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Küldetésünk
Egy élhetőbb világot szeretnénk,
ahol minden gyerek számára egyformán
biztosítottak a feltételek ahhoz, hogy önmagukat
megvalósíthassák.
Célunk, hogy megtörjük a nyomorúság
generációkon átörökített ördögi körét, és jobb
életminőséghez és integrációhoz segítsük a
halmozottan hátrányos helyzetű, zömében roma
gyerekeket és családjaikat.
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Bevezetés
Az Igazgyöngy Alapítvány élve a korszerű szervezetfejlesztés eszközeivel, első ízben 2015-ben készítette el
Social Reporting Standard (SRS) jelentését, melyhez az Ashoka Magyarország és a Civil Support Nonprofit
Kft. nyújtott segítséget.

A 2015-ös év az alapítvány működésének tizenhatodik éve, az Esélyteremtő modell fejlesztésének pedig
a hatodik éve. Mostanra talán sikerült a munkánkkal egy olyan állapotot előidézni egy nagyon nehéz
szegregátumban, amit azért is érdemes riport formájában rögzíteni, elemezni és megmutatni, hogy
kimondhassuk: van kiút a mélyszegénységből. Létezik olyan stratégia, mellyel el lehet mozdítani a
mélypontról a problémát. Az alapítvány szerteágazó munkájában ugyanakkor szükséges az is, hogy
tevékenységében szakaszosan olyan részcélokat jelöljön meg, ami az adott időszakban a legfontosabb,
hogy a fejlődés újabb és újabb lendületet vehessen, igazodva a mindig változó körülményekhez.

A későbbiekben az alapítvány SRS jelentését évente tervezi elkészíteni. Munkánkban fontosnak tartjuk,
hogy évről évre újraértékeljük a szerepünket ebben a fejlesztésben, hogy a segítségnyújtás mértéke
mindig arányban legyen a „képessé tevéssel”, hiszen a célunk az, hogy a helyi közösséget alakítsuk
olyanná, amely képes önmagát megszervezni, a modellt továbbvinni, fenntartani, külső segítség nélkül is.
Ehhez
pedig
pontos
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tervezés
szükséges.
A riport szerkezetében követjük a standard SRS jelentést, mellékeljük a közhasznúsági jelentést is.
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akik az alapítvány különféle területein tevékenykednek, megfelelő munkamegosztással.

A probléma meghatározása
Napjaink egyik legnagyobb társadalmi problémája, hogy generációk óta nem következik be minőségi
változás a társadalom perifériáján élő, zömében roma családok életében. A masszívan jelenlevő
mélyszegénységben élő társadalmi csoport folyamatosan, egyre növekvő létszámban termeli újjá
önmagát, miközben a gazdasági válság és egyéb kedvezőtlen politikai-társadalmi változások a lecsúszó
családokkal tovább növeli az arányukat.
A rendszerváltás óta a különböző kormányoknak nem sikerült megoldást találni, tartós változást előidézni.
Mára a probléma önjáróvá vált, a jövőre nézve komoly nemzetbiztonsági kockázatot rejtve. Az állam által
fenntartott intézményrendszer nem képes hatékonyan változtatni, egyre inkább hatósági eszközöket
használ ott is, ahol annak semmi helye. A lecsúszott csoportok csak hiányos tudásuk és képességeik,
attitűdjük és motivációik átörökítésére képesek, önerőből nem képesek változtatni az életükön. A többségi
társadalom előítéletessége, kirekesztő magatartása pedig a problémákkal egyenes arányban növekszik.

A megoldásra tett próbálkozásokról
A gyermekszegénység felszámolása, a roma integráció kérdése, a nyomor ördögi körének megtörése
minden kormány céljai között szerepelt, ám tartós változást egy sem hozott.
Leginkább azért nem, mert sosem összehangolt hatásokról volt szó, volt, hogy egy kormány az oktatási
integrációban vélte a megoldást megkeresni, máskor a lakhatás javításában, jelenleg a közmunkaprogramokban, de egyszerre, egy időben nem voltak koordinált hatások. A telep-felszámolási programok
ugyan komplex szemlélettel szerveződtek, ám sok helyen ez sem hozott változást, a lecsúszó családok
száma pedig olyan mértékben nőtt, hogy nem tudott lépést tartani vele a pályázati úton szerveződő
komplex program.
Másik gátja a változásoknak, hogy nem sikerült a felzárkóztatást, az integrációt kormányokon átívelő
stratégiává tenni, a kormányváltások után ellentétes folyamatok indultak meg, az előző kormány alatti
fejlesztések félbe maradtak, a folyamatok más jelleget vettek, és ez a hosszú távon eredményt mutató
hatások kiteljesedését lehetetlenné teszi. A kormányzati kommunikáció sikerorientáltsága pedig nem
támogatja a problémával való reális szembenézést, ha valami tarthatatlanul a felszínre kerül, akkor is csak
egymás hibáztatásáig jutnak a politikai pártok.

A roma érdekképviselet átpolitizálódott, valós szerepet nem képes betölteni, sokkal inkább a korrupciós
hírek jellemzik, mintsem a tényleges változások előidézése.
Gond még az is, hogy a változásokat uniós forrásokból finanszírozzák, ami egyrészt szakaszos, nem
biztosítja a folyamatjelleget, másrészt az elbírálások átpolitizálódása, valamint a pályázati rendszer
torzulásai nem a problémamegoldást, hanem a pénzek lehívhatóságát állította fókuszba.
A felzárkóztatásra, esélyteremtésre irányuló jó gyakorlatok, melyek zömében civil kezdeményezések, nem
tudnak beépülni az állami rendszerbe. A civilek nehezen tudják pozícionálni magukat az államhoz
viszonyítva, hatást csak helyileg tudnak kiváltani.

Kikről szól a probléma, és hány embert érint?
Az érintettség meghatározására többféle statisztikát találhatunk.
Talán a legfontosabb, hogy a szegénység által érintett társadalmi csoportok ma a lakosságnak csaknem
felét teszik ki. És még riasztóbb a kép a gyerekek esetében: a társadalmi kirekesztést a gyerekek 43%-nak
kell elviselnie, a mélyszegénységben élő, nélkülöző gyerekek aránya eléri a 35%-ot.
Az Igazgyöngy Alapítvány hat településen működtetett művészeti iskolájában 2015-ben 540 gyerekkel volt
tanulói jogviszonyban, a gyerekek 70%-ban hátrányos helyzetűek, ennek több mint fele halmozottan
hátrányos helyzetű, zömében roma gyermek. A szociális részben közel ezer családot érnek el az alapítvány
szolgáltatásai, mind létminimum alatt élő, a szegénységben érintett család.
Elsődlegesen őket érinti a probléma. De az ő problémájuk meghatározza másoknak az életét, munkáját
is. A közvetlen környezetükben élő többségi társadalomét éppúgy, mint a velük foglalkozó
szakemberekét.

Ezért érintettek az intézményrendszer dolgozói, akiknek dolguk van a szegénységben élő családokkal,
valamint közvetve érintett a településeken élő lakosság is, hiszen a település élhetőségét
nagymértékben meghatározza, milyen a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek családjainak
aránya, és a település milyen eszközökkel és hogyan próbálja kezelni a problémát.
Elmélyülve a probléma megértésében, az alapítvány tevékenységével több szinten próbál hatást
gyakorolni különböző számú csoportokra:
Az érintett családok, közösségek szintjén. (Kb. 1000 szegénységben élő család a berettyóújfalui
kistérségben, 16 településen.)
A településeken működő intézményrendszer szintjén. (A 16 település lakosságára hatva.)
Szakpolitikai szinten. (A problémában érintettek helyzetét befolyásolva.)
A közvélemény szintjén, a problémák reális bemutatásával, véleményformálással. (Tolerancia,
szolidaritás fejlesztése, reális problématérkép megismertetése minden, a közösségi médiában
elérhető érdeklődő számára.)

Az Igazgyöngy megoldása
Az Igazgyöngy Alapítvány olyan komplex esélyteremtő modellt fejleszt a 33 LHH (Leghátrányosabb
helyzetű) kistérség egyikében, a berettyóújfalui járásban, mely a társadalom perifériájára szorult,
szegregátumokban élő, zömében roma családoknak segít jövőképet adni, integrálódni. A megoldás
sajátossága a komplex problématérkép elkészítésén alapuló tervezés, amely a beavatkozási pontok
koordinációjával időben egyszerre, összehangoltan működik. A „minden mindennel összefügg” elvet
követve, a közösségfejlesztést minden elemben kiemelten kezelve, pedagógiai eszközökkel dolgozunk.

A fejlődés időbeli áttekintése:
Az alapításkor, 1999-ben egy személyiségközpontú művészeti iskola volt az egyetlen
tevékenység. Módszertana nemzetközi szinten is ismertté tette az Igazgyöngy nevét. Később
folyamatosan bővítve a tevékenységeket, átléptünk a szociális területre, mert megértettük, hogy a
fejlesztésekhez nem elégséges az oktatás, összehangolt hatások szükségesek. Végül hat éve felállítottuk
az Igazgyöngy esélyteremtő modelljét, amely egy stratégiaszerű beavatkozás az integráció érdekében.

A modell folyamatosan fejlődik, formálódik ma is, mert a változó gazdasági-társadalmi folyamatok
módosítanak a beavatkozási pontokon, a hangsúlyokat gyakran kell változtatni, a terveket újraértékelni.
A stratégia minden elemét egy Told nevű kis zsákfaluban fejlesztjük, mely a mélyszegénység és a roma
kérdés összes problémáját magában hordozó, „nehéz” település. Az adaptálható elemeket a környező
16 településen próbáljuk bevezetni. A modell iránt országszerte, sőt a határon túl is nagy az érdeklődés.

Az Esélyteremtő modell felépítése:
A modell három pilléren nyugszik: az oktatáson, a családgondozáson és közösségfejlesztésen
(kríziskezelés, önfenntartási képességek fejlesztése, munkahelyteremtés), valamint az intézményközi
együttműködések generálásával, a családok és intézmények közötti mediáláson. A fejlesztés lényege,
hogy feltárva a legalaposabb problématérképet megpróbálunk minden beavatkozási pontra
összehangolt hatást kifejteni az egyénektől a családokon át a teljes közösségig.
Legfontosabb vonása a „képessé tevés”, jellemzően pedagógiai eszközök használatával. A közösséget
tesszük képessé arra, hogy önmagát megszervezze, hogy olyan közösségi szabályokat alkosson és
tartasson be, amelyek élhetővé teszik a települést, fenntarthatóvá a fejlődést. A beavatkozási pontok
sokfélék lehetnek.

Az oktatás területén


a szociális kompetenciák fejlesztésére fókuszáló
alkotásközpontú tanítás;



tanoda,
sokféle
innovációval,
az
online
tanulástámogatástól
a
drámajátékokig,
a
társasjáték pedagógiától a disputáig;



Igazgyöngy ösztöndíjprogram, mely sajátosan
mentorálja a jobb képességű, halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekeket, megakadályozva,
hogy a nyomor és annak következményei
erősebben hassanak rájuk, mint a fejlesztések;



kirándulások, táborozások, speciális projektekkel;



a felnőttekre irányuló, alapkészségeket megerősítő
vagy a digitális analfabetizmust felszámoló
képzések;



iskolaszer-támogatások;

2.

Családgondozás-közösségfejlesztés területein

KRÍZISKEZELÉS:


élelmiszer – ruha – cipő – bútor – tűzifaosztások;



gyerekgyógyszer-program;



szemüveg-program;



mosógéphez – centrifugához – hűtőgéphez - kályhához
jutás támogatása;



„melletted vagyunk”
haláleset esetén;



adósságkezelés;



egészségügyi szolgáltatások elérése;



hivatali ügyintézés, űrlapok kitöltése, online és telefonos
segítségnyújtás;



eseti gondnokság vállalása;

program

váratlan

betegség,

ÖNFENNTARTÁSI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE:


biobrikett program;



kiskert program;



ólépítési program;



lakhatási körülmények javítását szolgáló épületjavítási program;



villanyóra-visszakötési program;



fogamzásgátlást támogató program;



baba-mama klub;



háztartási és főzési ismereteket fejlesztő főzőklub;



az asszonyközösség tudásátadó és képességfejlesztő programjai;



identitást fejlesztő programok;

MUNKAHELYTEREMTÉS:

3.



közösségi kert program zöldség- és gyógynövénytermesztéssel;



SZUNO kézműves projekt (hímzett-varrott textilmunkák, üvegikonok, jegyzettömbök és famunkák
készítése);



AMARI lekvárfőző projekt.

Az intézmények közötti együttműködést generáló és mediáló elem


Társadalmi Kerekasztal (szervezetfejlesztési innováció)



Esetmegoldások partneri viszonyban, a roma közösség bevonásával

A 2014-es év fő programjai, eredményei
Oktatási programelem
Az
oktatáshoz
kötődő
programokban
a
legfontosabb a szociális kompetenciafejlesztésre irányuló
művészetoktatási módszer továbbfejlesztése volt. Ennek
adaptálásával az országban több helyszínen szerveztünk
programokat, és született egy módszertani leírás is. Több
óvodát, iskolát fogadtunk jó gyakorlat átadásra is a témában.
A tanodában a csapatépítés, a fenntartható működés és a
tudásmegosztás egyaránt teret kapott. Egyre biztosabban
tudjuk fenntartani az ösztöndíj programunkat, ez a tanév rekord
volt a korábbiakhoz képest. Vittük tovább a projektrendszerű
táborokat
is.
Tartottunk
alapkészségeket
megerősítő
tanfolyamokat, és sikerrel beindult a Toldi Asszonyok Facebook
oldala is. Az iskolaszer támogatáshoz az adományozók
létszáma folyamatosan bővül. Tudtunk iskolapszichológust
biztosítani a problémás gyerekeknek.

Az oktatási programelem számokban:


A 2014/15-ös tanévben 522 gyerek vett részt az
oktatásunkban, Berettyóújfalu, Komádi, Magyarhomorog,
Körösszegapáti, Körösszakál, és Biharkeresztes településeken.



Az iskolában összesen 541 díj, elismerés érkezett különféle
gyermek- alkotópályázatokról (172 nemzetközi, 234 országos,
129 megyei elismerés).



17 gyermekrajz-kiállításunk volt, szerte az országban.



27 pedagógus-továbbképzést, érzékenyítő
tartottunk, ebből 5 külföldön volt.



32 oktatási és integrációhoz kötődő konferencián tartottunk
előadást, ebből 5 külföldön volt.



28
alkalommal
szerveztünk
tábort,
színházlátogatást, ezeken (természetesen
összesen 840 fő vett részt.

beszélgetést

kirándulást,
visszatérően)



A kapcsolatrendszerünkből 44 gyerek kapott „Igazgyöngy” ösztöndíjat a tanév során, 11 településről.



Csaknem 1000 gyereket támogattunk iskolaszerekkel a tanév során.



A Toldi Tanoda programjaiban 35 gyerek vett részt, összesen több mint 490 órát töltve tanulással,
ennek harmada online tanulástámogatás (skype korrepetálás) volt.



A Toldi Tanoda programjait 16 állandó önkéntes szervezte, akik felváltva hetente 3 napot töltöttek
Toldon. Ennél többen vesznek részt a szünidőkben a napközis táborunkban.



6 fő töltötte nálunk egyetemi gyakorlatát 4 felsőoktatási intézményből.

A családgondozás-közösségfejlesztés programelem
A családok krízishelyzeteinek kezelése tervezetten, gördülékenyen ment. A közösséggel
együtt kialakított rendszer az év során tartalmi módosítást nem igényelt, a közösség elfogadja,
alkalmazkodik hozzá. A bevont családok közül még 3-4 van, amely tartósan nem tud a rendszerben
maradni, nekik nagy türelemmel adunk újrakezdési lehetőségeket. A gyerekek egészségi állapota a
gyógyszerkiváltások miatt kiszámíthatóbban szinten tartható. Az önfenntartási programelemben folytattuk
a házak felújítását, az ólépítést. Az idén már a saját traktorunkkal szántottuk fel a kerteket, pályázatból
biztosítva a vető magvakat is. Pályázati forrásból vittük tovább a közösségfejlesztő programelemet,
befejezve egy nagyobb uniós és egy SMCA programot.
A SZUNO egyre jobb mutatókat hoz, már képes eltartani egy munkatársat. Pilotprogrammal
próbálkoztunk az articsóka, a körömvirág és a máriatövis termelésével, valamint a csipkebogyó- és
kökénylekvár főzéssel is. Külön programban fejlesztjük a munkatársak munkavállalói kompetenciáit.

A családgondozáshoz-közösségfejlesztéshez kötődő tevékenységek számokban:


16 településen 1200 nehéz helyzetben élő családot értünk el valamely segítő
szolgáltatásunkkal



24 jótékonysági akciót szerveztünk (iskolakezdéses, karácsonyi, húsvéti,
tűzifa-élelmiszer- és mosószer- , játék-, ruha- cipőosztások, vetőmagosztások),
és ezek mellett rengeteg egyéni segítséget nyújtottunk különféle
krízishelyzetekben. Különféle adományokkal segítettük a települések
családsegítőinek,
óvodáinak,
iskoláinak,
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzatainak, Biztos Kezdet Házainak munkáját.



Több mint 100 önkéntessel dolgoztunk, köztük 10 középiskolással, és 4 külföldi
önkéntest is fogadtunk.



6 fő töltötte nálunk egyetemi gyakorlatát 4 felsőoktatási intézményből.



311 média-megjelenésünk volt különféle online és nyomtatott médiában, 19
rádió- és tévériportban szerepeltünk. Ezeken kívül két blogunk
(nyomorszeleblog.hvg.hu és a ped2.hu) folyamatosan hírt ad a munkánkról.



12 látogatócsoportot (tantestületek, önkormányzatok, civil szervezetek, pályázati
projektmunkatársak) és átlagban hetente két kisebb létszámút, vagy egyéni
érdeklődőt fogadtunk.



18 pályázatunk futott a tanév során.



80 091 km-t tettünk meg munkavégzés közben. (Ezzel
kétszer kerülhettük volna meg a Földet!)



145 közösségi programot szerveztünk.



A toldi közösségben 40 családdal folyamatosan dolgozunk.



Ebben az időszakban 1004 db SZUNO-terméket sikerült értékesíteni.



Két családnál vállaltunk eseti gondnokság támogatást.

A SZUNO-projekt árbevétele forintban 2014 decemberéig
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Az intézmények közötti együttműködés generálása, mediálás:
A gyermekesély program keretében négy új településen teszteltük a társadalmi kerekasztalt, és
elkészült az adaptálható keretek módszertani segédanyaga is.
Az intézményi együttműködések-programelem számokban:


Több mint 120 esetben volt együttműködést igénylő esetmegoldásunk a hivatali rendszerrel.



A társadalmi kerekasztalt vittük tovább Biharkeresztesen, és kipróbáltuk Komádiban, Körösszakálban,
Berekböszörményben és Bojton.

A 2015-ös év tervei
Az oktatási programelem tervei:


a 2015/16-os tanévben az iskola biztonságos fenntartása



az ösztöndíjprogram fenntartása



a szünidei táborok megszervezése



pszichológus biztosítása

Kiemelt_területek:


a szociális kompetenciamérés bevezetése első
együttműködés a KLIK-kel, a járás általános iskoláival.



a tanodában a disputa program bevezetése

osztályban,

ehhez

feladatbank,

A családgondozás-közösségfejlesztés tervei:


kríziskezelés: további fenntartás, adaptálhatóság leírása



önfenntartás: a biobrikett-készítők számának növelése, egy ház felújítása, villanyóraprojekt folytatása, kiskert program fenntartása



közösségfejlesztés: az asszonyklubra fókuszálva egymást támogató asszonyközösség
kialakítása, a baba-mama klub, a munkatársi csapat szervezetfejlesztésének
továbbvitele.

Kiemelt_terület:


munkahelyteremtés: a berettyóújfalui Igazgyöngy Nonprofit Kft. létrehozása, a gazdasági
tevékenységek átvétele, profilbővítés a SZUNO-ban, lekvárfőző manufaktúra létrehozása

Az intézményi együttműködések terén:
Az együttműködésben megoldott esetek számának növelése.

Módszerek, technikák, jellemzők:


Felkereső jellegű tevékenységek



Átlátható, rugalmas segítségnyújtási rendszer működtetése



Bizalmi légkör kialakítása



Ügyintézések



Tudásátadás, képességfejlesztés



Egyéni fejlesztések, kiscsoportos és közösségi munka



Pszichológiai segítségnyújtás



Mediálás



Érdekképviselet



Identitásfejlesztés



Szociális kompetenciák fejlesztése és mérésének megkezdése

Infrastrukturális hátterünk
Humán erőforrás:


26 munkatárssal dolgozunk, ebből 12 fő az oktatásban, 14 fő a szociális részben dolgozik,
köztük 7 helyi segítő.



100-nál több önkéntes van körülöttünk, akik különféle tudásokat hoznak be munkánkba.



Az alapítvány kapcsolatrendszerében szinte minden felmerülő problémára találunk segítő
partnert. (Ehhez egyre jobban működő visszacsatolási rendszert működtetünk.)

Pénzügyi feltételek, infrastruktúra:
Az alapítvány működését több forrásból finanszírozza.


Az oktatási programelem művészeti iskolájában a
bérek állami finanszírozásúak, és jelenleg még a
2015-16-os tanévben köznevelési megállapodás
keretében kapott plusz forrással fedezik az iskola
költségeit. A térítési díjat fizetni nem tudók
esetében magánadományozók biztosítják a
költségeket.



Az alapítvány folyamatosan pályázik
oktatási, mind integrációs projektekre.



Jogosultak vagyunk az 1%-ra, ami évről évre
több, jelenleg majdnem hatmillió forint.



Egyre több civil adományozónk van, és
folyamatosan nő a céges támogatások aránya is.
Külföldi támogatónk is vannak: magánszemélyek,
cégek és alapítványok is.

mind

Az alapítvány tulajdonában van egy berettyóújfalui és két toldi ingatlan, ahol adományraktár és önkéntes
szálláshely van. (Toldon közösségi célokat szolgáló tevékenységeket végzünk.) A két toldi ház egyenként
szűk egyhektáros földterülettel rendelkezik, amit mezőgazdasági művelés alá vonunk. Mivel 16 településen
dolgozunk, így járművekre is szükségünk van. Használt gépkocsikkal közlekedünk: egy furgonnal és három
kis személyautóval. Van egy öreg traktorunk is, amelyet a mezőgazdasági programelemben
használhatunk.
Emellett bérleményeink is vannak Berettyóújfaluban és Toldon is. Oktatás céljára az iskolaépületeket
ingyen használhatjuk a településeken. Ajándékozás folytán egy szentendrei-szigeti nyaraló is a
tulajdonunkba került, használatba vétele folyamatban van.
Egyéb dolgok, pl. telefonok, számítógépek, irodaszerek, stb. is biztosítottak a munkánkhoz.

Kockázatok, nehézségek
A folyamatosan változó gazdasági-társadalmi környezet, a politikai helyzet, az állami intézkedések hatása
nehezíti munkánk tervezését, sok befolyásoló tényező van. A legnagyobb kockázatot azok a programok
jelentik, amelyeknek állami értékelése és helyi megtapasztalása között ellentmondások vannak, és így
egymás hatását gyengítik. Ilyen pl. a közmunkaprogram, vagy az oktatás esélykiegyenlítő funkciója, stb.
Az a munka, amelyet mi végzünk, nagyon sok konfrontációval jár. Mind a roma családokkal, hiszen
generációs beidegződésekkel küzdünk; mind az intézményrendszerrel, amely nehezen fogadja el a civil
jelenlétet; mind a szakpolitikával, ahol nem igazán szeretik, ha valaki a hibákról beszél; és végül a többségi
társadalommal is az általánosító sztereotípiák miatt. Nagyon fontos, hogy ebben a munkában a kollégák
mentális állapotára ügyeljünk, hogy a szervezetfejlesztés folyamatos legyen, és a visszacsatolások,
értékelések rendszere stabil és kiszámítható legyen.

Szervezeti struktúra
Szervezet neve

Igazgyöngy Alapítvány

Szervezet központja

4100 Berettyóújfalu, Tardi u.19.

Szervezet alapítása

1999

Fiókszervezetek

-

Jogi forma

alapítvány

Elérhetőségek
 cím
 telefon
 fax
 e-mail
 honlap (URL)

4100 Berettyóújfalu, Tardi u.19.
06/54 400131
06/54 400131
igazgyongyalapitvany1999@gmail.com
www.igazgyongy-alapitvany.hu

Link az alapító okirathoz (URL)

Alapító okirat

Cégbejegyzés
 a bejegyző intézmény
 a jegyzék száma
 a bejegyzés dátuma

Debreceni Törvényszék
APK.61.285/1999
1999.10.06.

Non-profit státusz
 A jótékonysági vagy non-profit cél
bemutatása
 Az adómentesség elismerése és
megerősítése az illetékes hatóság által
 A kiállító hatóság
 Non-profit cél-nyilatkozat

1.Nevelés, oktatás, képességfejlesztés:
alapfokú művészetoktatás köznevelési intézmény
fenntartása, tehetséggondozás, felzárkóztató tanoda
működtetése.
2.Szociális tevékenység, családsegítés:
kríziskezelés, képzés, esélyteremtő programok,
ösztöndíjprogram
3. Nemzeti etnikai kisebbséghez kapcsolódó programok:
Kulturális, szabadidős, közösségfejlesztés
4. A munkaerőpiacon hátrányos rétegek támogatása,
képzése
5. Kulturális, közművelődési tevékenység

A dolgozók érdekképviselete

Nincs Alkalmazotti Tanács, a munkaszerződések a Munka
Törvénykönyve szerinti jogorvoslati lehetőségeket
tartalmazzák.

2012

Alkalmazottak száma

2013

Alapítvány

Iskola

Alapítvány

Iskola

10

9

15

11

ebből teljes munkaidős

10

9

15

11

ebből szabadúszó

0

0

0

0

Teljes létszám

ebből önkéntes

50

100

Az alapítvány munkáját egy három fős kuratórium irányítja.
tagjai:

BALOG LÁSZLÓ
KARANCSI IMRE
L. RITÓK NÓRA
alapító:

L. RITÓK NÓRA
az alapítói jogokat gyakorolja:

LISZTES FERENC
Ellenőrző bizottsági tagok:

FÜLÖP TÜNDE
TÖRÖK IMRÉNÉ
JUHÁSZ ATTILÁNÉ

elnök
kuratóriumi tag
kuratóriumi tag

Az alapítvány munkáját jelenleg ebben a struktúrában dolgozók segítik:
Oktatás

Tanárok:
L. RITÓK NÓRA
TÖRÖK ZITA
KOVÁCSNÉ PAP ORSOLYA
KOVÁCS LAJOS
BERÉNYI ANNA
RÁCZ ERIKA
KARÁCSONY KRISZTINA
KISS PAPP CSILLA

Oktatást_segítők:
KARANCSI ANITA
PAPPNÉ VAJDA ERIKA
SÁNDOR KATALIN
MARCZIN VANDA

Szociális rész

projektelemek_felelősei:
LISZTES FERENC
VERESS TAMÁS
PÁNTYA-SZABÓ ANIKÓ
NAGY ORSOLYA
LENCSE MÁTÉ
GYETVAI PIROSKA

munkahelyteremtés
közösségfejlesztés
közösségfejlesztés
mezőgazdasági rész
tanodavezetés
dizájn

Asszisztensek:
FAZEKASNÉ SZILÁGYI ERZSÉBET
SZUNO
TÓTH JÓZSEF
Asztalosműhely
KISS RICHÁRD
Biobrikett
BALOG JENŐNÉ
SZUNO, közösségfejlesztés
MATUS ZOLTÁNNÉ
SZUNO, közösségfejlesztés
KOLOZSVÁRI ZSIGMONDNÉ
kertprogram
SZILÁGYI ANDREA
közösségi ház, gondnoki teendők
A Berettyóújfalui Igazgyöngy Nonprofit Kft. keretében
VOZÁR ILONA

SZUNO

Partnerségek, hálózatok, együttműködések
Az alapítvány gyakorlatilag minden olyan hálózatnak tagja, amelyben oktatással, szociális munkával,
esélyteremtéssel foglalkozó szervezetek vannak.


Helyileg partnerségben vagyunk a járás minden oktatási intézményével, 16 településen a
családsegítő és a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a gyámhivatal intézményeivel, a védőnői
hálózatokkal, háziorvosi szolgálatokkal, rendőrséggel, egyházakkal, civil szervezetekkel, kisebbségi
önkormányzatokkal, mindenkivel, akinek köze lehet a célcsoportunkhoz, igyekszünk
együttműködéseket kiépíteni. Településenként különböző szinten vagyunk ezzel, de évről évre bővül
a lista.



Nagyobb kitekintésben az ország több általános és középiskolájával partneri együttműködésben
vagy testvériskolai kapcsolatban vagyunk. Pl.: Gyermekek Háza, Pesthidegkúti Waldorf Ált. Isk.,
Napraforgó Waldorf Ált. Isk. (Debrecen), ArtÉrt Művészeti Iskola (Sárospatak), Radnóti Gimnázium
(Budapest), Lauder Ált. Iskola (Budapest), stb.



Élő munkakapcsolatunk van a felsőoktatási intézményekkel, részben, mint gyakorlóhely, részben
egyéni vagy csoportos megkeresésekkel, együttműködésekkel. Így a Debreceni Egyetem, a MOME,
az ELTE, az ELTE TÓK, a Nyíregyházi Főiskola, a Miskolci Egyetem, az Egri Főiskola is valamilyen szintű
partnerünk.



Külföldi kapcsolataink közül kiemelkednek a határon túli magyarlakta területek oktatási intézményei:
Szlovákia, Románia, Szerbia, Horvátország területén. Más országokban is vannak kapcsolataink:
Norvégia, Finnország, Nagy-Britannia, Portugália, Ausztria intézményeiben is. Vannak nemzetközi
hálózati kapcsolataink is.

Kiterjedt kapcsolatrendszerünket az 1. sz. melléklet mutatja.

Pénzügyek
Könyvelési rendszer, számvitel
Megbízási szerződéssel, könyvelőirodával, zárt könyvelési programmal.
Ellenőrzés





évente, könyvvizsgálattal
a 2012-13-as év a Civil Support Nonprofit Kft.-vel végzett könyvelési-törvényességi ellenőrzéssel
az iskola állami ellenőrzésekkel utasítás szerint és fenntartói kötelező ellenőrzésekkel, négyévente
a mérleg 2. sz. mellékletben csatolva

Vezetői összefoglaló
Az alapítvány egy nehéz munkaterületté bővítette oktatási tevékenységét. Hat éve sikerült elindítani
azt az esélyteremtő modellt, amely pilotprogramként kísérletet tesz a minőségi integráció alapjainak
megteremtésére.
Napjaink társadalmában nem egyszerű feladat ennek a forrásteremtése, kommunikálása, az állami
rendszerbe való beépítése. Sok program van szerte az országban, ám nincs tudomásunk olyan civil
programról, amely ilyen mértékben átfogná a problémát, és ennyi beavatkozási pontot próbálna
rendszerré fejleszteni, mint az Igazgyöngy-modell.
Módszereink pedagógiai alapúak, közösségfejlesztésre épülők. Úgy fejlesztjük a módszertant, hogy
közben tanulmányozzuk, tanuljuk a terepet is. Amiről az az érzésünk, hogy működőképes, azt teszteljük
más településen is, a hatásokat mérjük, majd igyekszünk adaptálható módon leírni a kereteit.

A legfontosabb állandó feladatok a munkánkban:


a biztonságos működés feltételeinek biztosítása, kiszámítható
finanszírozással;



az átlátható, törvényes működés biztosítása;



a szervezetfejlesztés folyamatosságának biztosítása;



a folyamatos értékelés és önértékelés megszervezése;



a hiányzó tudások megszerzése;



a stratégia állandó kontrolálása, a részterületek fejlesztési
tervezése;



a módszertan kikristályosítása;



az adaptálhatóság kidolgozása;



az adaptációk monitoringozása;



a nyilvánosság biztosítása;



az önkéntesség koordinálása;



a politikamentes pozícionálás az állami rendszerben;



a hazai és nemzetközi beágyazódás biztosítása.

Ezeknek a területeknek a fejlesztésével tudjuk biztosítani hosszú távon azokat a feltételeket, amelyek
lehetővé teszik a modell fenntartását és fejlesztését addig, amíg az önfenntartóvá válik. A „képessé
tevés”-ben hosszú távra, legalább húsz évre tervezünk. Ez idő alatt fokozatosan kivonulva szeretnénk
átadni feladatokat a helyi közösségnek. A munka tapasztalatai máshol is bevezethetők, és társadalmi
szinten is megoldást adhatnak.
A feladat óriási. A víziónk teljesülése a távoli jövőben van. Az elköteleződésünk erős. Hosszú távra
tervezünk.
Haladunk. A riportok remélhetőleg tükrözik majd a változásokat.

