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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A Kék Világ Alapítvány az ifjúsággal több korosztályban is aktívan foglalkozik. Egészen kisgyermekkortól az
egyetemista korosztályig szervezünk redszeres programokat és táborokat. Ezekben a táborokban a Fokoláre
mozgalom értékein keresztül próbálunk hatni, erősítve a gyermekek közötti együttműködést, szolidaritást,
elfogadást és szeretet. A rendezvényeken több önkéntest is alkalmazunk, amin eredményeként a különböző
nemzedékek és különböző kulturális közegek találkozásán keresztül hatni tudnak egymásra, több évre szóló
kölcsönös bartásgok születnek, segítve ezzel a fiatalabb nemzedék mehézségeinek a megoldását.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Foglalkozás az óvodásokkal és kisiskolásokkal
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Foglalkozás az óvodásokkal és kisiskolásokkal

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1993. évi LXXIX tv. alapján kiadott 243/2003. (XII.17.)
Korm. r. a Nemzeti alaptantervről

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

5-9 év közötti gyermekek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

20

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Ebben az évben a fiúknak volt tábora. A gyerekek a tábor mindennapos életének is aktív részesei, így például
a programok alakulásában, az étkezések körüli teendőkben, a rendrakásban főszereplők voltak. Mindemellett
a gyakorlatban, a konkrét, egymás iránti szeretet tetteiben éltünk. Játékosan és a tábori körülmények között
lehetett ezt gyakorolni pl. a kirándulás közben, játékok szervezésében, a ház körüli teendőkben vagy
egyszerűen az étkezések utáni rendrakásban.

2.2. Világra nyitott ember Tábor
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Világra nyitott ember Tábor

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

13-18 éves leányok és fiúk

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

180

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
2017 júliusában több száz kamaszkorú fiatal érkezik szerte a világból Kelet-Európába a Fokoláre Mozgalom
által indított HombreMundo- Világra nyitott ember projekt keretében, hogy egy két héten át tartó táboron
keresztül segítsék az itt élők életét. A magyarországi táborok "házigazda-városai" voltak: Gálosfa, Szeged,
Budapest, Sopron, Ózd, Kismaros, Kecskemét, Nyíregyháza. Itt a 13-18 év közötti fiatalok 20-30 fős
csoportokban városszépítési, szociális, és mezőgazdasági feladatokat láttak el, segítették a befogadó városokat.
Ez valójában 9 tábort megrendezését jelentette egyidőben: az első 3-4 napban 8 helyszínen voltunk szerte az
országban, aztán a 3 utolsó napban mindannyian együtt Gödöllőn. A városokban, az egyes csapatokban minden
nagyon családias volt, összekovácsolódtunk, a külföldiek akik 30-an Olaszországból és 25-en az USA-ből
érkeztek, maximálisan bekapcsolódtak a közös életbe.
Helyszíne: Gálosfa, Szeged, Budapest, Sopron, Ózd, Kismaros, Kecskemét, Nyíregyháza, Gödöllő
Időpont: 2017.07.21 -07.30.
Önkéntesen segítők létszáma: kb. 100 fő
A tábor napjaiban minden fiatal átérezte, hogy felelős ott, ahol van. A reggeli indításokat, esti zárásokat
minden nap más páros csinálta, olyanok is, akik lelki dolgokról nem szoktak beszélni. Most mégis megtették,
és konkrét, valódi és mély tapasztalatokat meséltek az adott napjukról. Gyönyörűek voltak ezek az esti zárások.
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Persze ehhez kellett, hogy egy csapat előzőleg nagy szeretettel és ötlettel kidolgoztak egy füzetet, ami rövid
elmélkedéssel, kérdésekkel, konkrét feladatokkal alapot adott a beszélgetésekhez. A tábor célja az volt, hogy
a minden napi konkrét munka mellett, melyet sokszor ismeretlenekkel, ismeretlen környezetben kellett
végezniük, kinyissuk a fiatalokat a társadalom, a mellettük élő, dolgozók felé (ezért is "Világra nyitott ember"
a címe). Elősegítette ezt az is, hogy külföldiek vettek részt egyes táborokban, így más kultúra megismerésére
is lehetőség volt. Mindezt az ő bevonásukkal, aktív részvételükkel. Azt éreztük, hogy teljesen a fiataloké volt
a tábor a feladatok felvállalásában, talán pont ezért is élték meg ennyire pozitívan.

2.3. Új Ifjúság programok
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Új Ifjúság programok

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

1993. évi LXXIX tv. a Köznevelésről, 2011. évi
CLXXXIX. tv. az Önkormányzatokról

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

18-28 éves fiatalok

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

250

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A fiatalok szekciójában havi rendszerességgel kerültek megrendezésre közösségi kompetenciafejlesztő
tréningek Budapesten. Horizontális és kiscsoportos módszertannal, a közösségi lelkiség alapvetéseivel,
felkészült trénerekkel. Fő témák: közösségteremtés, érvényesülés, kapcsolatépítés.
Helyszín: 1053, Veres Pálné u. 10. I.em., KIM - Katolikus Ifjúsági Mozgalom egy terme.
Önkéntes segítők: 20 fő
Közösségépítés, társadalmi szerepvállalásban való elmélyülés.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Előző időszak

Tárgyidőszak

MMFK Fokoláre közösség támogatása

Megnevezés (1000HUF)

0

2 123

Összesen:

0

2 123

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

Nem nyújtottunk semmiféle címen juttatást

0

0

Összesen:

0

0

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

Előző időszak

Tárgyidőszak

16 301

4 835

166

178

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

B. Éves összes bevétel
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
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Alapadatok (1000HUF)

Előző időszak

Tárgyidőszak

6 099

0

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]

10 036

4 657

H. Összes ráfordítás (kiadás)

16 983

7 196

0

0

16 983

7 196

- 682

-2 361

0

0

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

ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Tárgyévi eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

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

X

Értéke

10 568

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

X

-3 043

X

0.00

(két év egybeszámított adózott eredménye)
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]
(személyi jellegű ráfordítások aránya)
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]

X

0.02

X

1.00

(szja 1% a korrigált árbevételhez)
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]
(közhasznú ráfordítások aránya)
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X

0

(közérdekű önkéntesek száma)

7. Kiegészítő melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Főbb programjainkat már bemutattuk a közhasznú tevékenységek között.

7.2. Támogatási programok bemutatása
7.2.1. SZJA 1% térítése
Támogatási program elnevezése:

SZJA 1% térítése

Támogató megnevezése:

Lakosság - NAV

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés
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önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017 év

Támogatás összege (1000HUF)

178

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

-ebből a tárgyévre jutó összeg:

178

-tárgyévben felhasznált összeg:

178

-tárgyévben folyósított összeg:

178

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

178

Felhalmozási:
Összesen:

178

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Rászoruló fiatalok táboroztatásának a támogatására fordítottuk.

7.2.2. MMI NEA-E-17-0171
Támogatási program elnevezése:

MMI NEA-E-17-0171

Támogató megnevezése:

EMMI

Támogatás forrása: (X-el jelölve)

központi költségvetés

X

önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017 év

Támogatás összege (1000HUF)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)

2,000
-ebből a tárgyévre jutó összeg:

2,000

-tárgyévben felhasznált összeg:

2,000

-tárgyévben folyósított összeg:

2,000

visszatérítendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

X

Személyi:
Dologi:

2,000

Felhalmozási:
Összesen:

2,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A pályázatban célkitűzésünk a társadalmi felelősségvállalás, szociális és társas kompetenciáik erősítése a
magyar társadalomban, a "Faces of love" című dokumentumfilm vetítések, workshopok, előadások rendezése.
Ezen célok megvalósításában közreműködik a shoeshine.hu (egy keresztény ifjúsági videóblog és szerkesztői
közösség) a FACES OF LOVE projektjükkel, mely az ACAY Misszió bemutatásáról szól. Az ACAY misszió
civil szervezetként végzi tevékenységét Manilában. Rendszeres képzésen alapuló módszert hoztak létre, mely
révén drogfüggő, abuzált és bűnözői kapcsolatokkal rendelkező fiataloknak segítenek életmódjuk
megváltoztatásában. Megfelelő kognitív és személyiségközpontú terápia révén kiszakították a hátrányos
helyzetű fiatalokat negatív környezetükből és mentorprogramuk által patronálják a kamaszokat életük céljainak
felismerésében, megfogalmazásában, és megadják a szükséges támogató hátteret, melyben fejlődni, növekedni
tudnak a fiatalok.
KÉK VILÁG ALAPÍTVÁNY

Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]

Oldal: 6
A fenti problémák nemcsak az ázsiai országokat, hanem Európa egészét is érintik (a közelmúltban kezdődően
már a Franciaországban is folytatnak börtönmissziós tevékenységet). A "Faces of love" című dokumentumfilm
és a vetítéseket követő workshopok, közönségtalálkozók új utakat nyithatnak meg a módszertanuk
megismertetése tekintetében európai civil szervezetek számára is. Célunk, hogy az ACAY misszió személyes
tapasztalatait, módszerét továbbadjuk, bemutassuk hazai és nemzetközi platformokon.
A program rövid ismertetése:
1. Faces of love dokumentumfilm vetítések:
- 2017.06.-2018.03. között: Budapest, Bónum Tv, Csongrád, Duna Tv, Gödöllő, Ipolytölgyes, Kaposvár,
Miskolc, Monor, Petőfi Tv, Pécs, Siófok, Szeged, Szokolya, Szombathely, Tápiószecső, Vép.
2. Workshopok a dokumentumfilmhez kapcsolódóan:
- Közönségtalálkozók, workshopok az ACAY misszió önkénteseivel és Fabian Edith Mirjam nővérrel 2017.
szeptember, október.
- Szociális szakembereknek tartott konferencián workshop tartása az ACAY misszió sikeres szociális
munkájáról 2017. novemberében.
3. Rövidfilm készítése (3db):
- Mária misszionáriusai (2007-2017) című rövidfilm, mely a misszióról és tevékenységük bemutatásáról szól.
Ütemezése: 2017.09.
- ACAY short film elkészítése arra szolgál majd, hogy a Manilában lévő misszió munkáját segítse
konferenciákon és különböző kommunikációs platformokon. Ütemezése: 2017.10.
- Faces of love dokumentumfilm angol verzió és rövidített verzió megalkotása Ütemezése: 2017.11.
4. ACAY Misszióról készült rövid írásos szakmai összefoglaló készítése, terjesztése azok számára, akik
hasonló korú, sorsú fiatalokkal foglalkoznak.
5. Alapítvány honlapjának fenntartása és folyamatos karbantartása (http://www.kekvilag.eu/), valamint a
Faces
of
love
dokumentumfilmhez
kapcsolódó
honlap
frissítése,
karbantartása
(http://facesoflove.shoeshine.hu)
Az igényelt támogatást a fent leírt rövidfilmek megalkotására, rendezvényeink megvalósítására, promotálására,
továbbá nagyobb célközönség bevonására használtuk (például: szociális szféra szereplői), ezáltal szélesebb
ismeretségi kört és kapcsolati hálózatot tudtunk biztosítani a programjainkon a résztvevők és a misszió
számára. A célközönség számunkra minden korosztályt felölel, hiszen szándékunk felhívni a figyelmet a
tudatosság, a közösség, az önismeret, és az aktív, tevékeny, kreatív, valamint teremtő életstílus megteremtésére,
fenntartására.
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