A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

2021.03.11 16:26:03

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csillagház Alapítvány
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 1

3 5 8 3

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 2 0

2 0 2 0
1 2
időszak vége

3 1

Nyomtatva: 2021.03.11 16.37.35

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 2 0

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 2 0
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Csillagház Alapítvány
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 0 3 8

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Pusztadombi
12

Lépcsőház:

Emelet:

köz

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

0 5 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 1

3 5 8 3

/P k.6 0 1 0 8

1 8 5 1 2 1 9 7

/ 2 0 1 3

1

4 1

Esztergomi Anna

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 2 1

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 3

0 8
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csillagház Alapítvány

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

1 852

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

1 734
197

1 852

1 537

1 862

1 965

1 862

1 965

3 714

3 699

3 714

3 741

I. Induló tőke/jegyzett tőke

100

100

II. Tőkeváltozás/eredmény

6 578

3 614

-2 964

27

3 714

3 741

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csillagház Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

338

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

338

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

3 214

3 025

3 214

3 025

3 214

3 025

3 214

3 025

100

527

100

527

3 552

3 025

3 552

3 025

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

338

5. Anyagjellegű ráfordítások

407

6. Személyi jellegű ráfordítások

338
500

11

407

500

11

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

1 543

1 427

1 543

1 427

8. Egyéb ráfordítások

4 555

1 071

4 555

1 071

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

6 516

2 998

6 516

2 998

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

4 555

2 498

4 555

2 498

-2 964

27

-2 964

27

-2 964

27

-2 964

27

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)
10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csillagház Alapítvány
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

350

165

350

165

696

547

696

547

ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-642

2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Csillagház Alapítvány
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

12

1 0 3 8

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Pusztadombi
Lépcsőház:

Emelet:

köz

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 5 0 0 / P k .6 0 1 0 8

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/2 0 1 3

3 5 8 3

1 8 5 1 2 1 9 7

1

4 1

Esztergomi Anna

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

SNI tanulók iskolai ellátása, rehabilitációja

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1998 évi XXXVI. tv.

2011. évi CXC. tv. 4.§, (1) 2004. évi I. tv. 49.§. c), e),
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Csillagház Általános Iskola tanulói
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

64

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-642
2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csillagház Alapítvány
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Támogatás személyeknek
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

3 525
Előző év

Támogatás intézménynek
5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév
332
Tárgy év
1 303

Előző év

739
Tárgy év

Eszköz felhasználás

1 427

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

4 828

2 498

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

4 828

2 498

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csillagház Alapítvány
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

3 552

3 025

696

547

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

2 856

2 478

H. Összes ráfordítás (kiadás)

6 516

2 998

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

11

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény

4 555

2 498

-2 964

27

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csillagház Alapítvány
Támogatási program elnevezése: Nyári tábor a Csillagház tanulói számára
Támogató megnevezése:

Sulizsák KFT
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.03.23.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

26 550

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

26 550

- tárgyévben felhasznált összeg: 26 550
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

26 550
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

26 550

Felhalmozási
Összesen:

26 550
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csillagház Alapítvány
Támogatási program elnevezése: Tananyagkészítés és adminisztráció támogatása
Támogató megnevezése:

III. Ker. Önkormányzata
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.11.10.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

165 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

165 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 165 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

165 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

165 000

Felhalmozási
Összesen:

165 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csillagház Alapítvány
Támogatási program elnevezése: Képzések támogatása; Online ballagás és bankett támogatása;
Támogató megnevezése:

Erőforrás Alapítvány
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.05.07-2020.12.31.

Támogatási összeg:

1 248 780

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 248 780

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 248 780
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

1 248 780
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

1 248 780

Felhalmozási
Összesen:

1 248 780
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csillagház Alapítvány
Támogatási program elnevezése: „Beszélő művészet” – MOL Gyermekgyógyító Program
Támogató megnevezése:

MOL Alapítvány
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.01.06.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

417 999

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

417 999

- tárgyévben felhasznált összeg: 417 999
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

417 999
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

417 999

Felhalmozási
Összesen:

417 999
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csillagház Alapítvány
Támogatási program elnevezése: Eszköz-, és szoftverbeszerzés a digitális oktatás segítésére és AAK foglalkozásokra
Támogató megnevezése:

IT Services Hungary
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2020.07.09.-2020.12.31.

Támogatási összeg:

500 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

500 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 500 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

500 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

500 000

Felhalmozási
Összesen:

500 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2020. év
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Csillagház Alapítvány
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet
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Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Eredetivel rendelkezik:
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PK-642-02 Szöveges beszámoló
Beszámoló Csillagház Alapítvány 2020.pdf

Szakmai beszámoló a 2020-as gazdasági évről - Csillagház Alapítvány
készítette: Vass Tímea kuratóriumi tag
1.
projekt
Táborok
Erdei iskola a Csillagház tanulói számára
2020-ban a veszélyhelyzet miatt csak egy alkalommal valósult meg az erdei iskola.
A gyerekek súlyos mozgáskorlátozottságából adódóan ritkán járnak erdei terepen (sokszor és
leginkább "steril" körülmények közt vannak), a megismerő tevékenységeik szintén
korlátozottak halmozott sérülésükből adódóan, ezért különösen fontos számukra a közvetlen
tapasztalatszerzés. A megszerzett ismeretek pozitív élményekként épültek be a gyerekekbe, és
mint ilyenek, sokkal tovább előhívhatók, az oktatási folyamatban felhasználhatók. Az
Alapítvány ebben az évben is osztozott a terheken a gyermekek szüleivel.
Nyári tábor
A digitális oktatás miatt hosszú időre magukra maradtak a családok. Őket megsegítendő
rendhagyó módon zajlottak a nyári programok a Csillagházban. Júliusban két hétre az iskola
falai között, a biztonsági előírások maximális betartása mellett szervezett bejárós táborokat az
iskola. Az élménynyújtás mellett fontos szempont volt, hogy a szülőket tehermentesítsük pár
napra. Az alapítvány a táborok eszköz- és alapanyagigényét igyekezett kielégíteni.
2.
projekt
Képzések támogatása
Az iskolának folyamatosan megújuló, és hosszú távon elköteleződött munkatársakra van
szüksége ahhoz, hogy fejlődni tudjon, hogy a tapasztalatok felhalmozódhassanak, valamint
tartósan magas színvonalon tudjon működni, és megőrizze innovációs szemléletét.
A gyermekpopuláció különlegessége speciális és komplex tudást igényel a
gyógypedagógusoktól, melyet az ingyenes képzések nem biztosítanak. Célunk, hogy külső
támogatók bevonásával rendszeresen, célzottan segíthessük a szakembereket.
A 2020-as évben a következő képzéseken vehettek részt a Csillagház kollégái:
 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar „Tanulásban akadályozottak
pedagógiája” c. szakirányú továbbképzés – 1 fő részleges támogatás
 Autizmussal élő gyermekek célzott pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati
alapjai c. tanfolyam – 1 fő teljes támogatás
 Celerus Bt. akkreditált felnőttképzési intézmény Csoportos újraélesztés tanfolyama 20
fő részére – 2021-re halasztottuk a járványhelyzetre való tekintettel
 IT Services Hungary digitális kompetenciafejlesztő képzés a tantestület számára – a
vírushelyzet miatt még nem került rá sor.
3.
projekt
Online ballagás és bankett támogatása
Június 15-én búcsúztak a végzősök. Az intézmény dolgozói akkor különleges online műsorral
köszöntek el a ballagóktól, de augusztus végén lehetőség nyílt egy utolsó személyes
találkozóra is az iskola udvarán. Az események szervezéséhez és lebonyolításához nyújtott
segítséget szervezetünk.
4.
projekt
Kutyaasszisztált foglalkozások a Csillagház EGYMI-ben
A kutyaasszisztált foglalkozások szerves részét képezik a halmozottan fogyatékos
mozgáskorlátozott gyermekek speciális nevelésének, oktatásának. A halmozott
fogyatékosságot okozó sérülés többnyire nem csak a központi idegrendszer mozgásért felelős
területeit érinti, hanem a beszédszervek működését és a kognitív funkciókat is, amelyek

korlátozzák az új információk felvételét. A nevelés-oktatás hatékonyságát jelentősen növeli a
kutya asszisztálása a tanítási órákon, ha a gyógypedagógus a tanterv aktuális témaköreibe
beépíti a kutya által ismert feladatokat, vagy együtt tanulják meg a gyerekekkel az adott
témakör bizonyos mozzanatait.
A kutyaasszisztált terápia az iskolai rendszerű fejlesztéshez három kiemelt területen
illeszkedik szervesen:
kognitív területek fejlesztése a tanórákon (figyelem, emlékezet, gondolkodás, észlelés,
érzékelés)
kommunikáció-fejlesztés (beszédfejlesztés, alternatív és augmentatív kommunikáció AAK fejlesztés)
mozgásnevelés és önkiszolgálás.
A kutyaterápiás foglalkozások egy részét az intézménnyel a terápiában évek óta szerződésben
álló Kutyával az Emberért Alapítvány (KEA) biztosítja, de támogatóinknak köszönhetően
négy éve az alapítvány egy kiskutyát is vásárolt terápiás célra. Kiképzése befejeződött, a napi
szükségleteinek, étkezésének, orvosi kezeléseinek finanszírozását továbbra is vállalja a civil
szervezet.
5.
projekt
Eszköz-, és szoftverbeszerzés a digitális oktatás segítésére és AAK foglalkozásokra – IT
Systems Kft. és United Way
A digitális tanrend időszaka hatalmas terhet rótt a családokra és a pedagógusokra is, mely
különösen igaz volt a halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő szülőkre és a velük
kapcsolatban álló gyógypedagógusokra. A tanulók nemcsak a tanulás folyamatában szorulnak
segítségre, hanem egésznapos ellátást igényelnek az étkezés, tisztálkodás, a családi
tevékenységekbe való bekapcsolódás, de még játéktevékenység közben is. A szülőkkel való
kapcsolattartásban a személyesebb és egyéni igényekhez alkalmazkodó megközelítés lehetett
csak célravezető 2020 tavaszán. Ehhez az alapítvány a szükséges technikai háttér
megteremtésével igyekezett segítséget nyújtani a szakemberek számára. Az infrastrukturális
fejlesztés a beérkezett igények mentén a 2020-as évben folyamatos volt, e területen történt a
legnagyobb beruházás. Az eszközökkel igyekeztünk minden osztály és szakmai közösség
mindennapi iskolai munkáját megsegíteni és a lehetséges távoli munkavégzés idejére is
eszközt biztosítani az arra rászorulók számára.
6.
projekt
Elromlott égetőkemence javíttatása - a munkatevékenység támogatása
Két éve elromlott az intézmény kemencéje, melyet munkatevékenység tanóra keretein belül
használtak a Csillagház tanulói. Sikerült egy céget találni, amely vállalta a javítást, a számlát
az alapítvány állta.
/A munkatevékenység integrált módon foglalja magába a manipuláció fejlesztését, az
önkiszolgálás és kézimunka anyagát, alapvető háztartási ismereteket és háztartási munkát
vagy annak részfeladatait, a kertgazdálkodást - növényápolást, kisállat-gondozást, valamint a
pályaorientációt./
7.
projekt
Intézményi védekezés segítése a veszélyhelyzet idején
A halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott tanulók védelmére, oktatás-nevelésének
támogatására az intézmény dolgozóinak maszkokat, arcplexiket és egy nagyobb teljesítményű
ózongenerátort vásároltunk, illetve szereztünk be támogatóink segítségével. A gyermekek
egészségi állapota jóval fogékonyabbá teszi őket a megbetegedések iránt, és valószínűbbek a
szövődmények is. Ezért kellett a védekezés minden lehetséges eszközét felhasználnunk.
Diákjaink a tanulásban, az önellátásban és a mozgásban is – állapotuktól függően – egyéni
megsegítésre és közvetlen támogatásra szorulnak. Így a közvetlen kapcsolat nem mellőzhető a
mindennapi munkánk során. Ehhez nyújtott nagy segítséget a maszkok, plexik beszerzése. Az

iskolai munka során számtalan segédeszközt, illetve fejlesztő eszközt is közösen használnak a
dolgozók, az épület adottságai miatt pedig viszonylag zsúfoltak a rendelkezésre álló terek. Az
ózongenerátor készülék beszerzésével hatékonyabbá tehető ezen eszközök és a kis terek
megfelelő fertőtlenítése.
8.
projekt
„Beszélő művészet” – MOL Gyermekgyógyító Program
A MOL Gyermekgyógyító Program által támogatott projekt célja a halmozottan fogyatékos
tanulók komplex érzelemkifejezésének és -tudatosításának, a verbális és nonverbális
kifejezőképességének fejlesztése, valamint a feszültségmentes, önfeledt alkotás elősegítése
volt. A januárban induló 80 órás, zárt csoportos program arra kereste a választ, hogy mennyire
használhatók a művészetterápia eszközei a Csillagház tanulói esetében. A foglalkozásokat az
intézményben dolgozó logopédus kolléga tartotta, munkájából a Wesley János Lelkészképző
Főiskolán szakdolgozat, a Gyermekgyógyító Program számára pedig szakmai beszámoló
készült.
9.
projekt
Domain- és webhosting szolgáltatás finanszírozása
A Csillagház munkájának webes hátterét már hét éve a Csillagház Alapítvány biztosítja. Idén
újabb öt évre került megvásárlásra a csillaghaz.com domain, a webhosting szolgáltatásért
pedig évente kétszer fizetünk.
10.
projekt
Tananyagkészítés és adminisztráció támogatása – irodaszer, nyomtató – CMP
Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Civil Működési Pályázatának
keretét az alapítvány évről évre az iskola működési feltételeinek biztosítására fordítja. Az
irodaszer mellett folyamatosan fejlesztjük a nyomtatóparkot, szerzünk be tonert,
laminálófóliát, hogy a halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek adaptált
tananyagokhoz,
számukra
használható
munkaeszközökhöz
jussanak.
Komplex
kommunikációs igényű tanulóink speciális program segítségével (Boardmaker – PCS) jutnak
a számukra nélkülözhetetlen képkommunikációs anyagokhoz. Az intézmény nyomtató- és
laminálófólia igénye emiatt hatalmas.

