08. Szöveges beszámoló a 2010. év közhasznú tevékenységéről
Szervezet neve: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület
Szervezet címe: 1066 Budapest, Teréz krt. 24.
Alapszabály kelte: 1990. 06. 11.
Adószáma: 19622158-1-42
Bejegyzési szám: 2369
Bejegyzés dátuma: 1990.07.03
Az Egyesület célja: egészségügyi és más célra pénzbeli és természetbeni –
ingyenes – adományok gyűjtése az arra rászorulók részére, továbbá a rászoruló
gyerekek segítése az Egyesület tagjainak tevékenysége által.
A szervezet kiemelkedően közhasznú besorolási fokozatát 1998. január 01-el a
14.Pk.63.395/6 számmal jegyezték be.

Mérleg fő sorainak alakulása
-

A társaság készlete az év végén 2.602.- e Ft-ot tett ki.

-

Követelésállománya az előző évi 411.- e Ft-ról 893.- e Ft-ra változott.

-

A pénzállomány az előző évi záró állományról 77.389.- e Ft-ról 88.303 e Ftra nőtt, ami a záró kimutatásokkal és a leltárral egyező.

-

Aktív időbeli elhatárolás tartalma: kiadások 1.580.- e Ft
bevételek 2.472.- e Ft

-

Passzív időbeli elhatárolás tartalma: kiadások 2.488.- e Ft
bevételek 90.630- e Ft.
ebből támogatott és ingyenesen kapott eszközök értéke 40.606.- e Ft

Kiemelt magyarázatot igényel a passzív időbeli elhatárolások között kimutatott
azon tárgyi eszközök nettó értékével egyező kapott támogatások, illetve térítés
nélkül kapott eszközök értéke, melyet a számvitelről szóló törvény 45. § (2)
bekezdése alapján akkor lehet bevételként elszámolni, ha a támogatásból
megvalósult beruházás (tárgyi eszköz) költségként, ráfordításként elszámolásra
kerül.
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A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület
kiemelten közhasznú tevékenységei
1. Egészségügyi program
2010-ben orvosi rendelőnkben nyújtottunk támogatásként orvosi ellátást.
Az ellátáshoz kapcsolódó üzemeltetéshez /munkabér, fenntartási költségek/ az
Egyesület 8.526.023,- Forintot használt fel.
2. Gyermekélelmezési program
Ezt a juttatást - pályázat útján - szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek
kapják.
A megfelelő iratok (jövedelem- és iskolalátogatási igazolás)
birtokában, s azokat mérlegelve döntünk a fél vagy egész tanévre szóló
támogatás odaítéléséről. A támogatást a gyermek nevére, közvetlenül az
óvodának vagy az iskolának folyósítjuk.
Erre a programunkra összesen 2.306.774,- Forintot költöttünk.
3. Nevelőszülői program
Modellnek szánt programunk keretében Budapesten és Fejér megyében 5
nevelőcsaládban átlagosan 6 állami gondoskodásban lévő gyermek családi
nevelését biztosítjuk. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek személyre szabott
gondozására, nevelésére és fejlesztésére; ennek érdekében a nevelőszülők
munkáját gyermekorvos és gyógypedagógus is támogatja. Szükség esetén külső
szakemberek - pl. fejlesztő pedagógus, gyermekpszichológus, gyógytornász segítségét is igénybe vesszük. Ezeknek a családoknak évről évre biztosítjuk a
számukra egyébként nem, vagy csak nehezen elérhető üdülés lehetőségét,
számos kulturális programot, a nevelőszülők számára rendszeresen
továbbképzéseket tartunk.
Nevelőszülői programunkra 2010-ben 14.827.209,- forintot használtunk fel.

4. Törvény-előkészítési program
Megjelentettük a gyermekvédelemmel kapcsolatos nemzetközi jogszabályok és
irányadó dokumentumok gyűjteményét.
2010. évben e programunk költsége:

0,- Forint
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5. Üdültetési program
Pályázati rendszerben intézeti és más, hátrányos helyzetű gyermekek üdülési
lehetőségeinek, nyári táborozásának biztosításához és a tanintézetek által
szervezett erdei iskolák megvalósításához összességében 1250 fő részére adtunk
támogatást összesen 1.944.000,- forint értékben.
6. Képzési és továbbképzési program
Orvosok, gyógypedagógusok, laboránsok, gyermekintézményi dolgozók, állami
gondozott és más, hátrányos helyzetű gyermekek képzését, továbbképzését
szervezzük.
Pályázati rendszerünk keretein belül 2010-ben 346 fő hátrányos helyzetű
gyermek tehetséggondozását segítettük ösztöndíj és tanszertámogatás
formájában.
Képzésre és továbbképzésre 2010-ben 32.187.705,- forintot használtunk fel.
Ebből
MKB ösztöndíj és tanszertámogatás
NGYSZ ösztöndíj
MNB ösztöndíj
Egyéb ösztöndíjak és kapcsolódó költségek
Egyéb továbbképzés

19.756.000.-Ft.
2.175.000.-Ft
5.664.000.-Ft
825.390.-Ft
3.767.315.-Ft

7. Segélyszállítmányok
Ennek költsége 2010-ben

0,- forint volt.

8. Magánszemélyeknek nyújtott egyszeri támogatások értéke 6.248.098.-Ft
9. Más szervezeteknek nyújtott segítség, illetve együttműködés
Erre a programunkra 2010-ben 87.728.424.- forintot költöttünk, ebből
NGYSZ Alapítvány
MLTSZ Alapítvány
Csíkszentmárton gyermekközpont
Erdőhorváti Önkormányzat
Felsőzsolca Önkormányzat
Egyéb szervezetek

40.961.680,-Ft.
32.058.082,-Ft.
518.662,-Ft.
6.000.000,-Ft.
5.000.000.-Ft.
3.190.000.-Ft.
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10. Rendezvények
Karácsonyi rendezvényeket szervezünk azzal a céllal, hogy az arra rászoruló
gyermekeket megvendégeljük. Minden évben, a karácsonyt megelőző hetekben
1200 gyermek számára rendezünk gyermekgálát az Operaházban (Diótörőelőadás). Másik karácsonyi rendezvényünk, a „Karácsonyi Fogadás”, ingyenes
gyermekprogram, ahol a gyermekműsor mellett többek között a nevelőszülőknél
élő gyermekeket ajándékozzuk meg.
A Magyar Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar
Egyesület 2010. december 18-án közösen szervezte meg a „Parlamenti
Gyermekkarácsony” című programot, amely eseményre nyolcszáz általános
iskolás gyermeket hívtak meg az árvíz sújtotta településekről, a vörösiszapkárosult térségből és a határon túlról. Így Erdélyből, Felvidékről, a horvátországi
Baranyából, Kárpátaljáról és Újvidékről is érkeztek fiatalok, akik utazási,
szállási és étkezési költségét teljes mértékben a szervezők állták. A négyórás
program hat helyszínen zajlott, ahol a fellépők között volt az Operettszínház
társulata, Gubás Gabi és zenekara, az Erdélyből érkezett „Elevenek”
tánccsoport. A rendezvényen „Csodák Palotája”, betlehemes játék, arcfestés,
lufihajtogatás és kézműves foglalkozás volt. A gyermekek találkozhattak neves
sportolókkal és zenészekkel, illetve idegenvezetéssel meglátogathatták az
Országház nevezetességeit is.
A rendezvények összes költsége 11.352.736,- forint.
11. Információs és tájékoztatási program
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tájékoztatókat tart gyermekeknek és
gyermekintézményeknek jogi, egészségügyi és más, gyermekeket érintő
témákban.
Szolgálatunk a 2010. évben

0,- forintot használt fel e programjára.

12. Film, televízió és fotódokumentáció
Szociálisan nehéz helyzetben élő gyermekek sorsát dokumentáljuk; kórházak,
iskolák és egyéb gyermekintézmények problémáit mutatjuk be.
2010. évben e programra

0,- forintot költöttünk.
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A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület kiemelten
közhasznú szervezet, így a számunkra juttatott adományok az adományozó
adóalapjából a legkedvezőbb feltételek mellet írhatók le. Az adományokról
adóigazolást bocsátunk ki.
A beérkezett adományok elosztásáról, programjaink működtetéséről mindenkor
a Szolgálat - feladatát társadalmi munkában végző - elnöksége dönt.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat irattára és pénzügyi elszámolása
nyitott, ezért abba - az adatvédelmi törvény és az orvosi titoktartás
figyelembevételével - bárki, bármikor betekinthet.
A Szolgálattal kapcsolatban álló orvosok, művészek, jogászok,
gyógypedagógusok és más szakemberek ingyen vesznek részt a gyermekekkel
kapcsolatos programok megvalósításában.
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