokszínűség (egyén, csoport, műhelyek, csapatok),
komplex gondolkodás (nem csak automatikus végrehajtás).

Messzehangzó Tehetségek Alapítvány

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

