ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány
Közhasznúsági Jelentés
2015.

Készült az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány közhasznú szervezet 2015. évi működéséről, a
közhasznú szervezetekről szóló 350/20 1 l .(XII. 30.) kormányrendelet alapján. Az Alapítványt a Fővárosi
Bíróság 1991. 03.2 1.-én 12. Pk. 65.475/91/36 számon nyilvántartásba vette.
Az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány 1991-ben jött létre. A szervezet célja a hátrányos
helyzetű társadalmi rétegek életminőségének javítása, esélyegyenlőségének elősegítése vallási. etnikai, faji,
politikai megkülönböztetés nélkül.
Az Alapítvány közhasznú fő tevékenységi körei az alábbiakra terjednek ki:
• egészségmegőrzés, betegségmegelőzés ( 1990 LXV tv.8.§., 1972 11.tv.3.§)
• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1990 LXV tv. 8.§,
1993. LXXIX tv. 70.§, 85.§, 87.§
• gyermek és ifjúságvédelem ( 1997 XXXI tv. 1.§, 14.§, l 990LXV tv.8§, 70.§)
• szociális tevékenység (1990 LXV tv. 8. §, 1993 111 tv.2.§,)
• családsegítés (1993 111 tv.86.§)
• időskorúak gondozása ( 1993 Ill. tv. 86.,87.§)
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
fogyatékos gyermekek oktatásának és gondozásának segítése ( 1990 LXV tv. 8.,
70.§)
• határokon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység (l 949XX tv. 6.§(3)bek.,
90/1992 KORM 5. §)
• magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység (
1993 LXXYII tv. 62.§, 1990 LXV tv.8.§)
A) Számviteli beszámoló (Dokumentumhoz csatolva)
B) Közhasznú célú működésre kapott támogatás
Támogatások részletezése forrásonként
NEA pályázat bevétele: 2.550.000,- Ft
Önkormányzat pályázat bevétele: 140.000,- Ft
SZJA 1%:.2.137.216,- Ft
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C, Vagyon felhasználásával járó kimutatás
Kapott juttatások és vagyon felhasználásának részletezése
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatások
Bérköltség
Egyéb személyi jellegű kifizetések
Járulékok
Segélyezés

6.922
12.332
822
118
200
5.929

D, Cél szerinti juttatások kimutatása
(eFt)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ADRA nyári karitatív gyermektábor
„Éhes vagyok” – Élelmiszer alap
Kárpátaljai program
Menekültek/migránsok megsegítése
Nemzetközi menekült/migráns program
„Támasz” program
Kurucz Dániel támogatása
NEA szakmai pályázat
Autista Sérültekért Alapítvány támogatása
Tatabányai és a kecskeméti ADRA képviselet
támogatása
11. Téli gondoskodás program
12. „Egészséget és Biztonságot a világnak” projekt
Magyarország Külügyminisztériumának támogatásával

7 402
1 709
4 478
1 602
4 260
1 500
894
1 800
1 000
140
600
-380

G.) Tevékenység rövid tartalmi beszámolója:

1. ADRA nyári karitatív gyerektábor
Az ADRA Alapítvány gyermekvédelmi programja keretében önkéntesek bevonásával, 2015ben is rendszeresen látogatta és támogatta a szociálisan rászoruló, halmozottan hátrányos
helyzetű és állami gondoskodásban élő gyermekeket. A program kiemelkedő eseménye
minden évben egy karitatív gyermektábor. 2015. július 28 – augusztus 3. között egy
nagyszabású élményterápiás tábor került megrendezésre Balatonlellén. Közel 200 fő
részvételével. A támogatott gyermekeken és fiatalokon kívül, hazai és külföldi önkéntesek
bevonásával valósítottuk meg programunkat. Együttműködő partnerszervezetünk a norvég
Utekontakten Nittedal. A projekt összköltségvetése: 7.402e Ft.
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2. „Éhes vagyok” – Élelmiszer alap
Az „Éhes vagyok” program az ADRA Alapítvány országszerte bekapcsolódott az iskolai és
bölcsődei gyermekétkeztetésbe. Ennek lényege az, hogy olyan szociálisan rászoruló és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket támogatunk, akik számára az étkeztetés nem
ingyenes, és ezt a szülő vagy a gondozó nem tudná megfizetni. A rendszert úgy alakítottuk ki,
hogy minden törvényi elvárásnak megfeleljünk, hogy az intézményekkel (iskolák, bölcsődék)
polgárjogi szerződéseket kötöttünk. A támogatottakat is az nevelőtestület választotta ki. 2015ben is számos adománygyűjtő esemény és adakozó támogatta a programot, melyek
eredményeként a befolyt adományok teljes összege: 1.709e Ft
3. Kárpátaljai program
2015-ben az ADRA Alapítvány számos alkalommal adományokat gyűjtött a határainkon túl
élő magyar ajkú közösségek megsegítésére. Ezekben a programokban minden alkalommal a
szociálisan rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi rétegeket értük el.
Segélyezéssel az azonnali szükségleteken enyhítettünk, fejlesztési programokkal pedig
élményterápiás nyári programokat szerveztünk a nagyon sok nehézségekkel küzdő gyermekek
és fiatalok számára a Balaton partján. A programok összköltsége: 4.478e Ft
4. Menekültek/migránsok megsegítése
2015-ben menekült és migráns hullám öntötte el Európát. Mint ismeretes, augusztustól hosszú
időn át hazánk volt a centruma és a gyűjtőpontja az úgynevezett „balkáni útvonalon” keresztül
érkező emberek tízezreinek. Az ADRA a kezdetektől több civilszervezettel együttműködve
támogatta és segélyezte az elesetteket. A Magyar Vöröskereszttel közösen Hegyeshalomnál
rendszeres segítséget nyújtott hónapokon át napi szinten. Jelenleg a Fóti Károlyi István
Gyermekközponttal együttműködve a kísérő nélküli kiskorúaknak (knk) igyekszik segíteni.
Támogatni őket a társadalomba való beilleszkedésben. A programra összegyűjtött adományok
összege: 2.327e Ft
5. Nemzetközi menekült/migráns program
A fenti programunkat a nemzetközi hálózat, melynek tagjai vagyunk (ADRA International) is
támogatta. Szakmai együttműködésünket jellemezte a változó menekültügyi/migráns helyzetre
való azonnali reagálás és a szükségleteknek megfelelő gyors segítségnyújtás. A környező
országok ADRA irodáival koordinálva mindez komoly szakmai projektet eredményezett
Horvátországban, Szlovéniában, és Szerbiában. A Cseh és a Szlovák ADRA iroda
önkénteseket és segélyszállítmányt küldött a programunk támogatására. A projekt
összköltségvetése 15.000 USD volt. Az teljes adomány összege: 4.260e Ft.
6. „Támasz” program
A „Támasz” program keretében szociálisan rászoruló családok és egyedülálló idős embereket
támogattunk 2015-ben is. A támogatások összege: 1.500e Ft
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7. Kurucz Dániel támogatása
A www.bezzeganya.hu internetes portált rendszeresen látogató önkéntesünk hívta fel a figyelmet
egy nehéz sorsú családra. Kurucz Dánielre, aki a nagymamájával él. Ő egy gimnazista fiú, aki 17
évesen családfenntartó. Az ő támogatásukra és szociális problémájuk enyhítésére az ADRA
adománygyűjtésbe kezdett. Az összegyűjtött és 2015-ben átutalt adományok teljes összege: 894e
Ft.
8. NEA szakmai pályázat
Az „új esély a rákbeteg gyermekeknek” elnevezésű programunkat az Emberi Erőforrások
Minisztériuma a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) keretein belül támogatta. A projektben A
Rákbetegek Országos Szervezetével (ROSZ) együttműködésben a Nyíregyházi Göllesz Viktor
Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
bevonásával valósult meg. Részükre élményterápiás, mentálhigiénés, fejlesztő és prevenciós
előadásokat és foglalkozásokat szerveztünk. Mivel az intézmény számos diákja halmozottan
hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló diák, részükre segélyezési programot is szerveztünk! A
projekt összköltségvetése: 1.800.000,- Ft.
9. Autista Sérültekért Alapítvány
Az Autista Sérültekért Zalában Alapítvány szakmai munkáját 1.000.000,- Ft céladománnyal
támogattuk.
10. Tatabányai és a kecskeméti ADRA képviselet támogatása
A tatabányai ADRA képviselet szociális segélyezési munkáját a helyi önkormányzat
képviselőtestülete 2015-ben is támogatta. Ennek összege: 100.000,- Ft. A kecskeméti ADRA
szociális programokat a helyi önkormányzat 40.000,- Ft-tal támogatta. Az önkormányzati
támogatás összesen: 140.000,- Ft volt.
11. Téli gondoskodás program (Segítőház – Hajléktalanokat Támogató
Alapítvány)
2015-ben a győri Segítőház Alapítvány téli szociális programját 600.000,- Ft céladománnyal
támogatta az ADRA.

12. Külügyminisztériumi Pályázat
Az ADRA Alapítvány a hazai és nemzetközi fejlesztési programokat koordináló HAND
Szövetség tagszervezete. Együttműködésben egy közös projektünk volt. „Egészséget és
biztonságot az egész világon” nevű program modult valósítottuk meg. A támogatás átutalása még
folyamatban van a KÜM-től. Összköltségvetés: 380.000,- Ft
***
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Az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány a közérdekű önkéntes tevékenység bejelentésének
eleget tett. A benyújtott adatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyteremtési Főosztály a
14247/2014 iktatószámon a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 12.
paragrafus (2) bekezdése alapján 206 sorszám alatt nyilvántartásba vette.

Önkéntesek: Alapítványunk programtól függően egész év során, országos szinten a 60 ADRA képviseleten
keresztül 100-250 önkéntes munkájára számíthat a támogatási tevékenységek megvalósításában.

E, Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, a kisebbségi
települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértéke



Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) szakmai program megvalósítására részesült támogatásban a NEATF-15-SZ-0690 azonosítószámú együttműködés keretében. A támogatás mértéke: 1.800e Ft



Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) működési költségekre fordítható támogatásából részesült az ADRA
Alapítvány tárgyévben a NEA-TF-15-M-1123 azonosító számú együttműködés keretében. A támogatás
mértéke: 250e Ft.



Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásban
részült az ADRA Alapítvány tárgyévben a NEA-TF-15-N-0047 azonosító számú együttműködés keretében.
A támogatás mértéke: 500e Ft.



A tatabányai ADRA képviselet szociális segélyezési munkáját a helyi önkormányzat
képviselőtestülete 2015-ben is támogatta. A kecskeméti ADRA szociális programokat a
helyi önkormányzat szintén támogatta. Az önkormányzati támogatás összesen: 140e Ft
volt.
A Személyi Jövedelem Adó 1%-nak felajánlásából kapott összeg: 2.137e Ft. Melynek 70
%-át a cél szerinti tevékenységek megvalósítására használta fel az Alapítvány.








A szociális támogatás közhasznú tevékenységben működik.
Az Alapítvány önkéntesei tevékenységüket társadalmi munkában
végezték
ezért
sem
pénzbeli,
sem
természetbeni
ellenszolgáltatásban nem részesültek. A közhasznú tevékenység
során 0 e Ft vállalkozási bevétel, 0 e Ft vállalkozási kiadás, 33.465e
ft közhasznú bevétel, és 31.786e Ft közhasznú kiadás került
elszámolásra, melyből fakadóan 1.679e Ft vagyonváltozás történt.
A szervezet a mérleg fordulónapon 14.626e eszközzel
rendelkezett, melyből 13.806e Ft pénzeszköz volt.
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A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt és ésszerű
volt. Az előző évhez hasonlóan a szervezet törekedett a
takarékosságra és a költségek minimalizálására.

A tevékenység az alapító okiratban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek
értékelhető.

Kelt: Budapest, 2016. május 27.

-----------------------------------------------------Szervezet vezetője (képviselője)
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