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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Kamasztér Alapítvány 2010. évben gazdálkodásáról, a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 1 536 ezer
Ft, a saját tőkéje -4 151 ezer Ft. A részletes kimutatást jelentésünk 1. sz. melléklete tartalmazza, mely
áll a mérlegből és az eredmény-kimutatásból.
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a szervezet 10 250 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta.
A kapott támogatás összege 3 611 ezer Ft-tal kevesebb az előző esztendőhöz képest. A csökkenés oka,
hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a jóváhagyott támogatási összeg egy részét - amelyet a
kifizethetőség szerint elbírált és engedélyezett – összesen 4 204 ezer Ft-ot csak 2011. évben fizetett
meg, a Magyar Államkincstár működési rendje miatt.
A pályázati úton elnyert támogatásokon kívül magánszemélytől kapott támogatás 25 ezer forint volt.
A Kamasztér Alapítvány 2010-ben a helyi vállalkozóktól nem kapott támogatást. Ez a
törvénymódosításnak és a gazdasági válságnak köszönhető.
A Kamasztér Alapítvány az elnyert támogatásokat, működési költségekre és a programjainak
lebonyolítására használta fel, melyet a 2. számú mellékletben mutat be. A változások részleteit pedig
az 5. számú mellékletben láthatjuk.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a szervezet tartaléka (vagyona) -6 370 ezer Ft összeggel csökkent. A csökkenést, az
határozta meg alapvetően, hogy a közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége 7 442 ezer Ft volt. A
közhasznú tevékenység veszteségét az alapítvány kötelezettségeinek drasztikus növekedése
eredményezte. A kötelezettségek fordulónapi összege abból ered, hogy az NFÜ és a Magyar
Államkincstár nem fizette meg a már lehívott támogatásokat. A pénzügyi egyensúly fenntartása és a
pályázat befejezésének határideje szükségessé tette az összeg kuratóriumi tagok által történő
előfinanszírozását. A támogatások 2011. évi folyósításával egyidejűleg a kuratóriumi tagok által
nyújtott kölcsön visszafizetésével a normalizált szintre csökkent. Az alapítvány pénzügyi egyensúlya
szilárd a további működést veszélyeztető eladósodottság nem áll fent.
A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3.sz. melléklete mutatja be.
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
A 2010. évben szervezetünk nem nyújtott támogatást semmilyen címen, így e soron továbbra sem
történtek kifizetések. (4.sz. melléklet)
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL,
HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAITÓL ÉS
MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben közösségünk összesen 10 250 ezer Ft támogatást kapott különböző címeken. Ez 3 611 ezer
Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A csökkenés oka a fent említett pénzügyi elszámolás 2011. évre

történő átcsúszása. Amennyiben az NFÜ kifizetése decemberben megtörténik, a 2010. évi kapott
támogatások összege 14 454 ezer Ft, amely 592 ezer Ft-tal haladná meg az előző évit. A kapott
támogatások részletes bemutatását az 5.sz. melléklet tartalmazza.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Alapítványunk személyi jellegű ráfordítása 4 363 ezer Ft volt. A programokat vezető munkatársak
bére és bérjáruléka teszi ki ezt az összeget. A Kamasztér Alapítvány tisztségviselői 2010. évben
semmilyen juttatást nem kaptak az alapítványtól. Megállapítható, hogy a szervezetnél indokolatlan
kifizetés nem történt.
7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
A Kamasztér Alapítvány programok sokaságával kívánja elősegíteni a nehezen kezelhető, hátrányos
helyzetű gyerekek integrált nevelését. A programok középpontjában a tudatosság fejlesztése, a
szemléletformálás és az értékek közvetítése áll.
Az elmúlt év programjainak közvetlen célja a halmozottan hátrányos helyzetű ifjúsági csoportok
foglalkoztatása, társadalmi integrációja volt. A programokban részt vevő fiatalok mind a családi, mind
az iskolai környezetben hátrányos helyzetűek. Nincs sikerélményük környezetükben,
megkülönböztetettnek érzik magukat, nem kapnak sem odafigyelést, sem támogatást, a dicséretet
pedig már nem is ismerik. Ezek a fiatalok csoportokba verődve egyéb forrásból gyűjtik be az
elismerést, céljaikat csak a társadalmi normák megsértésével tudják elérni. Programjaink keretében
olyan sikerélményhez juttatjuk a fiatalokat, amik helyreállítják az iskolai alulteljesítésből fakadó
kirekesztettséget, önbizalmat adnak, és igényt ébresztenek az értékes kapcsolatok kialakítására.
Céljaik reálisakká és elérhetővé válnak számukra.
Az alapítvány alaptevékenységei és eredményei 2010-ben
1.

2.

•

Ifjúsági közösségi tér működtetése Budapesten, Bátonyterenyén, Vilmányban, Tiszafüreden,
Somogyapátiban, Marcaltőn: Ezekben a közösségi terekben az alapítvány által kidolgozott
módszertan alapján alternatív napközbeni ellátást, készség és képesség fejlesztést, drog
prevenciót, bűnmegelőzést, pályaorientációt, családon belüli konfliktus kezelést,
kommunikáció fejlesztést végzünk. Eredmények: A közösségi terek az év második felében
szinte teltházzal működtek. A helyi fiatalok örülnek az új lehetőségeknek. A programok
tervezésében kreatívan részt vesznek, így szinte minden program sikeresnek mondható,
hiszen ők találják ki, sőt a programvezetők bevonják őket a lebonyolításba is. A program
társadalmi hatása nagy, hiszen a fiatalok által egyre népszerűbb a program a családok
körében és a környező településeken. Több település is jelezte csatlakozási szándékát.
Pedagógus képzés: 2010-ben 21 fő pedagógus vett részt akkreditált képzésünkön. A
pedagógusok az ország különböző részeiről érkeztek, saját iskolájukban a tanult módszert
sikerrel alkalmazzák. Eredmény: összesen 1200 fiatalhoz jutott el a fejlesztő program és
összesen 180 fiatalt sikerült eredménnyel bevonniuk a helyi fejlesztési programba a
pedagógusoknak.
Kortársképzés: 2010-ben összesen 108 fiatal vett részt kortársképzéseinken, mely Budapesten
és az ország különböző településein voltak megtartva. A kortársak szerepe az alapítvány
munkájában nagyon hangsúlyos. Feladatuk a célcsoport illetve kortársak motiválása a
programokban való részvételre. A képzésen részt vevő fiatalok maguk is hátrányos
helyzetűek. A képzés által kiemelt figyelemben részesülnek környezetükben, mely jó hatással
van társadalmi szerepvállalásukra. Szívesen segítenek a programok szervezésében,
lebonyolításában. Rálátásuk van a kortársak igényére, szükségletére melynek ismeretében

•

igazán hasznos és érdeklődésre szert tevő programokat tudunk megvalósítani. Eredmény: A
képzésen résztvevő 108 főből 75 fő aktívan vállal szerepet a közösségi terek működtetésében.
Szabadidő szervezés: Egyéni és közösségi kompetenciákat fejlesztő programokat,
értékteremtő szabadidős programokat és extrém sporttevékenységeket szerveztünk egész
évben a fiatalok részére. Eredmény: programjainkon összesen 3200 fiatal vett részt, közülük
1500 fő rendszeres látogatója programjainknak.

Megvalósult kiemelt projektjeink az elmúlt évben:
Létrehoztunk egy fejlesztő csoportot, az alapítvány szakembereiből és lelkes fiatalokból. A fejlesztő
csoport feladata az alapítvány „több lábra állítása”. 2010-ig az alapítvány szinte 100 %-ban
projektfinanszírozásból, azaz támogatásokból működött. A szervezet jelenlegi szintjén a fenntartáshoz
már ez nem elegendő. Ezért beindítottuk az alapítvány vállalkozását, adományszervező és 1%-os
kampányt szerveztünk, szolgáltatásokat fejlesztettünk, melyek biztosítják az alapítvány jelenlegi
színvonalának fenntartását és tovább fejlődését.
IFJ-GY-10-B jelű KÖZKINCS című programunk egy közösségfejlesztő képzés volt, mely tartalmazott
programszervezést, konfliktus és agressziókezelést, forrásteremtést, élménypedagógia és animátori
ismereteket. A képzésen 20 fő fiatal érkezett az ország egész területéről.
2009-2010 KAB-PR-09-A „Retro Klub” című projekt célja a fiatalok erkölcsi tudatosságának fejlesztése
szabadidős tevékenységeken keresztül. Valamint a szülők értékvilágának és mintaszerepének
közvetítésével képessé tenni a fiatalokat a konstruktív életstílus kialakítására és a drogok elutasítására.
Eredmény: Ebben az egy éven át tartó programban 1500 fiatal vett részt. A foglalkozások az
alapítvány módszertani központjában valósultak meg a fiatalok időmérlegéhez igazodva, többnyire az
esti órákban és éjszaka.
Táboroztatás: 2010-ben Agy-tréning tábort szerveztünk Sarudon. A tábor központi témája a
gondolkodásfejlesztés volt Edward De Bono tanítása alapján. Eredmény: A fiatalok problémamegoldó
gondolkodása nagymértékben javult, mely által önbizalomra tettek szert. Sokuk bevallása szerint a
stressz helyzeteiket jobban kezelik, és kiegyensúlyozottabb a lelki állapotuk.
Sziget fesztivál. Felnőtt játszóház a fesztivál ideje alatt. A kortárs segítőink és önkénteseink éves
munkájuk jutalmaként vesznek részt a rendezvényen. Eredmény: azonos célcsoporttal foglalkozó
szervezetekkel vettük fel 2010-ben a kapcsolatot a fesztiválon. Azóta több szervezettel is
kezdeményeztünk együttműködést. A nemzetközi kapcsolatokat is sikerrel bővítették önkénteseink.
2009-2010-es évben TÁMOP 5.2.5 „Fiatalok az élet küszöbén” című projektünk keretében az
országban 5 halmozottan hátrányos helyzetű településsel dolgoztunk 2 éven át. A projekt célja a
fiatalok társadalmi integrációja, életminőségének javítása, készségeik és képességeik fejlesztése volt. A
projekt eredménye: A programban összesen 4.000fő fiatal, 20 fő pedagógus és 75 fő kortárssegítő vett
részt. A szakmai tartalom pedagógus és kortársképzésből, egyéni és csoportos fejlesztésekből,
szabadidős programokból, készség és képességfejlesztésből állt. A két év során tapasztalatot
szereztünk, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való együttműködés terén. A program jó
hatással van a fiatalok iskolai előmenetelére, hozzásegíti őket a munkaerő-piacra való belépésre.
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Záradék:
E közhasznúsági jelentést a Kamasztér Alapítvány közgyűlése 2011. április 11-i ülésén elfogadta.

