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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az alábbiak: A hazai oktatás- és nevelésügy fejlődését
segíteni azzal, hogy támogatni kívánják a Waldorf-pedagógia további terjedését és ezen elven és módszereken
alapuló oktatási intézmények létrejöttét, működését, ehhez kapcsolódó helyi közösségek létrejöttét
és fejlődését.
Az alapítvány nyitott, bármely belföldi vagy külföldi állampolgár, jogi személy, illetve közösség sokoldalúan
kapcsolódhat, ha a jelen alapítvány rendeltetésével, céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármilyen más
eszközzel támogatni kívánja.
Az alapítvány politika mentes, társadalmi - közösségi kezdeményezés.
Az alapítvány jogi személy, feladatai megvalósításában önálló.
Elősegíteni és támogatni kívánja:
- a Waldorf-pedagógia további terjedését Magyarországon
- a Waldorf-pedagógia elvén és módszerein alapuló oktatási intézmények létrejöttét és működését,
és amennyiben lehetőségei lehetővé teszik, óvoda, alapfokú és középfokú iskola működtetését
- a Waldorf-pedagógia elvét elfogadó helyi közösségek létrejöttét és fejlődését
- a személyiség, a testi, lelki és szellemi képességek és készségek szabad fejlesztésén alapuló pedagógiai
műhely kialakulását.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. VÁCI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI FENNTARTÁSA
Közhasznú tevékenység megnevezése:

VÁCI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI
FENNTARTÁSA

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Váci Waldorf iskolába járó tanulók

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

169

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A Waldorf-pedagógia eszközeit használva általános iskolaként és alapfokú művészetoktatási iskolaként
működik. Célunk a tanulók egészséges fejlődésének elősegítését tartjuk, ami egy olyan archetipikus fejlődésre
épülő folyamat, amely a tanulót a mindenkori érettségének megfelelő kihívás elé állítja. Fontos pontnak
tekintjük az individualitás felismerését, és ezzel párhuzamosan ápoljuk a szociális képességeket.

2.2. VÁCI WALDORF ÓVODA FENNTARTÁSA
Közhasznú tevékenység megnevezése:

VÁCI WALDORF ÓVODA FENNTARTÁSA

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól; 2011 évi CXC. tv. a nemzeti
köznevelésről.

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

A Waldorf óvodába járó gyermekek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

33

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A Waldorf-pedagógia eszközeit használva óvodai intézményként működik. Célunknak a hozzánk járó
gyermekek egészséges fejlődésének elősegítését tartjuk, ami egy olyan archetipikus fejlődésre épülő folyamat,
amely a gyermeket a mindenkori érettségének megfelelő kihívás elé állítja. Fontos pontnak tekintjük
az individualitás felismerését, és ezzel párhuzamosan ápoljuk a szociális képességeket.
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3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

VÁCI WALDORF ISKOLÁNAK ADOTT TÁMOGATÁS

100 971

99 940

VÁCI WALDORF ÓVODÁNAK ADOTT TÁMOGATÁS

25 094

25 631

126 065

125 571

Összesen:

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

TISZTSÉGVISELŐK NEM KAPTAK SEMMIFÉLE JOGCÍMEN JUTTATÁST

0

0

Összesen:

0

0

Előző időszak

Tárgyidőszak

145 756

144 800

596

718

0

0

79 549

88 601

0

0

65 611

55 481

143 079

140 728

4 374

5 408

143 079

140 728

2 677

4 072

0

0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel
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
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Mutató
teljesítése
Igen Nem
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]
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X
X

7. Kiegészítő melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A bevételeink így alakultak a 2015-ös évben:
Állami támogatás összege: 88 601 eFt
Magánszemélyektől kapott adomány összege: 46 705 eFt
Cégektől-szrvezetektől kapott adomány összege: 3 737 eFt
SZJA 1% felajánlás: 718 eFt
Az Alapítvány az iskola és az Óvoda fenntartásán túl, komoly pénzügyi nehézségekkel küzd. A 2011-es
esztendő folyamán az Alapítvány egy új Iskola épület beruházását végezte, erre három forrás szolgált,
a korábbi évek megtakarításai, a Magnet Bank Zrt-től kapott 54 millió Ft beruházási hitel, valamint
a Németországi Softver AG-Stiftung-tól kapott 36 982 ezer Ft, amiből óvatosságból a beruházási hitel
időtartamáig 62 hónapig 34 720 ezer Ft-ot elhatároltunk. Sajnos az állami és az önkormányzati normatívák
korábbi csökkenése illetve megszűnése miatt, komoly már lejárt adóssággal küszködtünk, többek között
a beruházást végző céggel kapcsolatban is. 2013 szeptemberétől a pedagógus életpálya-modell bevezetése
segítséget nyújtott ahhoz, hogy likviditási helyzetünk javuljon. Valamint sikerült olyan külföldi forrásokat
biztosítani, hogy a jövőben könnyebben tudjuk egy esetleges likviditási nehézségeinket áthidalni. A 2013
év elején sikerült a banki adósságunkat átütemeztetni, és bízunk a pénzügyileg konszolidáltabb jövőbeli
finanszírozásban, hogy így tovább fejleszthessük iskolaépületünket, megvalósíthassuk álmainkat.
A NORBALSAM-tól 2015-ben kapott támogatást szervezetünknél tartott tanártovábbképzésre fordítottuk.
A 2015-ös esztendőben elkezdtünk egy Óvoda építési projektet, ez az Iskola épületével szomszédos területen
kívánjuk megvalósítani. Elkészültek az építészeti tervek, jelenleg a hitelfelvételi tárgyalások végén tartunk.
Bízunk abban, hogy a közeljövőben belevághatunk a gyakorlati építkezésbe.

7.2. Támogatási programok bemutatása
Nincs adat felvéve a fejezethez.
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