Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért
Beszámoló
2012- 2016 időszakról

Alapítvány székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32.
Adószáma: 18088641-1-41
Az Alapítványt a BDDSZ alapította 1997.03.20-án, 100.000 Ft-tal.
Célja: A bölcsődés korú gyerekek ellátását, gondozását szakszervezeti tagként végzők
támogatása (ideértve a nyugdíjas szakszervezeti tagokat is) – kiemelten a váratlan krízis
helyzetükben történő segítségnyújtást, továbbá képzésük, pihenésük támogatását.
2012-re ez a cél kiegészült: Az alapítvány lehetőségei szerint támogatást nyújt a fenti dolgozói
kör részére testi-lelki egészségük megőrzésében, egészségfejlesztésben, rekreációjukban,
munkavállalásukban. Célja továbbá, hogy segítséget nyújtson művelődésükben, képességeik
kibontakozásában, pályamunkák elkészítésében, publikálásában.
Az Alapítvány nyílt így bárki bármikor csatlakozhat hozzá, ill. bármikor bárki támogathatja.
Az Alapítvány dolgairól, változásokról, költségvetéséről a BDDSZ honlapján az alapítvány
címszó alatt bárki betekintést nyerhet.
Az Alapítványt 5 tagú kuratórium vezeti és hoz a beérkezett kérésekkel kapcsolatosan
döntéseket, fogadja el a költségvetési beszámolókat. A döntés hozatalhoz minimum 3 főre van
szükség közülük egy fő az elnök vagy az alelnök kell legyen.
A kuratórium tagjai 2012-ben:
Elnök : Ungi Ferencné (Szeged)
Alelnök: Víghné Csóka Katalin (Budapest)
Tagok: Csányi Mihályné, aki később Pappné Balázs Veronika lett (Szeged)
Földes Józsefné (Szolnok)
Kocsis Ferencné (Debrecen)
A kuratórium tagjai az évek során kicserélődtek:
Pappné Balázs Veronika 2013. december 31-el kérte a kuratórium tagsága megszüntetését,
mert nyugdíjba ment. Helyette: Szatmári Alíz (Budapest) került a kuratórium tagjai közé.
Kocsis Ferencné 2015-ben szintén kérte a felmentését a tisztség alól nyugdíjba menetele
miatt. Őt a tagok sorában Kovács Krisztina Debrecenből váltotta.
Évente kétszer ülésezik Budapesten a kuratórium, tavasszal és késő ősszel, a többi időszakban
beérkezett kérelmeket a technika segítségével igyekszünk gyorsan és zökkenőmentesen
megoldani.
Több változás volt az eltelt évek alatt nemcsak a kuratórium tagjai között. 2014 a változások
éve volt:

-

2014. januártól kiléptünk a Régiók a Nőhálózata Egyesületből, a továbbiakban nem
vettünk részt a munkájukban.
2014- ben könyvelőt cseréltünk, a könyvelésünket végző NagySzámkönyv Bt-t váltotta
az N-BRITE Horizont Könyvelő Kft.
2014 áprilisban Blahó Ancsa nyugdíjba menetelével kapcsolatosan az Alapítvány
dokumentáció vezetése is változott, mivel Bogóné Juhász Orsi egyedül maradt így a
kérelmek hozzám kerültek egyenesen és a határozatokat is én készítettem el.

Az öt év költségvetése megtalálható a BDDSZ honlapján, melyet mindenki tanulmányozhat,
melyből az látszik, hogy az Alapítvány igyekszik nagyon szűkre szabni a működési költségeit,
csak a legminimálisabbra költünk.
Az Alapítvány gazdálkodása:
A bevételünk fő forrása az Alapszervezetek támogatásából adódik, mely az alapszervezetek
taglétszámának megfelelően 50,- Ft/fő/hó összeg, amit a 2012-es kongresszuson szavaztak
meg, ill. az 1 % bevételekből adódik.
Az 1 % bevételek alakulása:
2012. évben
184 994,- Ft
2013. évben
260 396,- Ft
2014. évben
203 583,- Ft
2015. évben
164 347,- Ft
2016. évben
328 623,- Ft
A 2016-os évben Petus Márta könyvet jelentetett meg melynek bevételéből 20 ezer forinttal
támogatta Alapítványunkat. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Mártinak.
Kiadás:
A banki és könyvelői költségen kívül nem költünk másra, a kuratórium tagjai munkájukat
társadalmi munkában végzik, díjazásban nem részesülnek. A megtakarított pénzét az
Alapítványnak 2016-ban befektettük, és az idén is lekötöttünk 2 millió forintot kamatozó
kincstárjegybe. Nagy összeget nem hoz, de a bank kezelési költségét fedezi és talán egy kevés
támogatásra is jut. A fő kiadások a támogatások kifizetéséből adódik, ahogy a mellékletben
lévő összegek is mutatják.
A támogatások köre az évek alatt minimálisan változott, 2012-ben még szerepelt a kérelmek
között az un. Erzsébet program dolgozói részének támogatása, mely 2013-ban már kikerült a
támogatási körből.
2017-be bekerült a nyelvvizsgák támogatása.
A mellékletben olvashatjátok, hogy az eltelt 5 év alatt 2012-től mennyi kérelem érkezett be,
és milyen összegben és hány fő részére nyújtott az Alapítvány segítséget.
A kérelmek zöme krízis helyzetekre érkezik. A 2012-es évben volt a legmagasabb a képzési
támogatás kérése, 2015-ben nem volt képzési kérelem, 2016-ban már csak egy. Ebben
elképzelhető hogy az is hozzájárul, hogy többeknek sikerült a főiskolai képzésbe államilag
finanszírozottba bekerülni, ill. a főiskolai képzésekbe a magas pontszám miatt az idősebb
kollégák régi érettségije miatt nehezebb a bejutás.

Egy kicsit a hiánypótlásokról:
- A hiánypótlások leggyakrabban nem odafigyelésekből adódnak.
- Gyakran úgy küldik be a kérelmeket, hogy nem tesznek mellé semmi dokumentumot,
mellyel alátámasztanák a krízishelyzetet.
- Sokszor a bérek, jövedelmek számításai is érdekesek, egyik helyen nettó összeg
szerepel, a másiknál bruttó, előfordul, hogy az egy főre jutó jövedelemnél az elosztás
már nem stimmel.
Az elutasítások okai is sokféle:
- többek között nem elegendő az a tagsági viszony, ami az évenkénti pályázatok
kiírásánál szerepel,
- olyan is kért képzési támogatást, aki nem fizet a képzésért,
- előfordul, hogy a kérés nem felel meg a krízis helyzetnek.
- olyan is előfordul, hogy az előző kérésnél nem telik le még az egy év sem és újra kér
segélyt az illető.
- sajnos az is előfordul, hogy nem mindig az arra az évre feltett nyomtatványokat
használják és most a 2017-es kérésnél olyan is volt, hogy a titkár is 2016-os dátumot
írt rá.
- a kéréseknél az is előfordul, hogy az adatok beírásánál nem szerepel eltartott vagy
élettárs, de a szöveges kérelemben már szó esik munkanélküli gyerekről, rokkant
élettársról, de a jövedelemnél sem tüntetnek fel velük kapcsolatosan semmit.
Jól látszik a nem odafigyelés a kérések benyújtásánál, hogy 2017-ben 15 kérelmet bíráltunk
el eddig és ebből 3 főtől kellett hiánypótlást kérnünk és 4 főt kellett elutasítanunk.
A kérések között több esetben a súlyos betegségek szerepelnek, és emiatt hosszabb időre
kiesés a munkából, törlesztések miatti adóság csapda, hirtelen családtagok elhalálozása.
Több alapszervezet nem fizet temetési segélyt így a kérések egy része az alapítványhoz
érkezik.
Röviden ez volt jellemző az Alapítványunk elmúlt 5 évére.
Befejezésül szeretném megköszönni a többéves együttműködést a kuratórium tagjainak,
Szűcs Viktóriának, Blahó Annamáriának, Bogóné Juhász Orsolyának és minden
alapszervezetnek, akivel kapcsolatba kerültünk.
Én személy szerint köszönöm azt a megtiszteltetést, hogy elnöke lehettem 2012-től az
Alapítványnak, de szeretném bejelenteni, hogy július 01-i hatállyal lemondok tisztségemről.
Más elfoglaltságok kerültek az életembe így már nem tudok időt szakítani az Alapítvány
feladataira. Az utódom megtalálása az Titkárok Tanácsának feladata lesz.
Köszönöm az együtt működést. További jó tanácskozást kívánok és munkátokhoz sok sikert
kívánok!
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IGÉNYELT SEGÉLYEK ÉS TÁMOGATÁSOK
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2
1
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1.262.000,1.495.000,1.370.000,940.000,795.000,-

