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1. Szimviteli beszimok6

1.1. Szimviteli beszimol6 bemutatisa

A sziimviteli beszrimol6 a k<izhasmris6gi jelentds melldkletekdnt, azzal egyfltt tekinthet6 meg.

1.2. Kiinywizsgilat

A targy6vi sz6mviteli besz6mol6 adatai konywizsgillattal nincsenek alfit|rnastva.

2. A szervezet bemutatisa

2.1. El6rhetds6g

A szervezet eldrhet6s6ge:

Az Alapitvrlny szdkheklye: 1126 Budapest, Beethoven u. 6. fszt l.

2.2. Azonosit6 adatok

A Rogers Szemdlykozpontu Alapiw6ny m5s szervezetnek nem tagia, a F6vrirosi Bir6s6g 9750 szim

alaft vette nyilvantartasba 2005. december 8-6n, s egyben ktizhasmf szewezett€, min6sitette. EA a

min6sitdst 2008. jrilius 5-dn kiemelten ktrzhasznri szewezetl6v6ltonatt6k.

Az Alapitviny nyilt alapiwhny.

Alapit6 tagok: CsinnaziaKatalin Mriria, John Emese, dr. Csata Istvdn.

2.3. Tev6kenys6g 6ltal6ban

A Rogers Szemdlykozpontu AlapiWiny 2005 dvben jtitt l6tre. Az alakul6s c6lja, a szervezet fiibb

tev6kenysdge oktat6si ds kutat6si tevdkenys6g.

A Rogers Alapitvriny a 2011-es 6vben is k<izhaszrf c61jai drdekdben tev6kenykedett, melyek a

kdvetkezoek:

l. A magyar oktatris 6s neveldsiigy fejlesztds6hez val6 kozvetlen hozzijirtulils Helyi

kezdem{nyezds alapjfun feldp(tendo szemdlykcizpontu iskola, iskolarendszer kialakit'6sa,
mrikodtetdsdnek t6mogat6sa.

2. Ennek 6rdek6ben kisdrleti rit dvfolyamos kriz6piskola, integriici6, k6pess6gfejleszt<i iskola

a\apitAsihoz ds mtikod6sdhez sziiks6ges anyagi feltdtelek megteremtdsdnek megszewezflse, az

iskola l6trehoz6sa ds miiktidtetdse.

3. Az Alapitvriny oktatis-kiegdszitS tevdkenysdgkdnt az iskokij6ban ryermekorvosi szakell6tast
biaosithat, ezel eglszseg-megorzesi ds betegsdgmegelozo, eg6szsdgtigyi cdlokat szolgilhat.
Az Alapiwiny oktat6s-kiegdszito tev6kenys6gkdnt ezen kivtil ktimyezetvddelmi, kulturdlis,
miivdszeti 6s oktat6si c6hi projekteket ds programokat szewezhet, a fenti oktatrisi c6lokhoz val6
hozzdjimlSs 6rdek6ben.

4. Az Alapitvdny cdlja tov6bb6 az elethosszig tart6 tanulSs eite{eddsdhez torteno kcjzvetlen
hozzifirulfus, amagyar oktat6s ds nevel6siigy fejleszdse, szemdlyktizpontu 6s egy6ni tanul6si ds

oktatrisi m6dok, modellelg m6dszerek kialakitilsa, felkutatiisa, 6wdtele, illetve tov:ibbadrisa 6ltal.

Rogers Szemdlykcizpontu Alapiwriny Ktizhasmus6gi jelentds
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2.4. Kozhasznri tev6kenys6g

A szervezet tirgydvi krjzhasmri tevdkenys6ge - annak tartalma, volumene, jellemzoi, krirtilm6nyei - az
al6bbiakban foglalhat6 <issze:

A fenti cdlok drdekdben a kcivetkez6 tevdkenysdgeket bonyolitotnrk le:

Rogers Tehetsdgmiihely projekt (tehetsdggondoziis), Komposa6l6s Csillebdrcen projekt (k6myezeti
nevelds), ISSF projekt (rendszergondolkodiis az oktatiisban), Carbon Detectives projekt (ki.ilsri
drtdkelds, iskolal6togatiisok), J6kai Klub rendezvdnysorozat (oktatristigy ismerette{eszt6s), tantermi ds
online civil k6pz6ssorozat (dlethosszig tart6 tanul6s), Rogers Ktiz6piskola t6mogat6sa, tovribbkdpzdsek.

Tev6kenys6giink r6szletesen :

l.Rogers Tehets6gmiihely:

201l-ben kdt Tehetsdgmiihely projektet szervezftink 201I febru6r 6s m6jus, illetve okt6ber ds december
kciztitt. A Tehetsdgmtihely programjaiban risszesen l7 dirik vett rdszt, akik szrimara mentori 6s tutori
tilmogatiist biaositottunk. A Tehetsdgmtihely projekt anyagr fedezetdt az Oktatisert Kozalapitv6ny
t6mogat6sa, illetve a 201O-es ad6 lYo biztositotta. A Tehetsdgmtihely keretdben sztletett eredmdnyeket
a tehetsegmuhely.rogersalapiwany.hu portrilunkon tetttik kcjzz6. Emelleft rdszt vesziink a Saj6tos
Neveldsi Igdnlni Gyerekek Tehetsdgtan6csrinak munkrij6ban is.

2.Komposzt6k{s Csilleb6rcen projekt:

A F6v6rosi Onkormrinyzat &lmogatils 6val 20ll. janurir - jrilius kcizritt komposa6kist teq'eszt6 projektet
szervezdink a I l. 6s a 12. keriiletben. A projekt soriin szakmai anyagot adnrnk ki (partnertink a SZIKE
Egyesiilet volt), felk6szit6 forumokat szervezti.ink 3 alkalommal, valamint sz6r6lapok rid6n ds
szemdlyesen megkeresti.ik a keriileti kisv6llalkoz6sokat ds magiinszemdlyeket, akik kozcitt 50
komposZlid6t osztottunk szdt.

3.J6kai Klub rendezv6nysorozat:

201l-ben is folyatnrk a J6kai Klubban szervezett ingyenes szakmai eloadiis-sorozatunkat. El6ad6ink
voltak: Csata Istv6n, Kelemen Gabi, Benko Vilmos, Dr Buda B6la, Dr Kov6cs Ilona, Kulin Eszter,
Gyarmathy Eva. A projektet az lo/o-os trimogat6sokb6l finansziroznrk.

4.International Steps Towards a Sustainable Future - Comenius projekt:

A Rogers 6voda 6s Iskola az Ew6pai Uni6 6ltal limogatott Comenius projektjdnek szakmai
h6ttdrszervekdnt megszerveZtink egy h6rom napos programsorozatot a rendszergondolkod6sr6l a
kiilfrldi partnereknek 2011 m6rciusban, amelyen Victor Andr6s kurat6riumi tagunk, Csizmazia Katalin
alapit6nk, Suhajda Vir6g fgyvezet1nk ds Haller SzilvesZer projektvezetrink is ekiad6sokat ds
mrihelymunk6kat v6llaltak. 20ll 6prilisban meg tolm6csolttmk Roger Frijns szakdrtcinek az
Erzsdbefviirosi Pedag6giai Szakintdzetben tartott Rendszergondolkod6s az Oktat6sban projektben. 201 I
szeptemberdben forditrissal 6s szakmai tan6csokkal segitetttik a m6sodik budapesti partnertal6lkoz6t,6s
rdszt vetttink Dennis Meadows workshopjrin. 20ll miijusban, november ds decemberben pedig r6sa
vetttink a Spanyolorszdgban,Ndmetorszdgban ds HollandiSban rendezett konferencirlkon.

S.Carbon Detectives projekt

A Carbon Detectives projekt ki.ilso drtdkel6jekdnt tiz orszilgban l6togatnrnk iskolakat 6s kutatnrk a
projektm6dszer hatdkonys6g6t a kcirnyezeti nevel6sben: Magyarorszdg, Csehorsziig, Szloviikia,
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Bulgiiria, Rom6nia, Litvrinia, AusZria, Ndmetorsz6g, Egyesiilt Kir6lys6g, korszirg. Online k6rdriives
kutat6st bonyolitottunk le, ds drtdkel6 interjrikat kdszitetttink a projekt koordindtoraival. Emellett
jelentdst tettiink a kutatds 6llisrlr6l 6s tandcsokat adtunk a folytatrishoz a csehorsz6gi Litomericdben
rendezett partnertaliilkoz6n.

6.Tantermi 6s online civil k6pz6ssorozat

2011 janurir 6s miircius kdzcitt folytattuk 6s befejezfiik a Nemzeti Civil Alap t6mogatrisrival
lebonyolftott civil k6pzdssorozatunkat, amelyet Szegeden a Teleh6zban 6s Budapesten a Humusz-
hdnban bonyolftottunk le. Emellett kidolgoznrnk 8 mnedzsment t6m6ban elekronikus tananyagot,
amelyet az e c6lra ldtrehozott e-learning.rogersalapiwany.hu weboldalon tettiink kozze. A
kdpzdssorozat nagyon sikeresnek bizonyult, cisszesen I07 fo vett r6sz a kdpz6ssorozaton, ds 95-en az
elektronikus k6pzdssorozatori.

7. Szem6lykiizpontrisig 6s oktatds szakmai blog inditisa

Szakmai blogot indftottunk a fenti cimmel htp://rogers-alapitvany.blogspot.com/ cimen, ahol
pedag6giai ds neuro-pedag6giai tdm6jri cikkeket tesztink kdzzd a tanul6s folyamatrir6l, a
tehets6ggondozils elm6leti hiitter6r6l, a pedag6giai m6dszerekr6l. A tavalyi 6vben 8 cikket
publik6lunk. Emellett fenntartjuk tematikus linkglnijtemdnyi.inket, a carlrogers.lap.hu-t is. A projektet
az lo/o - o s t6mogat6sokb6l finanszfroztuk.

8. Rogers Ktiz6piskola tfmogatisa

Rogers Ovoda 6s Iskola kcizdpiskolai tagozatSnak tiimogatiisa: gazdasilgi 6s szakmai t:imogauist
nyrijtottunk a Rogers kcizdpiskoldnak. Kapcsolatot tartottunk a sztildkkel, heti szakmai f6rumokat
szervezttink a pedag6gusoknak, biaositottuk az iskola h6ttdr-mtikridds6t.

9.Tovdbbk6pz6s

Kurat6riumi tagunk, Drask6czy Magda facilitrll6s6val Rogers trdningen veffiink rlszt 2011 6prilis6ban,
jriniusban, augusztusban ds decemberben. Goda Gyula szervezetfejlesZ6 miihelyt tartott sz6munkra
2011 jirlius6ban ds decemberben.

2.5. A szervezet vezet6se

Aszewezet vezet6se:

Az Alapitvrinnyal kapcsolatos feladatokat a Kurat6rium Lltja el, mellyet az alapitokhatirozatlan id6re
neveZek ki. A Kurat6rium <it tagb6l 6s egy elnrtkbcil6ll.

A kurat6rium elnoke: dr. Juh6sz B6lint Marcell

tagSai: Drask6czy Magda

Klein Silndor

Sorossy Srindor

Tdrcik lvdn

dr. Viktor Andtis

Az Alapitviny kdpviselet6re az elntjkdn kivtil Sorossy Srindor kurat6riumi tag is jogosult.

Ktizhasmus6gi j elentdsRogers Szem6lyk<izpontu Alapiwdny
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A szervezet dn6ll6 r6szegys6gekre nem bonthat6. A szervezeti feldpft6s fiibbjellemz6i az al6bbiak:

A legfiibb drint6shoz6 szerv a kurat6rium. A kurat6rium strat6giai jellegti 6s Ugyviteli jellegti

ddntdieinek vdgrehajt6s6drt az alkalmazottakb6l 6116 st6b felel, amelynek a vezetoje azigyvezet6.

2.7 . F oglalkoztatottak

Az Alapiwriny foglalkoztatottjainak tilrgydi statisztikai 6llom6nyi letszirna: 4 fo.

A tarry6vben elsz6molt b6rktilts6g: 3,7728Ft.

3. A vagyon felhaszndlisa'

3.1. A vagyon felhasznilisival kapcsolatos kimutatis

A vagyon felhaszr6l6s6val kapcsolatos kimutat6s az al6bbi:

Vagyoni helyzet alakulisa

Megnwezes (l000HLlF) | El6z:(teN I Tdrrydv
v

Erte*Oen
Itods

%-baa

Indul6 t6ke 200 200 0 0.00

Trikevriltoz6s 5 809 8 961 3 152 54.26

Vrillalkozrlsi eredmen 0 0 0 0.00

Krizhasznri tevdkenysdg eredmdnye 3 152 -4 736 -7 888 -250.25

4. Kiilts6gvetdsi tfmogatisok felhasznilisa

4.1. Kiiltsdgvet6si timogatfsok bemutatisa

A szewezet a trirgydvben kciltsdgvet6si t6mogat6st is ig6nybe vett. A trimogatrlsok jellemz6i atitrgydvi

gazdSlkod6s bemutatiisa sor6n, a bev6telek r6szletezdsdndl keriilnek bemutat6sra.

5. A t6rg.v6vi gazdilkodis bemutatisa

5.1. Bev6telek

Kapott timogatisok

A Rogers Szemdlyk<izpontu AlapiW6ny trirgy6vi kapott trlmogat6sait mutatja be a jogszab6ly szerinti
bont6sban az alilbbi tihllzat:
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Kapott tirgy6vi timogatisok forrisonk6nt

T6mogat6

| %- ir:rak kdzcd lri felhaszn6l6s6ra 275
i szerw6l mds, elkiildnitett dllami es szervel I  100

Helvi cinkorm6nvzatok 6s szerver | 637
es szervel

tdrsul6sai ds ezek szervei

M6s fornis l5 450
Osszesen:

P i.ly 6aa,ti f ton elnyert timogatisok

A szervezet 6ltal a tdrgy6vben piiyiuati riton elnyert kapott t6mogat6sok az al6bbiak:

P i.ily inati rfiton elnyert timogat6sok

Pily{zat
Elnyert
dsszeg

IOOOHUF

Oktatds6rt Kdza

Nemzeti Civil

l 637
2737

Tagdij b6l szirmazil bev6telek

A szervezet a tirgydvben tagdij cim6n bevdtelt nem realizilt.

Kiizhasznf tev6kenys6g bev6telei

A Rogers Szemdlyktizpontu Alapiwriny krizhaszli tev6kenysdgdnek tiirgydvi bevdteleit mutatja be az
alribbi tilblduat:

Egy6b kiizhasznf bev6telek

A szervezet a trirgydvben kcizhasmri tev6kenysdge keret6ben egydb jogcimen bevdtelt nem realiz6lt.

Villalkozisi tev6kenys6g bev6telei

A Rogers Szem6lykrizpontu Alapitvirny atArgydvben v6llalkozdsi tevdkenysdget nem v6gzett.

5.2. Kiadisok

C6l szerinti juttatisok

A szervezet 6ltal a targydvben nyrijtott cdl szerinti juttatrlsokat mutatja be az alilbbi tilbli,zat:

Krizhasmts6gi jelentds
[EsBo program]

Osszeg
(l000HUF)

t8 462

Rogers Szemdlyk<i4ontu Alapiw6ny
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Tirgy6vben nyfitott timogat{sok" iuttatisok
Juttatds 6sszeg

(l000HLIF)

130
| 431
3 000

dsszesen: 4 561

Y ezet6 tiszts6gviseldk juttatisai

A szervezet vezetl tisdsdgvisel6i a trlrrydvben semmifele juttatdst nem kaptak.

Kiizhasznf tev6kenys6g miiktid6si kiilts6gei

A k<izhasmri tev6kenysdghez kapcsol6d6 mtikdddsi kdltsdgek az illtalinos szab6lyok szerint keriiltek

elsz6mol6sra.

V6llalkozisi tev6kenys6g rr[fordit{sai

A Rogers Szem{lyk6zpontu AlapiWriny a fiirgydvben v6llalkozlsi tevdkenysdget nem vdgzett.

5.3. A tfrgy6vi gazdrilkodis 6rt6kel6se

Kiizhasznf sigi c6l teli esiil6se

A szervezet a l6tesit6 okirat6ban meghat6rozott ktizhasmri tevdkenysdgdt a t6rgydvben kdzhasmf

c6ljrlnak megfelel6en lStta el.

6. Kiisziinetnyilvinitis

6.1. Kiisziinet a timogat6knak
A Rogers Szem{lykdzpontu AlapiW6ny ezfton fejezi kdszdnetet mindenkinelq aki tevdkenys6gdnek

ell6tashoz a trirgydvben anyagi vagy nem anyagi seg(tsdget nyfjtott.
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