VII. Szöveges beszámoló
a Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület
2004. évi közhasznú tevékenységérıl

A Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 1999 nyarán jött
létre, és a Bács-Kiskun Megyei Bíróság kiemelten közhasznú szervezetté minısítette. Az
Egyesület az Alapító Okiratban foglaltak szerint megalakulásakor legfıbb célul tőzte ki a
Waldorf - pedagógia megismertetését, népszerősítését, s ennek gyakorlati megvalósulásaként
Waldorf - pedagógiai szemlélettel dolgozó óvoda és iskola létrehozását.
Az Egyesület tagsága e feladatai közül az Iskola alapítását két osztállyal 2002-ben
megvalósította támogató szülık és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
segítségével. Az Önkormányzattól a szarkási iskola üresen álló épületét kaptuk meg.
A 2003-as évben egy új elsı osztály indítása, valamint az egyre növekvı igényeknek eleget
téve a Waldorf Óvoda alapítása, szervezése, engedélyeztetése volt a fı feladat.
A 2004 ıszén elindítottuk az újabb elsı osztályt, szám szerint a negyediket, valamint a
fokozódó érdeklıdés szükségessé tette újabb óvodai csoport indítását, engedélyeztetését.
Az új osztály szervezése hagyományainknak megfelelıen Waldorf elıadássorozat indításával
kezdıdött, melyeknek a Ceremónia-, bor- és rendezvényház adott helyet. Itt az érdeklıdı
szülık megismerkedhettek a Waldorf pedagógia alapjaival, az iskolánkban dolgozó
pedagógusokkal és az alapító szülıkkel. Az ismeretterjesztı elıadásokon találkozhattak az
érdeklıdık a gyıri, egy ausztriai és a kecskeméti Waldorf iskola pedagógusaival.
Szakmai napok keretében van módunk más Waldorf egyesületekkel és intézményekkel tartani
a kapcsolatot. 2004 januárjában Egyesületünk és Intézményünk tagja lett a Magyar Waldorf
Szövetségnek. A Szövetség komoly szakmai hátteret biztosít az országban mőködı Waldorf –
szervezeteknek, intézményeknek.
2004 nyarán Szekszárdról érkezett hozzánk egy kis szülıi közösség szakmai tapasztalatcsere
céljából, akik iskolaalapításra készülnek.
Az év során kétszer került megrendezésre az Intézményünket népszerősítı Waldorf-bál, ahol
a vendégek között voltak a szekszárdi és a gyıri Waldorf közösség tagjai is.
Az Egyesületünkkel szorosabb kapcsolatban lévı családoknak Gyermeknap alkalmából az
iskolánkban egész napos programot szerveztünk. A közös fızés mellett a gyerekeknek
sárkányépítésre és eregetésre, kézmőves foglakozásra, s egyéb mozgásos játékra volt
lehetıségük. A felnıttek pedig a hagyományoknak megfelelıen ízelítıt kaphattak a Waldorfpedagógia speciális gimnasztikájából, a Bothmer-gimnasztikából.
Egyesületünk nagy hangsúlyt fektet a velünk kapcsolatba kerülı családok kohéziójának
erısítésére. Fontosnak tartjuk, hogy programjainkat a szülık számára is vonzóvá tegyük, s ık
is elkísérjék gyermekeiket. Az Egyesületünkkel kapcsolatba kerülnek olyan családok is, ahol
hátrányos helyzetben lévı gyermekek vannak (megkésett beszédfejlıdéső, autisztikus,
hiperaktív, csonka családban élı, stb.). A Waldorf pedagógia felkészült a nehézségekkel
küzdı gyerekek befogadására. Játszóházi programjainkon a természetes anyagokkal való
munka és alkotás örömét élhetik át a családok. S közben megtapasztalhatják az ısi népi
hagyományokra épülı évkör éppen aktuális ünnepének hangulatát a pedagógusaink által
kezdeményezett dalokon, meséken, bábozáson, rigmusos játékokon keresztül.
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Ilyen volt a János napi nyárünnep is, ami egyben a tanévzáró ünnepély.
Egyes rendezvényeinket tudatosan a szabadban tervezzük lebonyolítani. Hiszen célunk, hogy
a családokkal újra megszerettessük a szabad levegın való önfeledt mozgást ill. hogy példát
mutassunk a természetben végezhetı közös tevékenységekre, játékokra. Ezen rendezvények
megszervezéséhez most már ideális terepet biztosít számunkra iskolánk hatalmas udvara,
nyugodt légköre, tiszta levegıje.
A nyári munkálatok után ünnepélyes évnyitóra került sor. Szeptember végén a családok a
Szent Mihály napi bátorságpróbán mérhették föl erejüket. Különbözı ügyességi feladatok
voltak gyerekekre és felnıttekre méretezve.
Novemberben a Márton napi lámpás ünnep tette vidámmá és hangulatossá az egyre
hosszabbodó estéket.
Az év végén került sor a szinte már hagyománnyá vált közös Adventi készülıdés
megszervezésére, ahol természetes anyagokból készítünk díszeket, ajándékokat, miközben
hangulatot teremtünk a karácsonyi dalokkal és a friss mézeskalács illatával.
2004 év végén a tagok, munkatársak és szülık megvalósítottak egy Betlehemi-játékot, amit a
Széchenyivárosi Közösségépítı Egyesület közösségi házában került megrendezésre és
mindenki számára nyitott volt.
A 2004-es naptári évben az Egyesület fenntartotta intézményét: a négy osztállyal mőködı
iskolát, és a két csoporttal mőködı óvodát /Kecskeméti Waldorf Óvoda Általános Iskola és
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény/.
Óvodánk két csoportja a Napsugár utcai önkormányzati óvoda épületének felsı szintjén
mőködik.
Egyesületi erıforrásokból, valamint a szülık által végzett társadalmi munkából készült el a
második csoportszoba, az iskola új osztálytermének és az iskolaépület külsı homlokzatának
felújítása is.
Az Egyesület igen nagy feladat elıtt áll, az iskola épületének bıvítése válik szükségessé az
újabb osztályok indítása miatt. Ehhez megfelelı szakmai csapatra és informatikai háttérre is
szükségünk lesz. Ennek elıkészítése, beruházási pénzösszeg megteremtése jelentıs terhet ró
Egyesületünkre.
Az Intézmény mőködtetésének, fenntartásának jogi, gazdasági hátterének biztosítása, valamint
az ott nevelıdı gyermekek s az értük dolgozó pedagógusok, szakalkalmazottak élet és
munkakörülményeinek javítása tette ki munkánk nagy részét. 2004 végére 72 gyermek
nevelıdik az intézményben, 43 kisiskolás, 29 óvodás. 13 pedagógus és az ıket segítı
szakalkalmazott dolgozik fı vagy részmunkaidıben azon, hogy ezek a gyermekek az alapítók
szándékai szerinti oktatási módszereknek megfelelıen harmonikus, kreatív és tevékeny
tagjaivá váljanak felnıtt korukra a társadalomnak.
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Bevételeink, pénzforrásaink szerkezete (2003 - 2004 összehasonlítása)
1. Jelentısen csökkent a pályázati úton elnyert támogatás az elızı évihez képest. A
benyújtott pályázatok egy részét forráshiány miatt elutasították. NCA pályázaton egy
jelentısebb összeget nyertünk egyesület mőködési célú kiadások részbeni fedezésére,
mely összeg 2005. évben kerül kiutalásra.
A bevételünk közel kétharmadát költségvetési támogatás teszi ki. Az alkalmazottak bérés járulékjellegő kiadásaihoz a Munkaügyi Központ nagyobb mértékben járult hozzá.
Szeretnénk azt a pénzforrást növelni, amely az egyesület mőködését segítené, mert így
tudnánk hatékonyabban a céljait megvalósítani.
2. Az Egyesület legfontosabb célját - az Intézmény létrehozását és mőködtetését magánszemélyek és vállalkozások támogatásából tudja megvalósítani. Az összes bevétel
közel egyharmada adomány.
3. Örvendetes, hogy tovább nıtt az Egyesület részére felajánlott SZJA 1 %-ából származó
támogatás, mely ebben az évben 616.677,- Ft volt (közel 20 %-kal magasabb, mint 2003ban volt). Ezen összeget az Alapszabályban meghatározott célra kívánjuk fordítani. Az
intézmény gyermekei és szüleik számára programokat szervezünk (kirándulás, ünnepkör,
stb.), illetve különbözı eszközöket vásárolunk (játék, sporteszköz, stb.)
A 2004-as év pénzmozgásának elemzése:
-

A kiadások közel 70 %-át teszi ki a munkabér és járulékainak költsége, míg 2003-ban ez
az arány 60 % körüli volt. Az arány az oktatásban, nevelésben résztvevık növekedése
miatt változott (3 fı teljes, 1 fı részmunkaidı, 2 fı óraadó), valamint az igazgatási
területen (1 fı teljes munkaidı) lévı foglalkoztatás növekedése miatt.

-

A kiadások másik jelentıs részét teszi ki az oktatáshoz szükséges eszközök, felszerelések
biztosítása.

-

Az Intézmény fenntartása, mőködtetése igen jelentıs terhet jelent Egyesületünk számára.
Kiemelkedıen magas a közüzemi díjak közül a főtésre fordított összeg, ez ideig gáztartály
alkalmazása volt, 2005. ıszétıl már vezetékes gázt használhatunk, melynek reményeink
szerint alacsonyabb lesz a főtés költsége, ezt azonban egy beruházási költség elızi meg.

-

Az igazgatáshoz sajnos nem tudtunk olyan mértékben pénzt biztosítani, mint amilyen
mértékben szükség lenne rá. (számítógép vásárlása, kommunikációs eszközök fejlesztése).
2005. évben szeretnénk a beruházáshoz anyagi lehetıséget teremteni.

2004. évben a közhasznú tevékenységünk eredménye 214 eFt, mintegy 6%-a az elızı évinek.
Költségeink az alkalmazotti létszám növekedésével jelentısen emelkedtek, a normatív
támogatás pedig sajnos mérséklıdött.
A jövı évben szeretnénk az oktatás, nevelés színvonalát emelni, hatékonyságát növelni, az
intézményi épületet tovább korszerősíteni, bevezettetni a vezetékes gázt, stb.
Az iskola bıvítéséhez (emeletráépítés) elıkészületi munkálatai 2005. évben már
megkezdıdtek. Mindezek eléréséhez a bevételi forrásainkat jelentısen emelni kell.
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Összességében elmondható, hogy az Egyesület tevékenysége 2004. évben a szőkös pénzforrás
ellenére is fejlıdött, mindez köszönhetı a segítık önkéntes felajánlásának, szülıknek és a
civil szervezeteket segítıknek.

Kecskemét, 2005. április 12.

Harczi Sándor
egyesületi elnök

Jelen beszámolót a közgyőlés 1/2005.K.Gy.határozattal elfogadta.

Kecskemét, 2005. április 26.

Harczi Sándor
egyesületi elnök
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