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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Az Alapítvány hét 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, térítésmentes tehetséggondozó programok
biztosítására, a kiemelkedő tehetségek egyéni anyagi támogatására.
Elsődleges célcsoportunk a szociokulturálisan hátrányos helyzetben, Magyarországon élő általános és
középiskolás, 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.
A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány tehetségfejlesztő programjának (nyári tábor, évközi fejlesztő
programok, ösztöndíj program) elsődleges célja, hogy a mindennapi élet nehézségeivel megküzdő
gyermekek felfedezzék, felismerjék a bennük rejlő képességet, lehetőségük legyen és merjék bátran
kipróbálni magukat és a megszerzett tudásukat használják a kreativitásuk megjelenítésére, hogy az
előttük álló lehetőségeket a leghatékonyabban tudják kihasználni és kreatív, kiegyensúlyozott
személyiségű alkotói lehessenek a társadalmunknak. Épüljön tudásuk a nemzeti gyökerekre,
megismerve és újra fogalmazva azt.
Másodlagos cél, hogy az őket körülvevő család (szülők, testvérek) részesei lehessenek a "felfedező"
útnak és az évközi programokba ők is szervesen bekapcsolódhassanak, hogy ezáltal a családtagok
számára is értékké válhasson az alkotás és elfogadóbb, támogatóbb légkör övezze a tehetségmagok
kibontakozását.

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

Szociális tevékenység, nevelés, oktatás

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Khtv. 26§c.pontjában meghatározott tevékenység

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek, ifjuság

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

350

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. Az iskolán kívüli tehetséggondozásban
három fő területre helyezzük a hangsúlyt - a művészetekre, sportra és a természettudományokra. A
családi, a nyári táborok a folyamatos évközben zajló Országjáró Művészetek c. tehetséggondozó
program, illetve az ösztöndíj jelentik a speciális fejlesztési lehetőséget. Az eddigi tehetséggondozás
során 890 gyermek tehetségmutatóinak felmérése, 15 táborban 550 gyermek táboroztatása, közel 450
gyermek, év közbeni tematikus programban való részvétele, és 38 ösztöndíjazása zajlott.
2014 - ben a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által, tehetséggondozó programunk
regionális, kiválóan akkreditált minősítést kapott.
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2.2. Hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének segítése
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének segítése

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Khtv. 26§ c. pontjában meghatározott tevékenység

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Halmozottan hátrányos szegény családok

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

400

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Szervezetünk alapításakor nyári tehetséggondozó táborral és az egyéni tehetség kibontakozását segítő
Ösztöndíj rendszerrel segítette a társadalomba való integrálódás esélyét. Napjainkban a
tehetséggondozó tevékenységi kör kiszélesedett a támogatott korosztály szempontjából, az elért
célcsoport területén és ezen felül egész évben, különböző tehetségterületek számára biztosít az
Alapítvány speciális, ingyenes tehetséggondozó programot. Tehetségterületek: komplex művészetek,
természettudomány, matematika, informatika, sport. A célcsoport kibővítésével a programba integráltuk
a középiskolai korosztályt. 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.
A 100%-ban magyar, független, alulról jövő kezdeményezésű, önfenntartó Alapítvány számára nagy
öröm, hogy saját fejlesztésű módszertani munkáját a szakma több ízben is komoly elismerésben
részesítette. Így 2008 óta regisztrált Kistérségi Tehetségpont vagyunk, ezáltal a Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetségéhez tartozunk.
2010-ben szervezetünk Kiválóan Akkreditált Tehetségpont minősítést kapott. Az Alapítvány szakmai
tevékenysége a Magyar Géniusz Program szakmai zsűri értékelése alapján bekerült a 10 példaértékű
tehetségsegítő program közé. (www.geniuszportal.hu; Tehetségkönyvtár). Az Európai Unió Magyar
Elnöksége keretében megrendezett, Első Európai Tehetségnapon, 2011-ben Alapítványunk mutathatta
be, teljes körű tehetség gondozói tevékenységét. 2013-ban a Nemzeti Tehetségnapon Alapítványunk is
alkotója volt a Tehetséglabirintusnak.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

0
0

Khtv 19§.(3)bek. e) cél szerinti támogatásba 2014-ben nem részesültünk.
Összesen:

0
0

4. 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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5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző év

B. Éves összes bevétel

Tárgyév

10 647

7 998

823
0
0

1 161
0
0

0
9 824
9 787

0
6 837
5 736

3 368
9 187
860

2 166
5 736
2 262

14

14

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)

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

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

7. Kiegészítő melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Alapítványunk civil feladatának ellátását hat éve végzi a non profit szektorban. Eredményeit és sikereit
januárban együtt ünnepelte támogatott fiataljaival. Korábbi években megszokottaktól eltérően az
eseményen nem a Szervezet által mentorált hátrányos helyzetű tehetségek mutatták meg sokoldalú
felkészültségüket a többi patronáltnak, családtagjaiknak, tehetségfejlesztőiknek és támogatóiknak. Az
Alapítvány olyan, a fiatalokhoz közel álló zenekart kért fel szereplése, akik a szellemiségükben a
Messzehangzó Tehetségek Alapítvány
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valósítják meg, amely értékeket Szervezetünk is szeretné a pártfogolt gyermekek felé közvetíteni.
A Balkán Fanatic együttes a hátrányos helyzetű tehetségek támogatására népzenei, jótékonysági
koncertjével 2014. január 11-én a Messzehangzó Tehetségek Jubileumi Gáláján 130 meghívott
vendéget szórakoztatott. A zenei program után Világzene táncház, Észbontó játékok, a tehetséges
gyermekek alkotásaiból és az Alapítvány életéből készült kiállításon vehetett részt a közönség.
Márciusban zajlott a februárban meghirdetett pályázati programra beérkezett dolgozatok értékelése
szakemberek által. Az országos hatókörű pályázat kiírásra több mint száz gyermek küldte be a
pályamunkáját. 12 település lakóit és 24 iskola tanulóit érintette meg a pályázatok témája "VÁLASSZ
MŰVÉSZETI ALKOTÁST MAGADNAK!", "VÁLASSZ FELFEDEZÉST MAGADNAK!", Válassz
olyat, ami neked a legjobban tetszik, ami rólad szól, vagy amilyet szerinted te is meg tudnál valósítani!"
A kiválóan akkreditált módszer alapján zajló kiválasztásban táboronként 43gyermek és 11 önkéntes vett
részt.
Májusban az MTA Zenetudományi intézetében szervezete meg Alapítványunk Pünkösdi Jótékonysági
Hangversenyét. Számos, jeles fellépő művész mellett a megjelent vendégek száma elérte a 133 főt.
2014 júliusában kerültek megszervezésre a tematikus művészeti és természettudományos táborok
megközelítőleg 100 fő részvételével.
A táborokban részt vevő gyermekekre izgalmas, sokoldalú fejlesztő foglalkozások vártak. A 2014 évi
nyári tábor témája: "Különleges utazások".
A természettudományos táborban nemzetközileg is elismert tudósok, vettek részt a gyermekek
látókörének, tudásának gazdagításában.
Az innovációt magában hordozó interaktív előadásokon kívül speciális műhelyekben fejleszthették a
gyerekek a tábor ideje alatt képességeiket.
A képzőművészeti műhelyt Agócs Írisz a Pagony könyvkiadó illusztrátora vezette, az irodalmi
műhelyben Fehér Renátó kortárs író, kritikus "utaztatta" a gyerekeket a különböző műfajok és irodalmi
alkotások között. A multikulti műhelyben Turi Péter informatikus és Jusztin Levente operatőr vezették
be a gyerekeket a multimédia világába.
A művészeti tehetséggondozó táborban az alkotóműhelyek művészeti áganként szerveződve végték a
projekt tevékenységet (dráma, média, tánc, klasszikus ábrázoló művészet).
Ebben az évben 4 Alkotóműhelyt indítottunk, amelyek a legfőbb művészeti ágakat foglalták össze. A
Dráma műhelyben Facskó Marica színésznő, pedagógus vezetésével, egy mű színpadra állításának
lépéseivel ismerkedtek meg a gyermekek, a szerepformálás és a műelemzés mellett. A Tánc műhelyben
Kovács Dominika amatőr táncos, pedagógus segítségével felfedezték fel a gyerekek a testnek, mint az
egyik legfontosabb művészetet kifejező eszköz szerepének fontosságát a mellett, hogy a népi
örökségkincsünk ritmus, dallam és tánclépés világát és a modern táncok világát is megismerhetik. A
Klasszikus ábrázoló művészet műhelyben Ádám Márta rajztanár vezetésével a műelemzésen keresztül
különböző stílusok, ábrázolási módok és témák között "utazhattak" a gyerekek.
Új alkotóműhelyként mutatkozott be a Média, A műhelyt Kozák Annamária újságíró, rádióriporter
vezette, Jusztin Levente operatőr a vizuális kommunikáció oldaláról segített megközelíteni a téma
feldolgozását
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művészeti ismeretek gazdagítása mellett hangsúlyozottan segíti a személyiség megerősödését is, ezáltal
lehetőséget biztosít az éveken át tartó komplex tehetséggondozó munkára, fejlesztésre.
2014/2015 tanévben a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány Országjáró Művészetek címmel új, évközi
művészeti, tehetséggondozó programsorozatot indított.
A program Magyarország két nagyvárosában- Kaposváron, Pécset - és a fővárosban Budapesten kerül
megszervezésre. Az érintett nagyvárosokban és a vonzáskörzetükben lévő jelentős számú hátrányos
helyzetű településen élő 12-15 éves korosztályú gyermek számára elérhetetlen kortárs művészeink
megismerése és a művészeti ágak alkotásainak megtekintése, személyes megtapasztalása.
A program célja a művészetek sokszínűségének, magyar gyökereinek az interaktív, tapasztalati úton
történő bemutatása, elismert kortárs művészek tolmácsolásában. Magyarországon található innovatív
művészeti műhelyek megismertetése a közvetlen környezetben és országon belül egyaránt. A
különböző művészeti ágak után érdeklődő gyermekek számára az új kor, új lehetőségeinek,
kihívásainak megismertetése.
Novemberben a Kaposvári Egyetem Művészeti Karán megtartott program során Eperjes Károly, Gál
Laura és Takács László János is segített a hátrányos helyzetű gyermekeknek bepillantani a művészetek,
így a színjátszás, az ének, a tánc és a festészet világába.

7.2. Támogatási programok bemutatása
7.2.1. SZJA 1%
Támogatási program elnevezése:

SZJA 1%

Támogató megnevezése:

Központi költségvetés (szja 1%)

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

823
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

823

-tárgyévben felhasznált összeg:

823

-tárgyévben folyósított összeg:

823

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

823

Felhalmozási:
Összesen:

823

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A támogatást iskolán kívüli, ingyenes, művészeti és természettudományos tehetséggondozó programra
fordítottuk, rászoruló gyermekek és fiatalok számára.
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