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AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Alapítvány neve:

VitaFutura – az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány

Alapítvány rövid
megnevezése:

VitaFutura Közhasznú Alapítvány

Székhely:

1139 Budapest, Teve u. 9/c 3/15

Nyilvántartási szám:

11325/2011

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:

• 18 év alattiak egészséges és egészségtudatos, valamint
környezettudatos életre nevelése;
• Hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő és beteg gyermekek
életminőségének javítása.

Alapítvány által végzett
közhasznú tevékenységek:

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
9. környezetvédelem;
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági
érdekképviselet;
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése;
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony
keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység
kivételével.
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BESZÁMOLÓ SZAKMAI/KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL
A VitaFutura – az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)
működése az alábbiak szerint alakult 2012-ben:
Programok, rendezvények
• Áprilisban önkénteseink a Föld napja alkalmából megtartott Egészségnap keretében
előadást tartottak a gyógynövényekről és azok egészségre gyakorolt hatásáról a
hőgyészi ökoiskolában. Az előadás keretében megismertettük a 3. és 4.
osztályosokat a gyógynövények lehetséges felhasználási módjaival és a
legelterjedtebb gyógynövényeink (pl. csipkebogyó, csalán) jótékony hatásaival, majd
az elméleti ismereteket követően gyakorlati foglalkozás keretében tettük kézzel
foghatóbbá a tanultakat.
• Májusban – szintén önkénteseink aktív részvételével - kiállítóként mi is részt vettünk
a Lengyel-Annafürdőn megrendezett Környezeti nevelés és ökoturisztikai kiállításon,
ahol a látogatók - Alapítványunk mellett - megismerkedhettek a dél-dunántúli régió
erdészeti erdei iskoláival, és különböző programokon vehettek részt. Alapítványunk
céljai és tevékenysége bemutatásával várta a felnőtt érdeklődőket, a gyerekeket
pedig különböző játékokkal (szelektív hulladékgyűjtés, táplálékház, gyógynövény
kártyák stb.).
• Júniusban önkénteseink gyermekeinek tartottunk szemléltető oktatást a szelektíven
gyűjtött hulladék játékként történő újrahasznosítási lehetőségeiről.
Online aktivitás
• Egész évben aktív kommunikációt folytattunk az Alapítvány weboldalán és Facebook
oldalán, melyek keretében a cél szerinti tevékenység részeként ismeretterjesztő
cikkek, posztok és tájékoztató anyagok közzétételére került sor (pl. jeles napok
alkalmából, energia, víz, egészséges táplálkozás, sport témakörökben).
• Áprilisban Facebook oldalunk népszerűsítése érdekében online játékot szerveztünk,
melynek keretében az oldalt kedvelők között a partnereink által felajánlott
ajándékokat sorsoltunk ki.
• A nyári időszakban új rovatot indítottunk „Ajánló” néven, melyben a szabadidő
hasznos és élvezetes eltöltéséhez segítséget nyújtva, összegyűjtöttük azokat a
gyermek és családi programokat, amelyek az egészséges és környezettudatos
életmódhoz kapcsolódnak: természetismereti és ökotáborokat, hétvégi programokat,
egészségnapokat stb.
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• A nyár folyamán online aktivitásunkat tematikus alapon, a víz témája köré
csoportosítva folytattuk. Víztakarékosság, vízlábnyom, óceánok védelme,
folyadékfogyasztás, vízi sportok témakörökben jelentettünk meg cikkeket és
osztottunk meg információkat.
• Októberben honlapunkon külön menüpontban elérhetővé tettünk a pedagógusok
számára hasznos információkat: az Alapítvánnyal való együttműködéssel, iskola- és
óvodazöldítéssel, környezet- és egészségtudatos kezdeményezésekkel kapcsolatos
információkat, valamint program- és rendezvényötletek.
Cél szerinti tevékenységhez kapcsolódó egyéb aktivitás
• Augusztusban csatlakoztunk a Holofon Zrt. által életre hívott Kupakverseny zöld
szervezeteknek meghirdetett, szakmai együttműködési programjához, az ún.
Kupaktanácshoz. A Kupakverseny céljával, azaz a környezettudatos szemlélet és a
hulladék-(újra)hasznosítás minél szélesebb körű népszerűsítésével egyetértve
támogatóinkat és partnereinket arra biztattuk, hogy az első „zöld” lépést megtéve,
gyűjtsék szelektíven a feleslegessé vált kupakokat, és ajánlják fel azokat a
versenyben részt vevő oktatási intézmények számára.
• Októbertől - a szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás fontosságát elismerve csatlakoztunk a TerraCycle csokipapír-gyűjtő akciójához, melynek keretében
édességek nehezen újrahasznosítható - műanyagalapú (és fémgőzölt) csomagolásainak gyűjtésével juthatnak többletforráshoz civilszervezetek. Az
újrahasznosítás fontosságával egyetértve támogatóinkat és önkénteseinket az
akcióban való részvételre bíztatjuk, az összegyűlt csomagolásokat pedig az
Alapítvány javára váltjuk be, ily módon is növelve az Alapítvány bevételeit. (2012-ben
ezen támogatási formából még nem származott bevételünk.)
Napi működéshez kapcsolódó tevékenység
• Májusban megváltozott a székhelyünk. Az új címünk: 1139 Budapest, Teve utca 9/c
III/15.
• Augusztusban új bankszámlát nyitottunk a K&H Bank Zrt-nél. Új számlaszámunk:
10403301-50526672-55771002.
• Az Alapítvány kuratóriuma 2012. május 22-i ülésén fogadta el a 2011. évi
Közhasznúsági jelentést.
• A MarkCon Kommunikációs Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társasággal (Székhely: 7623 Pécs, Móré Fülöp u. 33.) 2011-ben kötött támogatási
szerződés keretében:
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o elkészült egy alkalmazás az áprilisi Facebook kampányhoz;
o megtervezésre kerültek az általános kommunikációs anyagok (névjegy,
szóróanyag);
o megtervezésre kerültek az Alapítvány egyes, terv szerint 2013-ban induló
projektjeinek arculati elemei (weboldal, logo és Facebook oldal).
Fenti szolgáltatások összértéke 392.000,- Ft, azaz háromszázkilencvenkettőezer
forint volt.

Budapest, 2013. április 24.
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