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BESZÁMOLÓ SZAKMAI/KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL
A VitaFutura – az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)
2015-ben az alábbi tevékenységeket végezte:

Hazai tevékenység
 Az év folyamán megújult pedagógusoknak szóló programunk, amely immár
Ökomanók néven és kibővült előadás-kínálattal várja az érdeklődőket. (A programról
további információ itt található.)
 Februárban Alapítványunk is csatlakozott a MACI – Magyar Civilszervezetek
kezdeményezéshez, mert – civilszervezetként – fontosnak tartjuk, hogy minél több
emberhez eljusson az üzenet, hogy a civilszervezetek hasznos, hiánypótló
tevékenységet végeznek hazánkban. (A MACI-kampányról, a civilekről és a már
csatlakozott szervezetekről bővebb információ itt található.
 Márciusban elindult “Heti tipp” rovatunk, melynek keretében hétfőnként megosztunk
egy hasznos – a környezet- és/vagy egészségtudatos élettel kapcsolatos – tippet a
weboldalunkon és a Facebook oldalunkon. (Az eddig megjelent tippek itt olvashatók.)
 Júliusban elindult Irodaharmónia projektünk weboldala, melyen elsősorban a hazai
kis- és középvállalkozásoknak adunk hasznos tanácsokat a környezet- és
egészségtudatos iroda kialakításához. (Az oldal a www.irodaharmonia.hu címen
érhető el.)
 A 2014-ben Alapítványunk részére felajánlott SZJA 1% bevételből augusztusban
elkészült hulladékdominó játékunk, amelynek segítségével elmélyíthető a gyerekek
vagy akár felnőttek szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tudása.
 Augusztus 13-án részt vettünk a XIII. kerület Futár utcában megrendezett
Lakóközösségi Napok rendezvényen, ahol az érdeklődő gyerekekkel hulladékokból
kézműveskedtünk: jegyzetfüzetet, papírgyöngyöt, papírkarkötőt készítettünk. (Az
eseményről készült beszámolónk itt olvasható.)
 Augusztus 30-án szintén egy XIII. kerületi rendezvényen, az évente megrendezésre
kerülő Angyalföldi Utcabálon vártuk a kézműveskedni vágyó gyerekeket. (Az
eseményről készült beszámolónk itt olvasható.)
 Szeptember 11-13. között afrikai programunkkal, az Afrohoval kiállítóként mi is részt
vettünk a Millenárison megrendezett Afrikai Napokon. (Az eseményről készült
beszámolónk itt olvasható.)
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 Decemberben gyűjtést szerveztünk egy budai gyermekotthon részére, melynek
keretében részben közvetlen felajánlásokból, részben a 2014. év során részünkre
felajánlott SZJA 1% bevételből összesen 78.093,- Ft értékben adományoztunk
szőnyeget, gyümölcsöt, valamint használt gyerekjátékot és gyerekruhát az otthon
részére. A gyerekotthon támogatását továbbra is folytatjuk. Ehhez és nehéz sorsú
családok támogatásához továbbra is várjuk a kinőtt ruhákat, már megunt játékokat,
illetve pénzbeli adományokat. (A gyűjtéssel kapcsolatos bővebb információ itt
található.)
 Szintén decemberben a 2014-ben Alapítványunk javára felajánlott SZJA 1%
bevételek egy részéből (27.240,- Ft értékben) ruhanemű és lábbeli
adományozásával támogattunk egy rászoruló fóti családot.
 Emellett egész évben aktív kommunikációt folytattunk az Alapítvány weboldalán és
Facebook oldalán, 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" programunk továbbra is lehetőséget
biztosít rászoruló kenyai gyermekek közvetlen támogatására. 2015-ben, a program
keretein belül magyar támogatók 6 általános iskolás és 5 középiskolás diák
tanulmányait segítették elő pénzadományok révén. A program keretében összesen
1.107.545,- Ft adománnyal támogattuk rászoruló gyerekek iskoláztatását.
 Júniustól – a HUF/USD árfolyam változása miatt – változtak a „Jelképes
örökbefogadás” program támogatói díjai, decembertől pedig a kowuori kiterjesztés
(ld. később) apropóján változott a díjstruktúra. (Az aktuális díjak elérhetők itt.)
 Júniusban kuratóriumunk elnöke és az Afroho program vezetője (továbbiakban:
programvezető) látogatást tett a Boston Children Centre tagintézményeiben, melynek
során
o eljuttatta a támogatók ajándékait (iskolaszerek, írószerek, ruhanemű, édesség) a
támogatott gyerekek számára,
o a 2014. során Alapítványunk részére felajánlott SZJA 1%-ból származó bevétel
egy részéből – összesen 69.409,- Ft értékben – tartós élelmiszert, tisztálkodási
szereket és gyógyszereket adományozott a gyerekotthon és az abban élő
gyerekek számára;
o emellett összesen 35.806,- Ft értékben adott át tárgyi adományt (főként
élelmiszert, iskolaszert és gyógyszert) a Boston Iskolák, valamint kowuori
partnerszervezetünk részére.
o (A látogatásról készült beszámoló itt olvasható.)
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 Finn és ausztrál partnerszervezeteink, a Från Hand Till Hand r.f. és a Kenyan
Kinship képviselői augusztus elején néhány napot Budapesten töltöttek azzal a céllal,
hogy közösen megvitassuk az általunk is támogatott nairobi Boston iskolákat érintő
legfontosabb kérdéseket és aktuális ügyeket. (A látogatásról bővebb információ itt
található.)
 Szeptemberben a Boston Gyerekotthon lakói részére fémdobozokat vásároltunk
annak érdekében, hogy a gyerekek a személyes holmijukat rendben és – igény
esetén – elzártan tudják tárolni. (A vonatkozó hír itt olvasható.)
 Októberben programvezetőnk ismét Kenyában járt, ahol meglátogatta a Boston
Children Centre tanulóit, a holland Wings of support szervezet által szervezett
naivashai (bozót)táborban. (A látogatásról szóló beszámoló itt olvasható.)
 Programvezetőnk az év során több alkalommal is járt a nyugat-kenyai Kowuorban,
ahol rendszeresen találkozott helyi partnerünk, a Sare SEEP képviselőivel. A
találkozások és megbeszélések eredményeként:
o elindult „Taka taka” nevű kenyai hulladékprojektünk, melynek célja a lehetséges
minimálisra csökkenteni a háztartásokban keletkező hulladékot, illetve környezetés egészségbarát megoldást találni az elkerülhetetlenül keletkező szemétre.
Ennek érdekében sor kerül egy edukációs anyag összeállítására, valamint a helyi
közösségben a témával kapcsolatos ismeretterjesztő tevékenység végzésére. (A
projektről bővebb információ itt található.);
o a projekt keretében már sor került egy workshopra, amelyen egyrészt a keletkező
hulladékról és azok kezelésének jelenlegi gyakorlatáról beszélgettünk, másrészt
szó volt a hulladékhierarchiáról és a megelőzési lehetőségekről is;
o további egyeztetések keretében megállapodtunk helyi partnerünkkel az
alábbiakról:
 2016 áprilisában egy afrikai agrártapasztalatokkal is rendelkező, magyar
szakértő bevonásával kísérleti agrárprojektet indítunk, melynek során
célunk olyan új termesztési technológiák és fajok tesztelése, amelyek
nagyobb és kiszámíthatóbb terméshozamot ígérnek, valamint
kiegyensúlyozottabb és nagyobb tápanyagértékű haszonnövények
termesztését teszik lehetővé (megj.: a program 2016. áprilisban elindult);
 2016-tól „Ki fogad örökbe? – Jelképes örökbefogadás” programunk
Kowuorra és környékére is kiterjesztésre kerül, azaz a leginkább rászoruló
gyerekek kiválasztását és a szükséges információk összegyűjtését
követően Kowuorban is lesz lehetőség rászoruló gyerekek oktatásának
közvetlen támogatására (megj.: a gyerekek kiválasztása és az információk
összegyűjtése megtörtént, „Jelképes örökbefogadás” programunkban
2016. február óta kowuori gyerekek is támogathatók).
 Afrikai tevékenységünk keretében az AfRoho program Facebook oldalán és
weboldalán az év során folyamatosan osztottunk meg Afrikával és afrikai
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tevékenységünkkel kapcsolatos információkat,
szimpatizánsaink Afrikára vonatkozó ismereteit.

képeket,

ezáltal

is

bővítve

Napi működéshez kapcsolódó események
 Az Alapítvány kuratóriuma április 16-i ülésén fogadta el a 2014. évi Beszámolót és
Közhasznúsági mellékletet, valamint az éves tevékenységről szóló szöveges
beszámolót. (A hivatalos beszámoló itt, a szöveges beszámoló itt olvasható.)
 Alapító okiratunk november 18-tól megváltozott. (Az erről szóló bírósági döntés 2016.
január 26-án emelkedett jogerőre.) A jóváhagyott változások az Alapító lakcímét,
valamint a kuratórium tagjainak tagsági díjazását érintik. Hatályos alapító okiratunk
megtekinthető itt.
 Sikeresen pályáztunk a NEA két programjában is. A NEA-UN-15-N pályázaton
82.550,- Ft-ot, a NEA-UN-15-M pályázaton 250.000,- Ft-ot nyertünk. A pályázati
összegek felhasználása és elszámolása mindkét esetben megtörtént.
 A 2015. évi SZJA 1% felajánlásokból alapítványunk részére felajánlott összeg:
145.484 Ft. (Az összeg – amely 2015. szeptemberben érkezett meg bankszámlánkra
– 2016-ban kerül felhasználásra.)
 A 2014. évi SZJA 1% felajánlások összege (135.394,- Ft) az alábbi módon került
felhasználásra 2015-ben:
o Afrikai tevékenység:
 Boston Gyerekotthon támogatása: 69.409,- Ft
o Hazai tevékenység:
 Hulladékos dominó készítése:
19.050,- Ft
 Budai gyermekotthon támogatása: 19.695,- Ft
 Rászoruló fóti család támogatása: 27.240,- Ft
o Az 1% felhasználásával kapcsolatos bővebb információk itt érhetők el.

Budapest, 2016. május 16.

………………………………
képviselő
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