
Közhasznúsagi jelentés 20 1 7. évről

A J§L§§{ a .lÖvÓxr-gRT Egé§r§€iii r4.rő*uő,§u{i€iátí{ tr Olnf§f*§i Nonprofit Kff
{adósaárn:l 4416l'23-|-13, cím: 20t3Pomár,, Márírok {ltjaLZ.) ezúton ismerteti a2aű. éi
közhasznú tevékenységének föbb adatait és szolgáltatiási igénybevételének módját.

Beszámoló a2a11. évről
A Társaság f6 tevékenysege és celja a korai gyermel<kortól kezdődően (1 éves
kortól ? svs§ k*is} napkölbeni silfiását xgítő őnlő-v*úű, grocirülis és szemályi§foftjlmztő
feladatok megvalósítása, elsósorban intézményi kereteken belül. Olyan gondozó, oktatón
nevclőmunka végzése és támogatása, amelynek eredményeként a jövő generácíója
játékos, mentáIísan és íizíkailag egészs§ges emberekbóI áIlhat, akík soha nem felejtenek
el időt ezánní a zenére, a mozgásra" a tartalmas élet scÉretetére épütö életvítelt élnek,
ilyen élctnódot haryományoznak utódaikrn, élő a kapcsolatuk az anyanyelv az
anyanyelv ápolásával, más. nópek nyelveinek megísmerósével

{A Trársasíg közlrasanú tevékerrysége sorifui a nevelés és oktatrás terén, olyan közfeladatot lát
el, amelynek ellátrásfuól üirvény, illetve annak felhetalmaza§a alapjrán mas jogszabály
rcndelkezései értelmében rállami szervnek vagy a helyi önkormárryzatnak kell gondoskodnia.)

A fenti célok a trársaság ráltal fennta*ott Mackó-Kuckó Óvodq Bölctőde (2013 Pomáz,
Mártírok ű§a22.} inüézmény keretei között valósult meg.

Böksőde:
A gyermekek sokoldahl, harmonikus fejlődésének elösegítese, csalridias, derűs
lÉektú€& biáosítva a grermekek fsjlődé§éhez §zük§égt§ soldéle, váttozrtos
tevékenységet

Á bölcsfie alapórtékeinek megvalósításr{nrál figyelembe vettfrk a bölcsődei
gondoás és nevelés alapelveit.

Óvoda:
A gyermekek sokoidalú harmonikus szeméiyiségének fejlesáése, életkorilag a
legmegfelelőbb tevékenységi forrra segítségével a teryszerű, rendszeres mazgással. A
mozgás szeretetére építő életvitel, életmód megalapozísa. A mozgrás élzott
fejlesztése a moíoros képességek és mozgáskószségek kibontakoztatasa. A
gyermeknek a mozgásos tapasztalatai során fejleszieni a körrryezetével való - közvetlen
és közveb$ - k*pcsobtrendszeré{ §ajái te§üáről crerzr;ít infgrrrr&:ióit (én tudx
alakítá§a). A szervezet, sokoldalú fejlesztésével, képzésével elósegíteni a gyermek
megfelelő testi, akaratl, erkölcsi tulajdonságainak fejlödesét, értclmi képesssgeinek
fejlesztéséí {pedagogiai programurrkbol idéave)

Az óvoda alapér,tékeinek megvalósítás ához:
o elegendő intenziv mozgásra
r folyamatos t§rődésre, gondoaísr4 szeretetre
l peld.íra mintír*
. egész§§ges életvitelre, egészséges táplálkoaisra
r folyamatos kommunilcícióra
r játszarri, játékos helyzetekben fejlódni, tapasztalatokat, élményeket szereroi

van sziikségtik a gyerrrrekeknek.



A fenti célok megvalósításiához sziikséges személyr és táígyi feltetelek rendelkezésiink
álltak. A ryerrrekek részére az egészséges &iplrálkozást az iatémerry konyhája
biaosítotna" A miiködéshéa (aláFféládáfok étláflá§á) az, ;Élláádó fejlesaéshez,
innovrációhoz sziikséges pendorrások egyrésaől a központi k§ltségvek§, má§ résaől a
szülői és egyéb támogaüísokból volt biztosítva

A Nonproíit Kft 20!7. évi közha§znú tevékenysógének főbb adat*i &
szolgáltatrf,si igénybevótelének módja:

20t7.éyí MÁK kflrscgvetósi úámogatása:

Óvoaa : 34663ezerFt.
Bőtcsőde: 626a ezw Ft., melyet a fenntartá§ában 1évő Mackó-Kuckó Óvoea Bölcsőde
fenntartási költsegeire fordítotüa

Céges Támogatás: 7282 ezerFt"
Magánszemélyek támogatás ai: 23258. ezer Ft

melyeket az tntézmény ferxrtartási költségeinek kiegészítésére, gyerrrrekétkeztetésre, a
gyermekek számára rendezett szakmai programok szervezésére, lebonyolítasára,
játékok, szakmai anyagok beszerzésére, eszközvásarlásra fordította
A társaság tisztségviselői rfasz&e sem pénzbelí, sem teruié§z§tbeni juttatást neul
nyújúott.
Az erőforrás ellátottsági mutató, és a társadalmi támogatottság mutató teljesítése
mindkót esetben u előíttal<nak megfelelóen legalább egrnek megfelelt
A 2017. évről készült részletes közhasrnúsági beszámoló a társaság székhelyén
megtekinthető.

Pom,áz, 201 8. április 30.
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