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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 

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 és felettiek egészséges és egészségtudatos, 

valamint környezettudatos életre nevelése;  

• Hátrányos helyzetű, szegénységben vagy fogyatékkal élő 

és/vagy beteg gyermekek életminőségének javítása. 

 

Alapítvány által végzett 

közhasznú tevékenységek: 

 

• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 

• környezetvédelem; 

• gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági 

érdekképviselet; 

• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítése; 

• 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) 

2013-ban az alábbi tevékenységeket végezte: 

 

Hazai programok, rendezvények 

 

• Júniusban önkénteseink előadást tartottak a gyógynövényekről és azok egészségre 

gyakorolt hatásáról a budapesti Megyeri úti általános iskola két alsó tagozatos 

osztályában. Az előadás keretében megismertettük a 2. 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.  

 

Afrikai tevékenység 

 

• 2013. május 17-én megállapodást írtunk alá a Boston Children Centre-vel, amely 

Nairobi Matopeni nyomornegyedében működtet óvodát, általános iskolát, 

középiskolát és gyermekotthont a közösségben élő, szegény sorsú és árva gyerekek 

számára. A megállapodás keretében a VitaFutura Kh. Alapítvány pénzbeli és tárgyi 

adományok nyújtásával segíti elő az intézmény működtetését és tevékenységét, 

különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek oktatására, élelmezésére, 

lakhatásának biztosítására, valamint testi-lelki egészségének oltalmazására.  

• Az együttműködés keretében Alapítványunk többek között az AfRoho "Jelképes 

örökbefogadás" program révén biztosít lehetőséget rászoruló kenyai gyermekek 

közvetlen támogatására. A program keretein belül magyar támogatók 2013-ban 9 

általános iskolás és 4 középiskolás diák tanulmányait segítették elő pénzadomány 

révén.  

• Májusban látogatást tettünk a Boston Children Centre tagintézményeiben, melynek 

során  

o eljuttattuk a támogatók ajándékait (iskolaszerek, írószerek, ruhanemű, édesség) 

a támogatott gyerek számára,  

o mintegy 130 ezer forint értékben ajándékoztunk takarókat, moszkító hálókat, 

tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket és gyógyszereket a gyerekotthon és az 

abban élő gyerekek számára; 

o egy támogatónknak köszönhetően 20.000,- Ft értékű könyvadományt adtunk át 

az iskola könyvtára részére. 

 

Online aktivitás 

 

• Egész évben aktív kommunikációt folytattunk az Alapítvány weboldalán és Facebook 

oldalán, melyek keretében a cél szerinti tevékenység részeként ismeretterjesztő 
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cikkek, posztok és tájékoztató anyagok közzétételére került sor (pl. jeles napok 

alkalmából, energia, víz, egészséges táplálkozás, sport témakörökben). 

 

• Afrikai tevékenységünk keretében az AfRoho programunk Facebook oldalán az év 

során folyamatosan osztottunk meg Afrikával és afrikai tevékenységünkkel 

kapcsolatos információkat, képeket, ezáltal is bővítve szimpatizánsaink Afrikára 

vonatkozó ismereteit.  

 

Cél szerinti tevékenységhez kapcsolódó egyéb aktivitás 

 

• Az év során két alkalommal támogattunk kisebb adományokkal (ruhanemű, 

élelmiszer stb.), összesen 35 ezer forint értékben egy halmozottan hátrányos 

helyzetű vilmányi családot. 

 

Napi működéshez kapcsolódó tevékenység 

 

• Alapító okiratunk február 5-től megváltozott. A jogszabályi módosulásokból fakadó 

változások átvezetése mellett változott a kuratórium összetétele, valamint 

tevékenységünk köre is bővült felnőtteket érintő, valamint afrikai programok 

indításának lehetőségével.  

 

• Októberben bankszámlaszámunk megváltozott. Az új számlaszám: MagNet Bank Zrt. 

16200199-11526302. (A K&H Bank Zrt-nél vezetett korábbi számlánkat – a 

megnövekedett költségek miatt - megszűntettük.) 

 

• Az Alapítvány kuratóriuma 2012. május 6-i ülésén fogadta el a 2012. évi Beszámolót 

és Közhasznúsági mellékletet, valamint az éves tevékenységről szóló szöveges 

beszámolót. 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2014. május 9. 

      

      Vaszari Mónika 

képviselő 


