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I. Számviteli beszámoló

A  Retextil  Alapítvány  2016.  évben  gazdálkodásról  a  számviteli  törvénynek  és  a  kapcsolódó
előírásoknak megfelelve, egyszerűsített éves beszámolót állított össze.

EGYSZERŰSÍTETT M É R L E G (ezer Ft-ban)
Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév

Eszközök (aktívák) 13829 9706
   Befektetett eszközök 658 355
         Immateriális javak   
         Tárgyi eszközök 658 355
         Befektetett pénzügyi eszközök   
    Forgóeszközök 13171 9351
           Készletek   
           Követelések   
           Értékpapírok   
           Pénzeszközök 13171 9318
Források (passzívák) 13829 9706
    Saját tőke 10401 10607
            Induló tőke/ Jegyzett tőke 200 200
            Tőkeváltozás/ Eredmény 9743 10401
            Lekötött tartalék   
            Eredmény   
              Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 402 -4123
              Tárgyévi eredmény vállalkozási bevételből   
    Tartalék   
    Céltartalékok   
    Kötelezettségek 2826 3022
            Hosszú lejáratú kötelezettségek   
            Rövid lejáratú kötelezettségek 2826 3022



EREDMÉNYLEVEZETÉS (ezer Ft-ban)
Tétel megnevezése Előző év Önrevízió Tárgyév

  Összes bevétel 49807 47433
      Pénzügyileg rendezett összes bevétel 49807 47433
      Pénzbevételt nem jelentő összes bevétel  
             Közhasznú tevékenység bevétele 49807 47433
                    Pénzügyileg rendezett közhasznú bevételek 49807 47433
                         Közhasznú működésre kapott támogatás 34 75
                                    Alapítótól  
                                    Központi költségvetésből 2194 2837
                                    Helyi önkormányzattól  
                                   Elkülönített alapból 6070 6709
                                   Egyéb  
                                  Továbbutalási céllal kapott 34894 35164
                        Pályázati úton elnyert támogatás  
                        Közhasznú tevékenységből származó bevétel 5950 2647
                        Tagdíjból származó bevétel  
                        Egyéb bevétel 665 1
                   Pénzbevételt nem jelentő kh. bevételek  
           Vállalkozási tevékenység tényleges bevétele 0 0 
                   Pénzügyileg rendezett vállalkozási bevétel  
                   Pénzbevételt nem jelentő v. bevételek  
   Összes ráfordítás 49405 51556
           Közhasznú tevékenység ráfordításai 49405 51556
                 Ráfordításként érvényesíthető kh. kiadások 48747 51201
                 Ráfordítást jelentő kh. eszközváltozások 658 355
                 Ráfordítást jelentő közhasznú elszámolások  

Ráfordításként nem érvényesít. kh. kiadások  
           Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0
                Ráfordításként érvényesíthető v. kiadások  
                Ráfordítást jelentő v. eszközváltozások  
                Ráfordítást jelentő vállalkozási elszámolások  
                Ráfordításként nem érvényesít. v. kiadások  
   Adózás előtti eredmény 402 -4123
   Fizetendő társasági adó  
   Eredmény 402 -4123
     Tárgyévi pénzügyi eredmény 402  
     Tárgyév nem pénzben realizált eredménye  
       Közhasznú tevékenység eredménye 402 -4123
              Közhasznú tevékenység pénzügyi eredménye 402 -4123
              Kh. tevékenység pénzben realizált eredménye  
        Vállalkozási tevékenység eredménye  
              Vállalkozási tevékenység pénzügyi eredménye  
              Vállalk. tev. nem pénzben realizált eredménye  

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ezer Ft-ban)
Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítás 33392
   Bérköltség 33392
          Bér 33392
          Megbízási díj  
          Tiszteltdíj  



   Személyi jellegű egyéb kifizetés  
   Bérjárulékok 5383
Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 2552
Értékcsökkenési leírás 441
Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 9197
Nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)  
  NAV által kiutalt 1% 75



Költségvetési támogatás felhasználása

Költségvetési Támogatás –Felhasználás (Ezer Ft-ban)

Támogatás Felhasználás

Támogatást nyújtó neve Módja Időpont Összeg Cél Tárgyév

Baranya Megyei kormányhivatal 
Munkaügyi KP. 

Pályázati
úton 2016

2.837.273
Közfoglalkoztatás

2.837.273

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal

Pályázati
úton

2016 35.164.252 Rehabilitációs
Foglalkoztatás

35.164.252

EU, NCTA, NKA Pályázati
úton

2016 6.709.303 Környezettudatos
Integráció

6.709.303

Összesen: 44.710.828 44.710.828

II. Vagyon felhasználása

VAGYONFELHASZNÁLÁS (ezer Ft-ban)
Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Megjegyzés

% Ft
Induló tőke 200 200 0 0 -
Tőkeváltozás 10401 10607 1,98 206 -
Lekötött tartalék -
Értékesítési tartalék  -
Eredmény 402 -4123 -1025,62 -3721 -
        Közhasznú tevékenység 402 -4123 -1025,62 -3721 -
        Vállalkozási tevékenység 0 0 0 0 -



III. Kapott támogatás és cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatásra: Alapítványunk nem segélyez más szervezetet, így e címen továbbra sem történtek
kifizetések. 

KAPOTT TÁMOGATÁS (Ft-ban)
Támogatás összege változás

forrás Előző év Tárgyév % Ft
I.1      Központi költségvetés szervei 2194 2837 29,3 643
                 DDRMK 2194 2837 29,3 643
I.2      Elkülönített állami pénzalap 39286 41873 6,58 2587

Szociális és Munkaügyi Minisztérium 34794 35164 1,06 370

    NCTA, NKA 4492 4609 2,60 117

    EU 0 2100 100 2100

I.3.     Helyi önkormányzat szervei 0 0 0 0

     Pécs 0 0 0 0

I.4.     NAV 1%utalás 34 75 120,58 41

I.5.     Központi költségvetés egyéb alrendszerei 100 0 100 -100

TÁMOP 100 0 100 -100

I.6.     Egyéni vállalkozás 1578 0 100 -1578

I.7.     Jogi személyiségű gazdasági társaság 1578 0 100 -1578

Erste Stiftung 1578 0 100 -1578

I.8.    Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 0 0 0 0

I.9.    Civil szervezet Adomány 0 0 0 0

I.10.   Magánszemély 0 0 0 0

Kapott támogatás mindösszesen 43158 44710 3,59 1552

IV. Tisztségviselői juttatások 

Az elmúlt  évekhez  hasonló  módon ebben  az  évben  sem részesültek  tisztségviselőink  juttatásokban,
önkéntesen, társadalmi munkában látták el tevékenységüket.

V.  A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Alapítványunk 2016-ban az Alapító Okiratban meghatározott célok és tevékenységek közül a 
következőket valósította meg:

”A Retextil- humán és ökológiai recycling programot szeretné ismertté és elérhetővé tenni a 
meghatározott célcsoportok- illetve ezeknek hazai és nemzetközi szervezetei, intézményei számára.
„A Retextil know-how-ra irányuló kutatás-fejlesztés magas színvonalú megvalósítása és a RETEXTIL 
program széleskörű társadalmi és szakmai elismertetése a cél.”
A Retextil Alapítványnál erős műhelyhátteret tudunk nyújtani mint műhelyvezetésben, mint jó minőségű 
felszerelésben. Megrendeléseinken túl a Retextil Műhely fennmaradó kapacitását termékfejlesztésére 
fordítjuk.
Telephelyünk a belvárosban, tágas, világos műhelyterével továbbra is várja a retextil 
terápiás/rehabilitációs foglalkoztatás iránt érdeklődőket (partnerek, intézmények, egyetemi hallgatók, 
önkéntesek) szakmai tanácsokkal éppúgy, mint a retextil technológia megismerését célzó, háztartási 
újrafeldolgozó rendszer iránt érdeklődő városlakókat is.
A Retextil Ház/Terem közösségi programok, kulturális események, koncertek, kiállítások 
megszervezésére és lebonyolítására is alkalmas.

Programjaink:

A Szegedi Nemzeti Színházból kaptunk megrendelést a a 2016-ban bemutatott Sly című opera 
díszletének elkészítésére, ez már a harmadik megkeresésünk volt a Pécsi Nemzeti Színháznak készült 
munkák mellett. A darabnak és díszletnek nagyon jó volt a visszhangja, így az alapítvány ismertsége és 
társadalmi elismertsége is nagyban nőtt, sőt további megrendeléseket is hozott. 

Pécsi megmozdulásaink során részt vettünk a pécsi Zsolnay Pikniken workshoppal és kiállítással, május 
20-21-én. Szintén a Zsolnay Negyedben szerepeltünk játékos vetélkedővel augusztus 20-21 közt a 
Szamárfül Fesztiválon, mely célközönsége elsősorban a gyerekek voltak. 



Az év elején Pécs város szervezésében került sor az Ökováros című programsorozat megrendezésére 
(2016-ban immár negyedszer), melynek alcíme („Re a Király”) az újrahasznosítással foglalkozott. A 
program során egy héten keresztül ismerkedhettek meg a városlakók a téma fontosságával és gyakorlati 
alkalmazásával. Alapítványunk egy bárki által kipróbálható, újrahasznosított retextil szálból készült hinta 
teret installált az egyik helyszínre, melyet a gyerekek, felnőttek egyaránt nagy élvezettel használtak. Az 
esemény sikerességét mutatja, hogy a program során kétszer újra kellett a hintákat függeszteni, mert a 
kötelek elkoptak a használatban. 
Továbbra is aktívan működik a Pécs Megyei Jogú Város által támogatott LÉPJ-Légy Pécs Jövője című 
program során a városi közösséggel együtt megvalósított, ingyenesen használható Retextil játszótér a 
Király utca 64 alatt, a gyerekek és felnőttek is egyaránt szívesen használják. Ugyanitt keddenként kötő 
és horgoló tanfolyamot tartunk. 
Részt vettünk az Ürest Tér társulat által szervezett Utcaszínház (április 4-8) programon installációval, 
illetve műhelytagjaink közül néhányan részt vettek az előadásokon is. Jelen voltunk workshoppal az Orfűi
Medvehagyma fesztiválon április 10-én. 
Távolabb is jártunk: visszatérő vendégei vagyunk a Mediawave fesztiválnak, melyen egy installációval 
szerepeltünk, bútoraink, hintáink jelen voltak a Pápai Játékfesztiválon, ahol workshopot is tartottunk, 
illetve a Törökszentmiklósi Utcazenei Fesztiválon július elején. 

A retextil tudást és technológiát rendszeresen tanítjuk különböző helyeken, hetente például a Pécsi Éltes
Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, ahova a diákok már visszavárnak 
bennünket, de ezen kívül részt veszünk különböző konferenciákon, mint például a 2016 januári 
Augmentatív és Alternatív Kommunikációs Konferencia, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. 
Kerületi Tagintézményében, novemberben tartott Logopédiai Konferencia, és az áprilisban, Pécsett a 
Kodály Központban megrendezett Családterápiás konferencia, ahol nem csak előadással, hanem 
workshoppal is szerepeltünk. 

Április 22-én megtartottuk az NCTA segítségével létrejött Közvetlen Terápiás Aktivitás programunk 
„Hintát Minden Gyereknek” című zárókonferenciánkat, mely a program eredményeit, és lehetséges 
folytatásait taglalta. Itt mutattuk be a program kapcsán készült, a gyógypedagógusokkal közösen 
kifejlesztett terápiás eszközeinket bemutató kisfilmünket, és a konferencia címét viselő kiadványunkat is, 
mely egy interjúkötet a programban részt vevőkkel: gyerekházak vezetőivel, anyákkal, a Retextil 
Alapítvány dolgozóival.
A projekt során a főváros mellett több hátrányos helyzetű településre jutottunk és juttattuk el a retextil 
tudást, hogy a rászoruló anyák hogyan tudják saját maguk elkészíteni fejlődésükben visszamaradt 
gyermekeik számára saját fejlesztő eszközeiket. Ilyen helyek voltak Gerényes, Dencsháza, Mélykút, 
Jánoshalma, Kistelek, Csököly, a pécsi Vadrózsa Gyerekház, a pécsi Korai Fejlesztő és Budapesten a 
józsefvárosi Biztos Kezdet Gyerekház.  

Az ArtCycling projektünk legfőbb célja, hogy professzionális művészeti fejlődési lehetőséget biztosítson 
megváltozott munkaképességű emberek részére az értéknövelő újrahasznosítás szemléletének 
bevonásával. Az ArtCycling projekt 18 és 55 év közötti, hátrányos helyzetben lévő alkotókat támogat, 
akiknek célja a munkaerőpiacra történő visszatérés/belépés. A tevékenységek során szert tehetnek 
tapasztalatra, tudásra, magabiztosságra és függetlenségre, amik együttesen szélesítik a későbbi 
munkavállalási lehetőségeiket. Az ArtCycling projekt ötvözi a hagyományos kézműves technikák 
elsajátításának lehetőségét, az értéknövelő újrahasznosítás szemléletének megismerését új, a 
huszonegyedik század kihívásaira reagáló online felületek használatának biztosítását és a társadalmi és 
környezeti felelősségvállalás hangsúlyozását. A projekt ideje alatt olyan művészeti alkotásokat hoznak 
létre a célcsoport tagjai, amik helyben, kézzel készülnek, magas minőségűek, és teljesen egyediek – 
szemben a fogyasztói kultúra egyre terjedő nézeteivel. A fenntarthatóság, a hagyományok és a 
nemzetközi szinten felhalmozott tudás találkozásából ArtCycling címke születik. Ez a címke magába 
foglalja az újrahasznosítást, az értéknövelést, a károsanyag kibocsátásának csökkentését és a 
kirekesztés elleni aktív küzdelmet. A technikai tudás mellett nő a projektben résztvevők szociális 
érzékenysége, a saját és mások helyzetével szembeni tudatosságuk, és teret kap a helyi értékek 
feltárása, felhasználása.  
A projekt során megvalósuló nemzetközi együttműködésben négy ország vesz részt,
közös online weboldal, bemutatkozó felületek, újságcikkek és hírlevelek segítségével az
alkotók közösen válnak láthatóvá, az összefogás eredményeképp a művészek nemzetközi
szinten szerezhetnek ismertséget.
Az ArtCycling projekt helyi és nemzetközi szinten is kiemelten fontos a megváltozott munkaképességű 
alkotó közösségek számára, a környezeti tudatosság mellett a szociális figyelemfelhívást tűzi ki 
iránymutatónak a művészeti tevékenységek zászlaja alatt. Az alkotáson kereszül így nem csak 
maguknmak az alkotóknak nyílik lehetőség a saját helyzetük megélésére és transzformálására, de a 
projekttel találkozó minden embernek a tudatosság, az empátia, az odafordulás gyakorlására, a 
találkozásokban a kirekesztettség csökkentésére, a művészeten keresztül pedig a nyelvi korlátok 
legyőzésére. 



Szolgáltatásaink:

Immár 10 éve Nyitott Műhely (Retextil Slow Desing Workshop) foglalkozásokat tartunk csütörtökönként
az érdeklődők, az újrahasznosításra nyitottak és a tanulni vágyók részére, mely ingyenesen vehető 
igénybe minden héten.

Támogató, segítő szolgáltatásként a megváltozott munkaképességű embereknek adtunk tanácsokat: 
szociális juttatások elérése, munkakeresés, problémamegoldás. 

A projektek és szolgáltatások kommunikációja: honlapunkon, facebook oldalunkon, helyi és országos 
médiában való megjelenéssel biztosítottuk a minél szélesebb nyilvánosság elérését. Hosszabb, lapozható 
publikációink megtalálhatók az issuu weboldalán, mely digitális kiadványoknak ad helyet. Termékeink 
ismertetői, képei, felkerültek az Etsy nemzetközi online felületre, mely kézműves termékeknek biztosít 
piaci lehetőséget, illetve a Meska.hu hazai oldalra is, mely hasonló kezdeményezéseknek ad teret. 
Jó volt az alapítvány média megjelenése is, júniusban átfogó cikk jelent meg a Reader's Digest magazin 
nyomtatott és online felületén is a Retextil munkájáról. 

Menedzsmentünk:  

A műhelyvezetők, termékfejlesztők, a marketing szakember és civil közösségfejlesztők (3 fő 
közfoglalkoztatott) munkája az alapítvány szempontjából számos eredményt hozott: a közösségi térként 
is funkcionáló Retextil Házat, új arculatot, számos szóróanyagot, plakátot, új honlapot, igényes facebook-
megjelenést és egyéb online megjelenéseket (issuu.com/retextil), de a termékeink befotózását és 
értékesítésének előkészítését is támogatta.

Infrastruktúránk: 

A műhely, az iroda és a boltunk a Pécs, Szent István tér 4. szám alatti, (az  önkormányzat tulajdonában 
álló / 289 m2 + udvar), bérelt ingatlan. Rendelkezünk asztali számítógéppekkel (5 db), Netbook-kal (2 
db), 1 db multifunkcionális irodagéppel (nyomtató, szkenner, fax), Canon fényképezőgéppel, egy ipari 
(interlock) és több más típusú varrógépekkel, digitális hőpréssel, henger stancgéppel és számos 
műhelyeszközzel (fötrők, ollók, szerszámok).

Együttműködéseink:

Együttműködünk a Biztos Kezdet Gyermekházakkal és a Baranya Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálattal.
Dolgozunk a Pécsett alakult, több civil szervezet tagjaiból és egyénből álló LABOR Kulturális Szolgáltató 
Szociális Szövetkezettel.
A hátrányos helyzetű, elsősorban megváltozott munkaképességűek támogatásával foglalkozó 
szervezetekkel együttműködünk: így a Fogd a Kezem Alapítvány, a Ki-Látás Közhasznú Alapítvány, Kerek
Világ Jóléti Alapítvány és a MásKépMás Alapítvány is partnerünk.
Alapító tagjai vagyunk a Special Pécs Klaszter a Fogyatékos Emberekért hálózatának.
Alapítói vagyunk a Recycling Szövetségnek, környezetvédelmi célú alkotói civil szervezetnek, mely 
informális csoportok, és egyének együttműködése.
Együttműködünk a Nevelők Háza Egyesülettel és a Közösségfejlesztők Egyesületével közös projektek, 
pályázatok megvalósításában, szervezetfejlesztésben, közösségi kezdeményezések létrehozásában. Új 
partnerünk a  Dél-dunántúli Regionális Forrásközpont Nkft. 
A város civil szervezeteit, tevékenységeit ismerjük, a kooperációban aktívak vagyunk. A városi 
intézményrendszerrel együttműködünk (egészségügyi, szociális, oktatási), az önkormányzat elismeréssel 
támogatja tevékenységeinket. 

A szolgáltatásainkat igénybe vevők köre: terapeuták, pedagógusok, segítő szakemberek, iskolák, 
gyermekházak, hátrányos helyzetű emberek, civilek.

Foglalkoztatás és rehabilitáció: 
2016 évben az átlagos statisztikai létszám 42 fő. 4 fő munkavállalót köz-foglakoztatás keretében 
alkalmazott alapítványunk.
2016 évben a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 34 fő volt, a 
megváltozott munkaképességűek aránya átlag 85 %-os. 
Művészetterápiás tevékenységünk alapja a megváltozott munkaképességű emberek által a Rehabilitációs 
műhelyünkben készített Retextil termékek, mely közösségi rehabilitáció keretein belül valósul meg. 
Célunk, hogy a megváltozott munkaképességű dolgozók tartós foglalkoztatásban részesüljenek, valamint 
egészségi állapotuk függvényében integrálásra kerüljenek a nyílt munkaerő piacra. Rehabilitációs mentort
és rehabilitációs tanácsadót alkalmazunk a sikeres rehabilitáció érdekében.  Az új munkatársak 
megismerkednek a retextil technológiával, a termékkészítés alapfogásaival.   



Záradék:
A közhasznúsági jelentést a Retextil Alapítvány 2017. 05.04-én tartott kuratóriumi ülése elfogadta.

Pécs, 2017. május 04.

Sleiner Tamás
Kuratóriumi elnök


