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BESZÁMOLÓ SZAKMAI/KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL
A VitaFutura – az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)
2014-ben az alábbi tevékenységeket végezte:
Hazai programok, rendezvények

 Tavasszal elkészült és 6.000 példányban megjelent „Kirándulj tudatosan! - a tudatos
erdei kirándulás 10 pontja” című kiadványunk, melyhez nyomtatott formában a
Tamási (Miklósvári) Vadasparkban, a Lengyel-Annafürdő Erdei Iskolában, valamint
Budapesten a RUNtotta-ban és a Test és Lélek stúdióban juthattak hozzá az
érdeklődők. (A kiadvány elektronikus formátumban letölthető itt.)
 Szeptember 12-14. között afrikai programunkkal, az Afrohoval kiállítóként mi is részt
vettünk a Millenárison megrendezett Afrika Napokon. (Az eseményről készült
beszámolónk itt olvasható.)
Afrikai tevékenység

 Januárban adománnyal támogattunk egy kenyai családot: élelmiszert,
iskolakezdéshez szükséges könyveket és felszerelést adományoztunk, valamint
segítettük a családot abban, hogy mezőgazdasági tevékenységet indíthasson.
 AfRoho "Jelképes örökbefogadás" programunk továbbra is lehetőséget biztosít
rászoruló kenyai gyermekek közvetlen támogatására. A program keretein belül
magyar támogatók 2014-ben 8 általános iskolás és 4 középiskolás diák tanulmányait
segítették elő pénzadományok révén.
 2014. július 17-én aláírtuk a Nairobi Matopeni nyomornegyedében óvodát, általános
iskolát, középiskolát és gyermekotthont működtető Boston Children Centre-vel
korábban kötött támogatási szerződés módosítását. A módosítás értelmében az
eddigiek – pénzbeli és tárgyi adományok nyújtása, valamint az iskolában tanuló
gyerekek közvetlen támogatása – mellett az iskola online kommunikációs
tevékenységének segítésével és adminisztratív feladatok ellátásának lehetőségével
bővült a VitaFutura Kh. Alapítvány által nyújtott támogatások köre.
 Júliusban és szeptemberben önkéntesünk és kuratóriumunk elnöke (továbbiakban:
önkéntesünk) látogatást tett a Boston Children Centre tagintézményeiben, melynek
során
o befizette az esedékes tandíjakat,
o eljuttatta a támogatók ajándékait (iskolaszerek, írószerek, ruhanemű, édesség) a
támogatott gyerek számára,
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o iskolaszereket, focilabdát, tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket és
gyógyszereket adományozott a gyerekotthon és az abban élő gyerekek számára.
 Önkéntesünk augusztusi kowuori látogatása során
o iskolaszerekből, használt ruhákból és élelmiszerből álló adományokat juttatott el
rászoruló családok számára;
o kenyai segítők közreműködésével egynapos kirándulásra vitt 23 falubeli gyereket
a közeli Homa-hegyhez (a kirándulásról szóló beszámoló itt olvasható);
o egy jövőbeli esetleges projekt előkészítése érdekében a vendéglátó családnál
részben alapítványi támogatásból napelem került felszerelésre;
o megbeszélést tartott egy helyi, önszerveződő csoporttal az esetleges jövőbeli
együttműködés lehetőségeiről.
 Kint tartózkodása alatt önkéntesünk ellátogatott Buterebe és Kitaléba is, ahol helyi
családoknak kisebb adományokat (iskolaszer, élelmiszer) adott át.
(Részletes beszámoló a kenyai út során végzett tevékenységről itt elérhető.)
 Az Afroho program keretében összesen 1.522.870,- Ft értékű támogatást nyújtottunk
kenyai rászoruló gyerekek és családok számára.
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 is sor került.
 Májusban elindult Afrikai programunk, az Afroho önálló weboldala, az afroho.org.
 Afrikai tevékenységünk keretében az AfRoho program Facebook oldalán – és
később weboldalán – az év során folyamatosan osztottunk meg Afrikával és afrikai
tevékenységünkkel kapcsolatos információkat, képeket, ezáltal is bővítve
szimpatizánsaink Afrikára vonatkozó ismereteit.
Napi működéshez kapcsolódó tevékenység

 Az Alapítvány kuratóriuma május 9-i ülésén fogadta el a 2013. évi Beszámolót és
Közhasznúsági mellékletet, valamint az éves tevékenységről szóló szöveges
beszámolót.
 Alapító okiratunk július 14-től megváltozott. Az alapító okirat módosítására a
jogszabályi változások miatt volt szükség. A legfontosabb változások az alábbiak:
o a jogszabályi változások átvezetésre kerültek, valamint meghatározásra kerültek
az alapítványunk által végzett közhasznú tevékenységek;
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o változtak (kiegészültek) tartós közérdekű céljaink;
o a célkiegészítéssel összhangban megemelésre került az alapítói vagyon;
o részletesen meghatározásra kerültek lehetséges bevételi forrásaink.
 Az alapító okirat módosításával összefüggően elrendelt változásbejegyzéssel egy
időben a bíróság megállapította, hogy Alapítványunk a 2011. évi CLXXV. törvény
alapján továbbra is közhasznú szervezet.
 Októberben megérkezett számlánkra a 2013. évi SZJA 1% felajánlásokból
alapítványunk részére felajánlott összeg: 135.394 Ft. (Az összeg 2015-ben kerül
felhasználásra.)
 November elején a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) kifizette részünkre a NEAUN-14-N számú pályázat keretében megítélt, vissza nem térítendő támogatás
összegét, 79.485 Ft-ot. (Az összeg felhasználására vonatkozó elszámolást a
megadott határidőig a NEA részére megküldtük.)
 Decemberben elindult hírlevelünk, melynek célja, hogy rendszeresen beszámoljon a
VitaFutura Alapítvány és kiemelt projektünk, az AfRoho tevékenységével kapcsolatos
hírekről, eseményekről.
Egyéb

 Fontosnak tartjuk, hogy vezető tisztségviselőink és önkénteseink folyamatosan
képezzék magukat az Alapítvány tevékenységéhez kapcsolódó témákban, ezért
kuratóriumunk elnöke (aki önkéntesként aktívan részt vesz az Alapítvány
tevékenységében) március 11-én részt vett a HUMUSZ Szövetség által szervezett
Újrapapír Workshopon.

Budapest, 2015. április 16.
Vaszari Mónika
képviselő
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