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A Szív Óvoda Gyermekeiért Alapítány közhasznúsági jelentése a
2021. esztendőről

1. Számviteli beszámoló
A Szív Óvoda Gyermekeiért Alapítvány a számviteli törvény előírásaink megfelelően egyszerűsített éves beszámolót készít. Az egyszerűsített beszámoló nincs
könyvvizsgálattal alátámasztva.
2021-ben az egyszerűsített beszámoló mérlegének főösszege 248 ezer Ft
(pontosítva 248.448 Ft), a tárgyévi vagyonváltozás 17 ezer Ft (pontosítva
16.822 Ft) vagyonnövekedés. A saját tőke összege 248 ezer Ft.

2. Vagyonváltozás bemutatása
A gazdálkodási év során önkormányzati támogatás 430 ezer Ft értékben érkezett az alapítvány bankszámlájára. A 2020-ban fel nem használt keretet (80
ezer Ft) – az önkormányzat engedélyével – 2021. év folyamán költhette el az alapítvány, így az összes önkormányzati forrás 510 ezer Ft volt.
Magánszemélyektől 290 ezer Ft értékben kapott pénzadományokat az alapítvány.
Az összes bevétel 800 ezer Ft volt 2021-ben.
A ráfordítások az cél szerinti tevékenység költségeit, a számviteli és jogi szolgáltatás költségeit, illetve a hatósági díjakat és bankköltségeket tartalmazzák.
A ráfordítások tételes bemutatása:
 szállítási költség 10 ezer Ft (bábelőadáshoz)
 számviteli szolgáltatás 120 ezer Ft (2020. II. félév, 2020. zárlat és 2021.
éves díj)
 jogi szolgáltatás 51 ezer Ft
 művészeti tevékenységek díjazása (alapcél szerinti tevékenység) 582 ezer
Ft (bábelőadás, állatok világnapja, zenei előadás, stb.)
 hatósági igazgatási díj 10 ezer Ft
 bankköltségek 10 ezer Ft.
Az összes ráfordítás 2021-ben 783 ezer Ft-ot tett ki.
A Szív Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 2021-ben 17 ezer Ft vagyonnövekedést
realizált.
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3. Cél szerinti juttatások kimutatása
2021-ben az alapítvány külső szervezetek részére nem adott pénzbeli támogatást.

4. Az alapítványi bevételek felhasználása
2021. év folyamán a támogatásokat a támogatási szerződésben megfogalmazott
célokra fordította az alapítvány. Egyéb költségei a törvényes működés biztosítása érdekében merültek fel (könyvelés és jogi szolgáltatás munkadíja, hatóságiés bankköltségek).

5.A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások bemutatása
A Szív Óvoda Gyermekeiért Alapítványnál vezető tisztségviselők részére semmiféle személyi jellegű kifizetés – 2021-ben - nem történt.

6. A közhasznú tevékenység keretében lebonyolított fontosabb
rendezvényekről és programokról szóló rövid beszámoló
Óvodánk alapítványa 2021. szeptember 9 – én a Budapest Főváros VI. kerület
Terézvárosi Önkormányzata által kiírt Civil pályázaton nyert 430.000 Ft-ot megkapta az Alapítvány számlájára, utalás formájában.
A következő programok megvalósítására pályáztunk:
„Őszi ovis bogárháton” rovaros bemutató megvalósulása: 75.000 Ft pályázati pénz, 0 Ft saját forrás
2021. 09.28-án óvodánk tornatermében többféle rovarral és bogárral ismerkedhettek meg a gyermekek. A „Bogaras bácsi” a bemutatót az őszhöz, mint évszakhoz igazította, melynek során ismereteket szerezhettek a csoportok az előbb
említett állatok télre való felkészüléséről. Amellett, hogy hallhattuk hogyan és
hova zajlik az egyes rovarok pete lerakása, többféle élőlényt simogathattak meg
a gyermekek, mint pl.: madagaszkári csótányt, botsáskát, rózsabogarat. A műsor
ezen része azért is volt rendkívül hasznos, mert a gyermekekben pozitív érzelmi
viszonyt alakított ki a „nem szeretem” élőlényekkel szemben. Az állatsimogató
mellett nagyméretű maketteken keresztül megismerkedhettek a gyermekek pl. a
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szarvasbogárral, havasi cincérrel, csíkos poloskával, hangyával és megtudhattuk,
hogy ők hogyan készülnek fel a télre. A gyermekeknek lehetősége volt a műsorba
való aktív bekapcsolódásba, hiszen játékos feladatokat végezhettek, úgy hogy ők
is átváltozhattak állatokká: hangyák lehettek és leveleket cipelhettek, bogárként
elbújhattak a fák hasadékaiba aludni. A rovarok mellett arról is hallhattunk, és el
is játszhatták, hogy a költöző madarak, mint pl. a fecskék hogyan kelnek át a
tengeren. De megismerhettük a denevérek életmódját is. Azt gondoljuk, hogy az
előadás rendkívül sokoldalú ismereteket nyújtott a gyermekeink számára, nagyban segítette őket a nem kedvelt rovarok és bogarak iránti félelmek leküzdésében.
„Mimó és Csipek” az erdőben c. bábelőadás megvalósulása: 80.000 Ft. pályázati pénz, 10.000 Ft saját forrás
2021.10.05-én az óvoda tornatermébe több kis vendégünk is érkezett: Mimó és
Csipek mellett Ficak kutyus, Kupacs süni, Cserke róka, Berka bagoly és Potyka
béka. A kis állatok segítségével a gyermekek megtudhatták, hogy az erdőben (és
egyáltalán bárhol) miért nem szabad szemetelni, továbbá, hogy a keletkezett
szemetet hova kell dobni. Fontos ismeretek hangzottak el a vizek tisztaságának
fontosságáról, valamint a zöld növények hasznosságáról is. Az előadásban az állatok felhívták a figyelmet arra is, miért jobb gyalog vagy kerékpárral járni, mint
autóval, vagy tömegközlekedéssel. Mindezek mellett az árammal és vízzel való
takarékoskodásról is szó esett.
Az előadás a környezetvédelem szinte minden fontos ismérvét felölelte és a
gyermekek számára érthető módon át is adta. Biztosak vagyunk benne, hogy otthon sok kisgyermek fogja majd a hallottakat elmesélni a szülőknek, akik ez által
jobban fognak figyelni a környezet számára káros tevékenységeik megszüntetésére, mellyel a fenntartható fejlődéshez járulnak hozzá.
Öko Mesekuckó c. bábelőadás megvalósulása: 135.000 Ft pályázati pénz,
12.000 Ft saját forrás
2021. 11.26-án újra ellátogattak intézményünk tornatermébe a már az állatok
világnapjakor megismert kedves kis plüss bábok: Mimó, Csipek, Kupacs süni és
Ficak kutyus, akik segítettek megértetni a gyermekekkel, miért is fontos az erdők, vizek és egyáltalán a környezetünk tisztántartása. Az interaktív műsor során a gyermekek különféle „hulladékokat” kaptak, melynek megnevezték az anyagát (papír, műanyag, üveg, fém) majd megkereshették, melyik színű kukába kell
kidobni. A hulladékokkal játszhattak is, elsőként „megszólaltathatták” őket, ezzel hangzavart utánozva az „erdőben”. Ennek kapcsán megbeszélték az előadóművésszel és a bábokkal, hogy miért nem szabad zajongani az erdőben. Majd egy
mozgásos játék során elmélyíthették azon ismereteiket, hogy mely tárgy milyen
anyagból van. Végül pedig azzal is megismerkedhettek a gyermekek, hogy mely
anyagból mi készülhet az újrahasznosítás során. Minden egyes játékot bábok segítségével valósított meg a bábszínész, így a gyermekek nagyon szívesen és aktívan vettek részt benne. Mimó, Csipek, Kupacs süni és Ficak kutyus azt is elmesél4

te a gyerekeknek, hogy mi történik akkor, ha nem vigyázunk az erdők, vizek tisztaságára.
Az interaktív játékok miatt háromszor ment le az előadás, így óvodánk összes
csoportja részt tudott venni rajta és minden gyermek szerephez jutott, ami segítette őket abban, hogy ezentúl is aktív részesei igyekezzenek lenni a szelektív
hulladékgyűjtésnek, ez által pedig a fenntartható fejlődésnek.
Marica bábszínháza: De hol van a Mikulás? bábos előadás megvalósulása:140.000 Ft pályázati pénz, saját forrás 0 Ft
2021.12.06-án ismerős vendégek érkeztek intézményünk tornatermébe. Marica
Bábszínháza nem először járt nálunk. Előadásaikat eddig is nagy örömmel fogadták a gyerekek. Maricáék mindig nagyon komplexen dolgoznak fel egy-egy témát,
amit az tesz még élményszerűbbé, hogy eszközeik mind újrahasznosított tárgyak, bármiből lehet bármi. Ezen előadásuk is rendkívül élmény gazdag volt, hiszen miközben a Mikulást vártuk, rengeteg ötletet láthattak a gyermekek arra,
mi lehet egy tortadoboz, vagy egy fazék, egy dugó, vagy akár két kis doboz. A
Kismalac és a farkas c. mesét is beleszőtték történetükbe, majd a mese végén
megérkezett a várva várt vendég, a Mikulás is. A gyermekeknek nagy élményt
jelentett az előadás, hiszen átélhették a várakozás örömét és mellette megjelentek olyan szokások, melyeket ők maguk is gyakorolnak, pl.: a csizma, zokni kihelyezése az ablakba. A Mikulás mellett a karácsonyi készülődés is helyet kapott
a műsorban, hiszen fenyődíszítést is megjelenítettek, ez által pedig egy szintén
fontos szokás, hagyomány is bemutatásra került.
2021. szeptember, október, november, decemberben 6 családtól kaptunk adományt. Az így befolyt összeg: 100.000 forint.
2021. november 23-án az SZMK-tól támogatást kaptunk az Adventi vásárra,
melynek összege 189.745 Ft. Ebből 10.000 Ft-ot 2021.11.26-án kifizettünk a
Bábozd Zöldre Egyesületnek az Öko Mesekuckó c. előadás szállítási költségére.
10.245 Ft-ot hagytunk a házi pénztárban, felmerülő költségekre, de ebből nem
költöttünk még.
A fennmaradó 169.500 Ft-ot pedig befizettük 2021. 12.20-án az Alapítvány
Számlájára
2021-ben a következő kifizetések történtek:
2021.03.30-án 30.000 Ft-ot fizettünk könyvelési díjra
2021.08.10-én 50.800 Ft- ot fizettünk ügyvédi díjra
2021.09.21-én 10.500 Ft-ot fizettünk a Fővárosi Törvényszéknek
2021. 12.14-én 90.000 Ft-ot fizettünk könyvelési díjra és beszámoló készítésre
Továbbra is adományokból, pályázatokból, 2023-tól az adó 1%-ból és a már meglévő összegből szeretnénk az óvodában folyó szakmai nevelést, sportéletet, kulturális és hagyományőrző tevékenységeket támogatni.
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7.Közhansznúság kritérium rendszerének való megfelelés
Az alapítvány nem közhasznú.

Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytatott.
A számszerű adatokat az OBH részére benyújtandó PK-742-es dokumentum tételesen tartalmazza.
Budapest, 2022. február 16.

Záradék:
E közhasznúsági jelentést A Szív Óvoda Gyermekeiért Alapítvány kuratóriuma
2022. február 24-én elfogadta.
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