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AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI 
 
 
Alapítvány neve: VitaFutura – az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány 

 
Alapítvány rövid 
megnevezése: 

VitaFutura Kh. Alapítvány 

Székhely: 1139 Budapest, Teve u. 9/c 3/15 
Levelezési cím: 1026 Budapest, Gárdonyi Géza u. 40. 
Nyilvántartási szám: 01-01-0011325 
Bírósági végzés száma: Fővárosi Törvényszék Pk.61044/2010/4. 

 
Alapítás és közhasznú 
jogállás megszerzésének 
időpontja: 

2011. március 23. 

Adószám:  
 

18209974-1-41 

Tartós közérdekű cél: • egészséges és egészségtudatos, valamint környezettudatos 
életre nevelés;  

• a környezeti és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése; 
• hátrányos helyzetű, szegénységben vagy fogyatékkal élő 

és/vagy beteg gyermekek életminőségének javítása. 
 

Alapítvány által végzett 
közhasznú tevékenységek: 
 

• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
• környezet- és természetvédelem; 
• egészségmegőrzés, betegségmegelőzés;  
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítése. 
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BESZÁMOLÓ SZAKMAI/KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 
 
A VitaFutura – az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 
2018-ban az alábbi tevékenységeket végezte: 
 
 
Hazai tevékenység 

• ÖkoManók programunk keretében idén összesen 8 óvoda részére vittünk környezeti 
nevelési mesekönyveket. A könyvek összértéke: 211.352,- Ft. Emellett decemberben 
47.115 Ft értékben újabb könyveket szereztünk be, melyeket 2019. elején juttattunk 
el a kiválasztott óvodák számára. Ovis könyvcsomag programunkról részletesebben 
itt olvashatsz: https://vitafutura.hu/okomanok/ovis-konyvcsomag/.  

• “Heti tipp” rovatunk keretében az idén is számos hasznos – a környezet- és/vagy 
egészségtudatos élettel kapcsolatos – tippet osztottunk meg a weboldalunkon és a 
Facebook oldalunkon. (Az eddig megjelent tippek weboldalunkon 
(https://vitafutura.hu/heti-tippek/) és Facebook oldalunkon 
(https://www.facebook.com/VitaFuturaAlapitvany/) olvashatók.) 

• Tavaly decemberben indított „Adventi hálanaptár” kezdeményezésünket idén 
kibővítettük. A kezdeményezés Facebook oldalán az adventi időszak napi kihívásai 
mellett környezettudatos, minimalista és slow karácsonyi ötleteket is megosztottunk, 
valamint a kihívásokat igyekeztünk kiegészíteni néhány érdekes, a fejlődő 
országokra vonatkozó információval. (A fejlődő országbeli példaként többnyire 
Kenyára hivatkoztunk, mert - AfRoho programunk kapcsán - onnan van leginkább 
személyes tapasztalatunk.) Célunk a kiegészítésekkel az volt, hogy még inkább 
segítsünk annak átgondolásában, hogy - az összes probléma és nehézség ellenére - 
mennyire nagyon szerencsés helyzetben is vagyunk itt, Magyarországon. A 
kezdeményezésről weboldalunkon itt olvashatsz: 
https://vitafutura.hu/projektjeink/adventi-halanaptar/, a kezdeményezés Facebook 
oldala: https://www.facebook.com/adventihalanaptar/. 

• Mindezek mellett – ahogy a korábbi években is, úgy idén is – egész évben aktív 
kommunikációt folytattunk az Alapítvány weboldalán (https://vitafutura.hu/) és 
Facebook oldalán (https://www.facebook.com/VitaFuturaAlapitvany/), amelynek 
keretében a cél szerinti tevékenység részeként ismeretterjesztő cikkek, posztok és 
tájékoztató anyagok közzétételére is sor került.  

 
 

Afrikai tevékenység: Afroho 

• „Ki fogad örökbe? – Jelképes örökbefogadás" (https://hu.afroho.org/ki-fogad-
orokbe/jelkepes-orokbefogadas/) programunk keretein belül magyar támogatók 1 
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általános iskolás és 4 középiskolás diák tanulmányait segítették elő pénzadományok 
révén, összesen 617.368,- Ft értékben. 

• A gyerekek közvetlen támogatása mellett az iskola által használt domainnevek 
finanszírozásával az iskola működését is támogattuk, összesen 11.400,- Ft értékben. 

• Február óta - támogatóink adományainak köszönhetően - kiterjesztettük a shanzui 
óvoda támogatását: egész évben fizettük az iskolának helyet adó épület bérleti díját, 
a tanító fizetését, valamint rendszeresen vittünk élelmiszert a gyerekek részére. 
Mindezekre az idén összesen 408.358,- Ft-ot költöttünk, amelyet teljesen egészében 
adományokból finanszíroztunk. Az óvodáról bővebben itt olvashatsz: 
https://hu.afroho.org/gyermektamogatas/nest-children-centre-shanzu/.) 

• A februári iskolanyitáskor a szokásos bevásárláson túl - támogatótól kapott – 
használt ruhákat és cipőket is vittünk a shanzui ovisok részére, összesen 3.500,- Ft 
értékben. 

• Márciusban egyik kedves támogatónk, „Segíts egy rongybabával” néven gyűjtést 
indított. Kézművesek és lelkes kreatív anyukák és nagymamák által készített és 
felajánlott rongybabákra lehetett licitálni. Az akció keretében 102.212,- Ft gyűlt 
össze, amelyet teljes egészében a shanzui ovi fenntartására fordítottunk: 
tankönyveket, füzeteket, egyenruhát, iskolai táblát és élelmiszert vásároltunk a 
gyerekek részére, valamint beszereztünk egy kézmosót is, hogy a gyerekek 
kényelmesebben, akár egyedül (tanítói segítség nélkül) is tudjanak kezet mosni.  

• Júliusban ellátogattunk a mombasai menedékotthonba, ahová – támogatóinktól 
kapott – használt ruhákat, cipőket és némi tartós élelmiszert vittünk, összesen 
18.687,- Ft értékben.  

• Karácsony előtt ismét sor került a mombasai menedékotthon aktuális kis lakóinak 
kirándulására. Ennek megvalósítására novemberben gyűjtést indítottunk, melynek 
keretében hét támogatótól összesen 88.000,- Ft gyűlt össze. A kirándulásra végül 
december 14-én került sor összesen 40 fő részvételével. A támogatói adományoknak 
köszönhetően a szállítás és a strandbelépő mellett egy üdítőre és ebédre is 
meghívtuk a gyerekeket. A kirándulás teljes költsége 72.448,- forint volt. (A 
megmaradt 15.552,- forintot a jövő évi kirándulás finanszírozására használjuk majd 
fel.) A menedékotthonról és a kirándulásról bővebb információ itt található: 
https://hu.afroho.org/gyermektamogatas/mombasai-menedekotthon/.) 

 
Napi működéshez kapcsolódó események 

• Az Alapítvány kuratóriuma május 28-i ülésén fogadta el a 2017. évi Beszámolót és 
Közhasznúsági mellékletet, valamint az éves tevékenységről szóló szöveges 
beszámolót. (A hivatalos beszámoló és a szöveges beszámoló honlapunkon 
(https://vitafutura.hu/rolunk/hivatalos-adatok/) olvasható. 
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• Sikeresen pályáztunk a NEA egyik programjában: a NEA-UN-18-N pályázaton 
104.550,- Ft-ot nyertünk. A pályázati összeget – a pályázati kiírásnak megfelelően - 
működési  költségeink finanszírozására használtuk fel, részben 2018-ban, részben 
2019 elején.  

• Az SZJA 1% felajánlásokból alapítványunk részére 2018. évben felajánlott összeg: 
190.193 Ft. (Az összeg 2019-ben kerül felhasználásra.) 

• A 2017. évi SZJA 1% felajánlások összege (126.148,- Ft) az alábbi módon került 
felhasználásra 2018-ban: 
o Afrikai tevékenység:  

• A shanzui óvoda költségeinek finanszírozása:  63.074,- Ft 
o Hazai tevékenység:  

• Könyvcsomag vásárlása hazai óvodák részére: 63.074,- Ft 
o Összesen elköltésre került: 126.148,- Ft 
o Az 1% felhasználásával kapcsolatos bővebb információk itt érhetők el: 

https://vitafutura.hu/ado_1szazalek/ado-1-felhasznalasa/.  
 
 
Budapest, 2019. május 13. 
    
 

…………………………….. 
         képviselő  

  


