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BESZÁMOLÓ SZAKMAI/KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL
A VitaFutura – az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)
2017-ben az alábbi tevékenységeket végezte:

Hazai tevékenység
• ÖkoManók programunk keretében 2017-ben összesen 25 alkalommal 61 tanítási
órában közel 650 gyereknek tartottunk játékos, interaktív foglalkozást különböző
környezetvédelmi témákban (tudatos vásárlás, hulladék, gyógynövények stb.). Ez az
előző (2016-os) évhez képest jelentős – több, mint háromszoros – növekedés,
amelyet az Allianz Hungária Zrt-től elnyert 500.000,- forintos pályázati összeg tett
lehetővé. (A programról és a megtartott előadásokról további információ itt található:
http://vitafutura.hu/projektjeink/okomanok/)
• “Heti tipp” rovatunk keretében minden héten megosztunk egy hasznos – a környezetés/vagy egészségtudatos élettel kapcsolatos – tippet a weboldalunkon és a
Facebook
oldalunkon.
(Az
eddig
megjelent
tippek
weboldalunkon
(http://vitafutura.hu/heti-tippek/)
és
Facebook
oldalunkon
(https://www.facebook.com/VitaFuturaAlapitvany/) olvashatók.)
• Tekintettel arra, hogy 2017 a fenntartható turizmus éve (volt), az Aprólépéssel
együttműködésben több cikket is megjelentettünk a felelősségteljes utazás
témakörében. (A cikkek weboldalunkon (http://vitafutura.hu/category/felelos_utazas/)
olvashatók.)
• Márciusban az Intersport Bt. 2016. decemberi felajánlásának köszönhetően 80.500,Ft értékben vittünk sportszereket (foci-, kézi, röp- és kislabdákat, pingpong és tollas
labda szetteket és ugróköteleket) a nagybörzsönyi alsó tagozatos általános iskola
részére.
• Egyéni adományoknak köszönhetően idén három alkalommal (áprilisban, júniusban
és decemberben) vittünk adományokat (használt ruhákat és cipőket) a komlói
speciális középiskola részére, összesen 145.000,- Ft értékben.
• Májusban – szintén támogatóink felajánlásának köszönhetően – 115.000,- Ft
értékben vittünk tárgyi adományokat (használt ruhákat, cipőket és játékokat) a budai
gyerekotthon részére.
• Decemberben – szintén egyéni adományokból – 10.000,- Ft értékben ajándékoztunk
zenélő játékokat, játék babakocsit, mesekönyveket és kirakókat a szekszárdi
speciális óvoda részére.
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• Decemberben közel 176 ezer forint értékben vásároltunk környezeti nevelési
könyveket hazai óvodák részére. A könyvek átadására – 2 vidéki és 2 budapesti
óvodában – 2018. januárban került sor.
• A hazai gyerekintézmények – budai gyerekotthon, szekszárdi speciális óvoda és
komlói speciális középiskola – támogatását továbbra is folytatjuk. Ehhez és más
nehéz sorsú gyerekek támogatásához továbbra is várjuk a kinőtt ruhákat, már
megunt játékokat, illetve pénzbeli adományokat.
• Decemberben új kezdeményezést indítottunk útjára „Adventi hálanaptár” néven, mely
a kanadai „An Advent of Gratitude” kezdeményezés magyar verziója. A
kezdeményezés célja, hogy az advent időszakában a fogyasztás helyett arra
koncentráljunk, amiért hálásak lehetünk, egyúttal azon hazai kezdeményezések
támogatására buzdítsunk, amelyek a nálunk kevésbé szerencsés helyzetben élőket
hivatottak
támogatni.
A
kezdeményezéshez
itt
lehet
csatlakozni:
https://www.facebook.com/adventihalanaptar/.
• Mindezek mellett – ahogy a korábbi években is, úgy idén is – egész évben aktív
kommunikációt folytattunk az Alapítvány weboldalán (http://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" (http://hu.afroho.org/ki-fogadorokbe/jelkepes-orokbefogadas/) programunk továbbra is lehetőséget biztosít
rászoruló kenyai gyermekek közvetlen támogatására. 2017-ben, a program keretein
belül magyar támogatók 2 általános iskolás és 4 középiskolás diák tanulmányait
segítették elő pénzadományok révén, összesen 740.796,- Ft értékben.
• Februárban – egyéni támogatóknak köszönhetően, velük közösen – 86.000,- Ft
értékben vittünk játékot, ruhaneműt és iskolaszereket a rászoruló gyerekeknek
létrehozott shanzui (Mombasa, Kenya) óvodába. (A látogatásról bővebben itt
olvashatsz: http://hu.afroho.org/gyermektamogatas/nest-children-centre-shanzu/.)
• Az oviban idén két további alkalommal – júniusban és júliusban – jártunk még.
Mindkét alkalommal egyéni pénz- és tárgyi adományokból ajándékoztunk tartós
élelmiszert – rizst, lisztet, babot, cukrot, kását, étolajat, sót, teát stb. –, valamint
színezőket a gyerekeknek, összesen 125.969,- forint értékben.
• Karácsonykor lassan hagyománnyá válik, hogy a mombasai menedékotthon aktuális
kis lakóit kirándulni visszük. Idén sem volt ez másként, összesen 43-an vettünk részt
a kiránduláson, ahol a szállítás és a strandbelépő mellett egy üdítőre és uzsonnára is
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meghívtuk a gyerekeket. A kirándulás teljes költsége 81.675,- forint volt. (A
menedékotthonról és a kirándulásról bővebb információ itt található:
http://hu.afroho.org/gyermektamogatas/mombasai-menedekotthon/.)
Napi működéshez kapcsolódó események
• Az Alapítvány kuratóriuma május 18-i ülésén fogadta el a 2015. évi Beszámolót és
Közhasznúsági mellékletet, valamint az éves tevékenységről szóló szöveges
beszámolót. (A hivatalos beszámoló és a szöveges beszámoló honlapunkon
(http://vitafutura.hu/rolunk/hivatalos-adatok/) olvasható.
• Sikeresen pályáztunk a NEA egyik programjában: a NEA-UN-16-N pályázaton
65.250,- Ft-ot nyertünk. A pályázati összeg felhasználása és elszámolása
megtörtént.
• Az SZJA 1% felajánlásokból alapítványunk részére 2017. évben felajánlott összeg:
126.148 Ft. (Az összeg – amely két részletben, szeptemberben és decemberben,
érkezett meg bankszámlánkra – 2018-ban kerül felhasználásra.)
• A 2016. évi SZJA 1% felajánlások összege (75.385,- Ft) az alábbi módon került
felhasználásra 2016-ban:
o Afrikai tevékenység:
• Bevásárlás a shanzui óvoda részére:
37.685,- Ft
o Hazai tevékenység:
• Könyvcsomag vásárlása óvodák részére: 37.700,- Ft
o Összesen elköltésre került: 75.385,- Ft
o Az 1% felhasználásával kapcsolatos bővebb információk itt érhetők el:
http://vitafutura.hu/ado_1szazalek/ado-1-felhasznalasa/.
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