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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Az Alapítvány egyetlen célja a harmadik világ éhezőinek támogatása. Ezt a célt ebben az évben is
megvalósította. Adományokat gyűjtött, és ezeket rászoruló, éhező indiai gyermekek oktatására, ellátására
jutatta Gujarat államba az ESP részére. Másik támogatási projektünk keretében az perui Indiánok
támogatására került sor, kérésüknek megfelelően.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Indiai Gujarat Államban található ESP támogatása
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Indiai Gujarat Államban található ESP támogatása

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Indiai nyomorgó, éhező gyermekek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

300

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Indiában az ESP-t támogatjuk, amely egy indiai származású jezsuita lelkész, P. Cedric Prakash SJ által
létrehozott olyan támogatási rendszer, mely a szegények és a periférián élők gyermekei számára lehetőséget
nyújt arra, hogy saját lábukra állhassanak Indiában. Jelenleg Indiában, 90 iskolában, 15.000 gyermeknek adják
meg a lehetőséget ahhoz, hogy megtanuljanak írni-olvasni, hogy emberhez méltó sorsuk lehessen, hogy
lehetőségek nyíljanak előttük. Ennek keretében hindu, mohamedán és keresztény gyerekek együtt laknak, és
talán csökken az egymás elleni uszítás lehetősége azáltal, hogy egymás ünnepeit, kultúráját megismerik.
Munkájuknak az ad reményt, hogy a felneveltek egy része, miután szakmát tanult vagy elvégezte iskoláit,
visszatér szülőfalujába, hogy ott segítsen az elmaradottság és jogfosztottság felszámolásában.
Ezek az iskolák-kollégiumok olyan missziós központok, ahová a környező falvakból kasztra és vallásra való
tekintet nélkül érkeznek a szegény gyermekek, hogy egy családként éljenek együtt. Megfelelő ellátást, tanulási
lehetőséget kapnak, bátorítják őket kiemelkedő tanulmányi eredmények elérésére. Olyan emberi értékekre
nevelik őket, mint a csoportmunka, az igazságosságra törekvés és az önzetlen szolgálat. Az iskolák
fenntartásában is segítenek kerti munkákkal, favágással és főzéssel.
Alapítványunk a megalakulása óta támogatja ezt a tevékenységet.

2.2. Peruban Obenteni "Értetek vagyok" kollégium tám.
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Peruban Obenteni "Értetek vagyok" kollégium tám.

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Perui indián nyomorgó, nélkülöző gyermekek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

200

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Peruban Obenteni városában működő Indián misszió vezetője, és létrehozója Finta Lajos
magyar katolikus pap. Alapítványunk által már a korábbi években támogattuk Obenteniben egy kollégium
építését, tehetséges indián gyerekek részére. Ezt az intézményt "Érted Vagyok" kollégiumnak nevezték el. Az
intézmény falára kirakták a magyar címert is, mert Alapítványunk volt a legnagyobb támogató. A Kollégiumba
jelenleg 35 gyermek iratkozott be.
Ezek a kollégiumok olyan missziós központok, ahová a környező falvakból érkeznek az indián szegény
gyermekek, hogy egy családként éljenek együtt. Megfelelő ellátást, tanulási lehetőséget kapnak, bátorítják
őket kiemelkedő tanulmányi eredmények elérésére. Olyan emberi értékekre nevelik őket, mint a csoportmunka,
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az igazságosságra törekvés és az önzetlen szolgálat. Az kollégium fenntartásában is segítenek kerti munkákkal,
favágással, és főzéssel. Valamint egy pékséget is üzemeltetnek.
Alapítványunk 2010 óta támogatja ezt a tevékenységet.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

Obenteni "Értetek vagyok" kollégium építésének támogatása

0

1 387

Indiában ESP kollégiumainak támogatása

0

2 259

Összesen:

0

3 646

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

Nem volt semmiféle juttatás a tisztségviselőknek

0

0

Összesen:

0

0

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

1 810

2 623

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

0

0

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0

0

1 810

2 623

26

3 682

B. Éves összes bevétel
ebből:

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

0

0

26

3 682

1 784

-1 059

0

0

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
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Mutató
teljesítése
Igen Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

(két évi bevétel átlaga)
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

(két év egybeszámított adózott eredménye)
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]

X

(közhasznú ráfordítások aránya)
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

(közérdekű önkéntesek száma)

7. Kiegészítő melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Alapítványunk az adománygyűjtésen, és a befolyt adományok eljuttatásán kívül semmiféle egyéb
tevékenységet nem végez.

7.2. Támogatási programok bemutatása
Nincs adat felvéve a fejezethez.
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