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AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI 
 
 
Alapítvány neve: VitaFutura – az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány 

 
Alapítvány rövid 
megnevezése: 

VitaFutura Kh. Alapítvány 

Székhely: 1139 Budapest, Teve u. 9/c 3/15 
Levelezési cím: 1026 Budapest, Gárdonyi Géza u. 40. 
Nyilvántartási szám: 01-01-0011325 
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: • egészséges és egészségtudatos, valamint környezettudatos 
életre nevelés;  

• a környezeti és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése; 
• hátrányos helyzetű, szegénységben vagy fogyatékkal élő 

és/vagy beteg gyermekek életminőségének javítása. 
 

Alapítvány által végzett 
közhasznú tevékenységek: 
 

• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
• környezet- és természetvédelem; 
• egészségmegőrzés, betegségmegelőzés;  
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítése. 
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BESZÁMOLÓ SZAKMAI/KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 
 
A VitaFutura – az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 
2016-ban az alábbi tevékenységeket végezte: 
 
 
Hazai tevékenység 

• ÖkoManók programunk keretében 2016-ban 7 alkalommal 18 tanítási órában 149 
gyereknek tartottunk játékos, interaktív foglalkozást különböző környezetvédelmi 
témákban (tudatos vásárlás, hulladék, gyógynövények stb.). (A programról és a 
megtartott előadásokról további információ itt található.) 

• “Heti tipp” rovatunk keretében minden héten megosztunk egy hasznos – a környezet- 
és/vagy egészségtudatos élettel kapcsolatos – tippet a weboldalunkon és a 
Facebook oldalunkon. (Az eddig megjelent tippek weboldalunkon itt, Facebook 

oldalunkon itt olvashatók.) 

• Januárban egy támogatónk felajánlásának köszönhetően tárgyi adományt (használt 
ruhákat) vittünk az előző évben is támogatott budai gyerekotthon részére összesen 
10.000,- Ft értékben.  

• Májusban és júniusban két alkalommal vettünk részt a XIII. kerületi Lakóközösségi 
Napok rendezvényen, ahol az érdeklődő gyerekekkel hulladékokból 
kézműveskedtünk: jegyzetfüzetet, papírgyöngyöt, papírkarkötőt készítettünk. (Az 
eseményekről készült beszámolónk itt és itt olvasható.)  

• Novemberben támogatóink felajánlásának köszönhetően ismét tárgyi adományokat 
(használt ruhák, cipők, játékok és két darab vízforraló) vittünk a budai gyerekotthon 
részére összesen 70.000,- Ft értékben. A gyerekotthon támogatását továbbra is 
folytatjuk. Ehhez és más nehéz sorsú gyerekek támogatásához továbbra is várjuk a 
kinőtt ruhákat, már megunt játékokat, illetve pénzbeli adományokat.  

• A 2015-ben Alapítványunk részére felajánlott SZJA 1% bevétel egy részéből 
decemberben két budapesti és két vidéki óvodának ajándékoztunk környezettudatos 
életre nevelő, illetve környezeti szemléletformáló mesekönyveket, összesen 76.436,- 
Ft értékben. A jövőben további könyvcsomagokat szeretnénk adományozni rászoruló 
óvodáknak, amihez pénzbeli vagy tárgyi (könyv) adományokat szívesen fogadunk. (A 
könyvcsomagok ajándékozásról bővebben itt olvashatsz.) 

• 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.  
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Afrikai tevékenység: Afroho 

• „Ki fogad örökbe? – Jelképes örökbefogadás" programunk továbbra is lehetőséget 
biztosít rászoruló kenyai gyermekek közvetlen támogatására. 2016-ban, a program 
keretein belül magyar támogatók 2 általános iskolás és 4 középiskolás diák 
tanulmányait segítették elő pénzadományok révén. A program keretében összesen 
403.984,- Ft adománnyal támogattuk rászoruló gyerekek iskoláztatását. (Az összeg 
azért jelentősen alacsonyabb a szokásosnál, mert a decemberi támogatást – egy 
középiskolában végzett és egyetemet kezdett diák tandíja körüli bizonytalanság miatt 
– kivételesen januárban utaltuk.) 

• Márciusban Kenyában tartózkodó egyik önkéntesünk a nairobi Boston óvodában 
kreatív foglalkozást tartott a gyerekeknek. A gyerekek nagyon élvezték a játékos  
foglalatosságot, lelkesen festettek, színeztek, vagdostak és ragasztottak egész 
délután. (A foglalkozásról készült beszámolónkat és képeket itt találod.)  

• Márciusban kenyai partnerszervezetünkön keresztül támogattuk négy kowuori fiatal 
első éves középiskolai tanulmányait a tandíjak megfizetése, illet az iskolakezdéshez 
szükséges eszközök (iskolaszerek, egyenruha, kollégiumi felszerelés) beszerzése 
révén.  

• 2016 áprilisában egy afrikai agrártapasztalatokkal is rendelkező, Kenyában élő 
magyar szakértő bevonásával kísérleti agrárprojektet indítottunk azzal a céllal, hogy 
olyan új termesztési technológiákat és fajtákat teszteljünk, amelyek nagyobb és 
kiszámíthatóbb terméshozamot ígérnek, valamint kiegyensúlyozottabb és nagyobb 
tápanyagértékű haszonnövények termesztését teszik lehetővé. (A projekttel 
kapcsolatos információk itt találhatók.) 

• Októberben ellátogattunk egy mombasa melletti (Shanzuban található), rászoruló 
gyerekeknek létrehozott óvodába, ahová színes ceruzákat, kifestőket, számtanulós 
játékokat, néhány feladatsort és persze az ovisok örök kedvencét, kekszet vittünk. 
(Az óvodáról bővebben itt olvashatsz.) 

• Novemberben a 2015-ben Alapítványunk javára felajánlott SZJA 1% bevételek egy 
részéből (50.710,- Ft értékben) tartós élelmiszert (pl. rizst, lisztet, tésztát, babot, 
cukrot) és higiéniai szereket (szappant, fogkrémet, fogkefét, egészségügyi betétet 
stb.) vittünk egy mombasai menedékotthon részére, ahol bántalmazott gyerekek 
részére nyújtanak segítséget. (A menedékotthonról és látogatásunkról bővebb 
információ itt található.) 

• Karácsonykor – szintén a 2015-ös SZJA 1% bevételek egy részéből, illetve a keretet 
saját erőforrásainkból kiegészítve (összesen 26.959,- Ft értékben) – a mombasai 
menedékotthon aktuális kis lakóit kirándulni vittük. (A menedékotthonról és a 
kirándulásról bővebb információ itt található.) 
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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 itt, a szöveges beszámoló itt olvasható.) 

• Sikeresen pályáztunk a NEA egyik programjában: a NEA-UN-16-N pályázaton 
83.200,- Ft-ot nyertünk. A pályázati összeg felhasználása és elszámolása 
megtörtént.  

• Sikeresen pályáztunk az Allianz Hungária Zrt. pályázatán, melynek eredményeként a 
cég 500.000,- Ft-tal támogatta ÖkoManók programunkat. (Az összeg – amely 2017. 
januárban érkezett meg bankszámlánkra – a 2017-ben és 2018-ban kerül 
felhasználásra.) 

• A 2016. évi SZJA 1% felajánlásokból alapítványunk részére felajánlott összeg: 
75.385 Ft. (Az összeg – amely 2016. szeptemberben érkezett meg bankszámlánkra 
– 2017-ben kerül felhasználásra.) 

• A 2015. évi SZJA 1% felajánlások összege (145.484,- Ft) az alábbi módon került 
felhasználásra 2016-ban: 
o Afrikai tevékenység:  

• Mombasai menedékotthon/bevásárlás:  50.710,- Ft 

• Mombasai menedékotthon/kirándulás: 26.959,- Ft 
o Hazai tevékenység:  

• Könyvcsomag vásárlása óvodák részére: 76.436,- Ft 
o Összesen elköltésre került: 153.565,- Ft (ebből SZJA 1%: 145.484,- Ft, saját 

forrás: 8.081,- Ft) 
o Az 1% felhasználásával kapcsolatos bővebb információk itt érhetők el. 

 
 

Budapest, 2017. május 22. 
      

 
……………………………… 

     képviselő 


