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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) 
2020-ban az alábbi tevékenységeket végezte: 
 
 
Hazai tevékenység 

• Az ovis könyvcsomagok keretében korábban adományozott mesekönyveket alapul 
véve létrehoztuk az ÖkoManók könyvlistát, melyben környezettudatos életre nevelő 
könyveket és társasjátékokat gyűjtöttünk össze az érdeklődők számára. A lista - mely 
a jövőben is időről időre frissítésre kerül majd - itt található: 
https://vitafutura.hu/okomanok-konyvlista/. 

• 2020. decemberben 92.252,- Ft értékben vásároltunk összesen négy 
mesekönyvcsomagot hazai óvodák részére, melyek közül kettőt még decemberben, 
kettőt pedig 2021. januárban adtunk át Budapest környéki óvodák részére. Ovis 
könyvcsomag programunkról részletesebben itt olvashatsz: 
https://vitafutura.hu/okomanok/ovis-konyvcsomag/.  

• Az Alapítvány weboldalán (https://vitafutura.hu/), Facebook oldalán 

(https://www.facebook.com/VitaFuturaAlapitvany/) és Facebook csoportjában 
(https://www.facebook.com/groups/677156955795273) folytatott kommunikáció 
keretében - a cél szerinti tevékenység részeként - ismeretterjesztő cikkek, posztok és 
tájékoztató anyagok közzétételére került sor.  

 
 

Afrikai tevékenység: Afroho 

• „Ki fogad örökbe? – Jelképes örökbefogadás" (https://hu.afroho.org/ki-fogad-
orokbe/jelkepes-orokbefogadas/) programunk keretén belül magyar támogatók 4 
általános iskolás, 2 középiskolás és 1 egyetemista diák tanulmányait segítették elő 
pénzadományok révén. A támogatás a nairobi Boston Iskolákkal való együttműködés 
keretében valósult meg, összesen 997.478,- Ft értékben. 

• A gyerekek közvetlen támogatása mellett az iskola által használt domainnevek és 
tárhely finanszírozásával az iskola működését is támogattuk, összesen 13.053,- Ft 
értékben. 

• A shanzui óvodát idén 15.191,- Ft értékben támogattuk pénzbeni adománnyal. Az 
óvoda márciustól - a COVID-19 miatti intézkedések miatt - zárva tartott, így a 
szokásos további támogatásra az idén nem volt lehetőség. A shanzui oviról itt 
olvashatsz bővebben: https://hu.afroho.org/gyermektamogatas/nest-children-centre-
shanzu/. 
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• Támogatóink adományainak köszönhetően idén több alkalommal is támogattuk a 
Mombasában található, bántalmazott gyerekekkel foglalkozó menedékotthont. 
Összesen 184.497,- forint értékben vásároltunk részükre tartós élelmiszert és 
higiéniai szereket. A menedékotthonról itt olvashatsz bővebben: 
https://hu.afroho.org/gyermektamogatas/mombasai-menedekotthon/. 

 
 
Napi működéshez kapcsolódó események 

• Az Alapítvány kuratóriuma május 31-i ülésén fogadta el a 2019. évi Beszámolót és 
Közhasznúsági mellékletet, valamint az éves tevékenységről szóló szöveges 
beszámolót. (A hivatalos beszámoló és a szöveges beszámoló honlapunkon 
olvasható: https://vitafutura.hu/rolunk/hivatalos-adatok/.) 

• Az SZJA 1% felajánlásokból alapítványunk részére 2020. évben felajánlott összeg: 
169.471,- Ft. Az összeg – a COVID-19 helyzet függvényében – 2021-ban kerül 
felhasználásra. 

• A 2019. évi SZJA 1% felajánlások összege - a COVD-19 helyzetre való tekintettel - 
szintén átvitelre került a következő évre (2021-re).  

• A 2018. évi SZJA 1% felajánlásokból 2020-ra átvitt összegből (95.096,- Ft) hazai 
tevékenységünk keretében óvodás mesekönyvcsomagokat vásároltunk (részletesen 
lásd a hazai tevékenységek között). Az 1% felhasználásával kapcsolatos bővebb 
információk itt érhetők el: https://vitafutura.hu/ado-1-szazalek/ado-1-szazalek-
felhasznalasa/.  

 
 
Budapest, 2021. május 24. 
    
 

…………………………….. 
         képviselő  

  


