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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: 2131 Göd, Pulykaház u. 9. A1 
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) 
2019-ben az alábbi tevékenységeket végezte: 
 
Hazai tevékenység 

• ÖkoManók programunk keretében idén 2 vidéki és 1 budapesti óvoda összesen 14 
csoportjában, közel 300 óvodás és 30 pedagógus részére tartottuk meg saját 
fejlesztésű ökomesejáték foglalkozásunkat. A mesejáték célja, hogy Vita Mimi és Vita 
Momó világába kalauzolva, játékos környezetbe ágyazva beszélgessünk az óvodás 
gyerekekkel a hulladékképződés megelőzéséről és a szelektív hulladékgyűjtés 
fontosságáról, valamint megmagyarázzuk az ehhez kapcsolódó fogalmak jelentését 
és jelentőségét.  

• A projekt keretében elkészült óvodásoknak szóló környezetvédelmi foglalkoztató 
füzetünk, mely a mesejátékhoz kapcsolódóan – de attól akár függetlenül is 
használhatóan – segíti a hulladékmegelőzéssel és szelektív hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatos információk elmélyítését. Kiadványunk első 330 példányát az 
ökomesejáték-sorozat résztvevő óvodásai és pedagógusai részére ajándékoztuk. 

• A projekt – és azon belül a mesejáték fejlesztése és megvalósítása, valamint a 
foglalkoztató munkafüzet tervezése és az első 500 példány nyomtatása – az ÖKO-
Játék Környezettudatos Élményprogrammal együttműködésben, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium „szelektalok.hu” pályázat támogatásának köszönhetően 
valósult meg, összesen 1.389.313,- Ft értékben. A projektről bővebb információkat 
honlapunkon találsz: https://vitafutura.hu/tag/mesejatek/. 

• Idén összesen két óvoda – az ökomesejátékban résztvevő vidéki óvodák – részére 
ajándékoztunk környezeti nevelési mesekönyveket. A könyvek összértéke: 42.792,- 
Ft. Ovis könyvcsomag programunkról részletesebben itt olvashatsz: 
https://vitafutura.hu/okomanok/ovis-konyvcsomag/.  

• December elején 67.700,- Ft értékben adományoztunk sportszereket (4 db 
focilabdát, 3 db tollas labda szettet, és 3 db mini pingpong szettet) az ózdi II. János 
Pál Katolikus Iskola és Óvoda részére. A sportszerek adományozását az InterSport 
korábbi támogatása tette lehetővé.  

• “Heti tipp” rovatunk keretében az idén is számos hasznos – a környezet- és/vagy 
egészségtudatos élettel kapcsolatos – tippet osztottunk meg a weboldalunkon és a 
Facebook oldalunkon. (Az eddig megjelent tippek weboldalunkon 
(https://vitafutura.hu/heti-tippek/) és Facebook oldalunkon 
(https://www.facebook.com/VitaFuturaAlapitvany/) olvashatók.) 
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• A 2018. decemberben indított „Adventi hálanaptár” kezdeményezésünket idén 
megújítottuk. A kezdeményezés eredeti célját szem előtt tartva – naponta egy-egy 
adott problémára fókuszálva – idén arra buzdítottuk követőinket, hogy az adott 
problémához kapcsolódó tárgyat vagy szolgáltatást ajánljanak fel adományként egy 
általuk tetszőlegesen választott szervezet, intézmény vagy akár rászoruló család 
részére. A kezdeményezésről weboldalunkon 
(https://vitafutura.hu/projektjeink/adventi-halanaptar/), illetve a kezdeményezés 
Facebook oldalán (https://www.facebook.com/adventihalanaptar/) olvashatsz 
bővebben. 

• Mindezek mellett – ahogy a korábbi években is, úgy idén is – egész évben aktív 
kommunikációt folytattunk az Alapítvány weboldalán (https://vitafutura.hu/) és 
Facebook oldalán (https://www.facebook.com/VitaFuturaAlapitvany/), 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" (https://hu.afroho.org/ki-fogad-
orokbe/jelkepes-orokbefogadas/) programunk keretén belül magyar támogatók 1 
általános iskolás, 3 középiskolás és 1 egyetemista diák tanulmányait segítették elő 
pénzadományok révén. A támogatás a nairobi Boston Iskolákkal való együttműködés 
keretében valósult meg, összesen 920.307,- Ft értékben. 

• A gyerekek közvetlen támogatása mellett az iskola által használt domainnevek 
finanszírozásával az iskola működését is támogattuk, összesen 15.600,- Ft értékben. 

• Támogatóink adományainak és SZJA 1% bevételünknek köszönhetően idén is volt 
lehetőségünk a shanzui óvoda támogatására. Rendszeresen vittünk élelmiszert, 
higiéniai szereket és iskolaszereket a gyerekek részére, valamint lehetőségeinkhez 
mérten hozzájárultunk az iskola fenntartásához is a bérleti díj és a tanító fizetésének 
részbeni finanszírozása révén. Mindezekre az idén összesen 311.875,- Ft-ot 
költöttünk. Az óvodáról bővebben itt olvashatsz: 
https://hu.afroho.org/gyermektamogatas/nest-children-centre-shanzu/.) 

• Októberben – egyéni támogatónk adományának köszönhetően – 24.929,- forint 
pénzbeni adománnyal támogattuk egy a kenyai Karatinában található szellemi és 
testi fogyatékkal élő gyerekekre specializálódott gyerekotthon fenntartását.  
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Napi működéshez kapcsolódó események 

• Az Alapítvány kuratóriuma május 20-i ülésén fogadta el a 2018. évi Beszámolót és 
Közhasznúsági mellékletet, valamint az éves tevékenységről szóló szöveges 
beszámolót. (A hivatalos beszámoló és a szöveges beszámoló honlapunkon 
(https://vitafutura.hu/rolunk/hivatalos-adatok/) olvasható. 

• Ismét sikeresen pályáztunk a Nemzeti Együttműködési Alap adományok után járó 
normatív kiegészítésen alapuló támogatásra: a NEA-UN-19-N pályázaton 135.700,- 
Ft-ot nyertünk. A pályázati összeget – a pályázati kiírásnak megfelelően – működési 
költségeink finanszírozására használtuk fel, részben 2019-ben, részben 2020 elején.  

• Az SZJA 1% felajánlásokból alapítványunk részére 2019. évben felajánlott összeg: 
265.672 Ft. Az összeg – korábbi évek gyakorlatának megfelelően – 2020-ban kerül 
felhasználásra. 

• A 2018. évi SZJA 1% felajánlások összege (190.193,- Ft) – szintén a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően – hazai és afrikai tevékenységünk között fele-fele 
arányban került felosztásra az alábbiak szerint: 
o Afrikai tevékenység:  

• A shanzui óvoda költségeinek finanszírozása:  95.097,- Ft 
o Hazai tevékenység:  

• 2020. évre tartalékolásra került:   95.096,- Ft 
o Az 1% felhasználásával kapcsolatos bővebb információk itt érhetők el: 

https://vitafutura.hu/ado_1szazalek/ado-1-felhasznalasa/.  
 
 
 
Budapest, 2020. május 28. 
    
 

…………………………….. 
         képviselő  

  


