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A JELEN A JÖVÓNK_ÉRT Egé§z§€megórző, Szociális es oktatá§i Nonprofit Kft
(aóószámjl4416123-|-l3, cím: 2ol'3 Pomáz, Méttítok ííja22-) ezfton ismertai a 20l 7. évi
közha§znú tevékenységének főbb adatait és szolgátatri§i igénybeváelének módjá.

B€,lzímoló a 2018. évűl
A Társaság fő tevékenysége es cétja a gyermekek korai gyermekkortól kezdődően (1 éves
kortól 7 éves koíig) napközbeni ellátását segító óvó_védő, §zociális é§ sz€mélyi§égfejte§ztó
feladatok megvalósittísa, első§orban intéményi kereteken beliil. olyan gondozó, oktató,
ueyelómunka végzése á§ ámogatá§á, ámelraek eredmény€ként a jövő geneEíciója
játéko§, meutáli§an e§ fizikailag egászséges emberekból állhat, akik soha nem felejtenek
el idót §fuínni a zeDére, a mozgásra, a taitallna§ élet §zeretetére épülő éleMte|t élne\
ilyen é|etmódot haryományoznak utódaikra, éló a kapcsolatuk az alYaayelv az
aúyanyelv ápolá§ávsl, más népek nyelveinek m€§meró§ével

(A TáTsaság kö?ha§mú tevékenysége soiárr a nevelés és oktaüá§ terén, olyan közfeladatot lát
el, amgl}'llek ellátásáról töNény, illetve aDnak felhatalmazfua alapján mrás jogszabrály
rendelkezesei értelmében állami wervnek vagy a helyi önkorm,ínyzatnak kell gondoskodnia_)

A fenti célok a tirsaság átal fenntartott Macki-Kückó Óvoda, Bölcsórte (2013 Pomráz,
Mált!íok íLrja 22.) íntázmény keretei kőzótt valósult meg.

Bölcsőde:
A gyernekek sokoldalú, harmonikus fejlődéséoek elő§egítése, családias, deús
légkörben, biztosítva a grermekek fejlődé§éhez §zúk§€e§ §oldéle! változato§
tevék€ny§éget

A bölcsóde alapértékeirck megyalósíti§ínál figyelembe vettük a bölcsődei
gondoás és nevelés alapelveit.

li'1,oda:
A gyermekek sokoldalú harmonikus személyiségének fejle§áése, életkorilag a
legnegfelelóbb tevékenységi forma segítségével a terv§zerű, rendszeres mozgással. A
mozgá§ szeretetére épító éleMte|, életmód megalapozá§a. A mozglis cé]zott
fejlesáése a motor:os képe§§égek és mozgáskészségek kibontakoztatrisa. A
gyermeknek a mozgiásos tapasztalatai sonin fejle§áeni a kömyezetével való közveden
és közvetett - kipc§olatrend§zerét, saját testéól szeTzett információi1 (én tudat
alakítása). A szervezet, sokoldalú fejlesztésével, képzesével elósegíteni a gyermek
megfelelő te§ti, akirati, erkölc§i hrlajdonságainak fejlődését, értelni kepességeinek
fejle§ztésér (pedagógiai programrrnkból idézve)

Az óvoda alapértékeinek megvalósításrához:
. elegendő intenzív mozgásra
. folyamatos tóródésre, gondozásí4 szeretehe
. péld]ír4 mintíra
. egé§zségeséletviteIrc,egészségestáplátozá§ra
. folyamatoskommmikícióra
. játszani, játékos helyzetekben fejlódni, tapasztalatoka! él$éTlyeket szereai

van sziiksegiik a gyermekeknek



A lénti célok mcgvalósításához szükségcs személyi és tárg!i feltételek rendelkczésiinkle
álltak. Á gycrmekek részére az egészsóges táplálkozást az inté,.mén}, konyhája
biztosította. A múködéshez. (alapfeladatok ellátása) aZ állandó fejlesztéshez,
innovációhoz szükséges pénzfoúások egyrészről a kóZponti költségvetés. más részról a
szülői és egyéb támogatásokból volt biztosítva,

A Nonprofit Kft. 2018. évi közhasznú tevékenységének főbb adatai és
szolgáltatási igénybevéteIének módja:

Bevételek:
20l8. é\i \4ÁK Löllségv€tési támogálása:
Oyoda : 35493ezcr Ft.
Bőlcsőde: 8383 ezer Ft,

Céges Támogatás: 12,12.'7 cz.l Ft.
Magán§zemél_Yek támogatá§ai: 19570 ezcr t't,

olelyeLel aZ intézmény fenntartási költség§inek kiegészitésére, gyermekétkeíctésre, a
gyermckek számára rcndczett szakmai programok szen,ezéséíe. lebonyolítására,
játékok. s7akmai aiyagok beszcrzóséle, es,.köZvásárlásla l'ordít()tta. ennok mértéke:
Költsógek:
szemólyi jeuegű kifizetó§ck 55574 ezcl Ft,
szolgálúatások kifizetése: l0944 eZeI Ft,
EgN/él, anyagkölt§ég: 8l65 ezer ft,

A társaság ti§zt§égviselői ré§zéle §em pénzbe|i, §em termé§zetb€ni juttatá§t nem
nyújtotL
Az eróforná§ ellátottsági mutató, és a tár§adalmi támogatott§ág mutató telje§ító§e
mindkét e§etb€n az elóírtaknak m€fel€lóen legalább e§mek megfelelt
A 2018. evrő| ke§zült ré§zlete§ közha§znúsági beszámoló a tár§a§ág székhelyén
megtekinthető.
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