Közhasznúsági jelentés
Beszámoló a költségvetési támogatás felhasználásáról
2005. évben elnyert pályázatok (a 2004. évrol áthúzódó pályázatok itt nem szerepelnek!)

Pályáztató

Pályázati cél

1 Fov.Önk. Humanitas
Civitatis

Hitéleti programok

2 Bp.Fov. II. ker. Önk.
Szociális és Eü. Iroda
3 Mobilitás

Családsegítés

Támogatá Elszámolv Támogatás
a
felhasználása
s összege
300000
Elszámolv lelkigyakorlatok,
a
zsolozsmáskönyvek,
300000
Elszámolv tábla
játszóházak, szünidei
100000

4 NCA

Zenei-vizuális
képzés
Muködésre

5 Fov.Önk. VRÜ

Közbiztonsági

200000

6 KIFE

Budapesti Nagyítós 180000
napok
Muködésre
100000

7 Bp.Fov.Önk.
Esélyegyenloségi
8 Bp.Fov.II.
KKS
9 Bp.Fov.II.
Pénzügyi Iroda
1 Bp.Fov.II.
0 Eü. és Szoc. Iroda

605000

Cserkész jamboree

50000

Cserkészeknek

150000

Cserkészeknek

250000

ÖSSZESEN

a
Elszámolv
a
Elszámolv
a
Elszámolv
a
elsz.hi:
2006. ápr..
elsz.h.i.
2006.06.30
Elszámolv
a
Elszámolv
a
Elszámolv
a

programok
székek
gázdíj
vetítovászon, írásvetíto,
székek, apróanyagok
képzést
vezetok
díjazása,
elektromos áram díja
cserkészprogramra
cserkészprogramra
cserkészprogramra

2.235.00

Fenti pályázatokkal – azon 2 pályázaton kívül, , melyeknek elszámolási határideje késobb van,
hiánytalanul elszámoltunk a pályázató felé.
Az ún. második 1 % átutalt összege: 1588000 Ft volt.
Egyéb bevételek: 1.383.000 Ft
A szervezet által adott adományok /Plébániának, Testvérkék Ferences Óvodának, Gondozási Központnak
összesen: 922.000 Ft
Bérköltség: (2 fo alkalmazott + megbízási díjak a programvezetoknek, karbantartóknak, stb.)
összesen 2.766.000 (Járulékokkal)
Tárgyév bevétele összesen: 14.644.000 Ft
Közhasznúsági tevékenység ráfordításai: 11.489.000
Alapítványunk a rendelkezésre álló pénzösszeget
1. Az alapítvány kezelésében lévo Kájoni János Ferences Közösségi Ház rezsiköltségeinek
és más muködési költségeinek (karbantartás, javítás, épület rekonstrukciós munkálatainak
fedezésére,
2. Az alapító okiratban lefektetett célok megvalósítására fordítja.

Az Alapítvány tárgyévben megvalósult programjai:
Családsegítés:
• általános iskolás korú gyerekek nyári szünidos foglalkoztatása, (agyagozás, matinék,
játszóházak, nyári táborok stb.)
Fiatalok programjai: Heti 32 órában különféle foglalkozások (kézmuves szakkör,
testnevelési foglalkozások, klubok, egyetemi elokészíto tanfolyamok)
Baba-mama klub minden szerdán délelott kismamák jönnek gyerekeikkel. A klubot Dr.
Rochlitz Zsuzsa orvos vezeti. A foglalkozásokon szó esik az egészséges életmódról a
családi kapcsolatokról, egészségügyi és mentálhygiénés tanácsokat kapnak a résztvevok,
ezenkívül a gyerekekkel együtt játszanak, mondókákat tanulnak, apróbb dolgokat
készítenek egy játszóház-vezeto irányításával. Nevelés és oktatás:
a Zene Mindenkié Egyesület az Alapítvánnyal együttmuködve értelmi fogyatékos fiatalok
zenetanítását végzi a Házban. A fogyatékos gyermekek szüleinek is szerveztünk az elmúlt
évben szüloklubot.
Kulturális programok( 2005):
Az Alapítvány által muködtetett Kájoni János Közösségi Ház az elmúlt évben a következo
kulturális programok helyszíne volt:
•
Kiállítások: Vida Zoltán festomuvész, Pasaréti Alkotókör kiállításai, Molnár
Kata akvarell kiállítása, Vágvölgyi Éva grafikus kiállítása, Borody Kriszta, Jug Zsófia
és Mózes Krisztina iparmuvészek kiállítása Hangversenyek: A Zene Mindenkié
Egyesület fogyatékos fiataljainak
hangversenyei, a Pasaréthez tartozó eloadómuvészek hangversenye, Bárdos
Lajos Zenei Hetek hangversenyeinek helyszíne, Mózes Tamara zongoramuvész
önálló estje, a Kodály Zoltán Kórusiskola tanárainak komolyzenei hangversenyei,
több jótékony célú hangverseny és színieloadás.
•
Filmklub: Sárosi Attila filmesztéta vezetésével minden hónap harmadik péntek
estéjén értékes filmalkotásokat nézhettek meg az érdeklodok
•
A Páduai Szent Antal Plébánia hitéleti eseményeinek színhelye: A Ház
találkozóhelyet biztosít a plébániai hívek és a környéken lakók számára. A szentelések
utáni agapék, valamint a Szent Ferenc ünnepéhez (tranzitus) kapcsolódó
együttléteknek is a Kájoni János Ferences Ház ad otthont. Itt voltak a nagyböjti és
adventi lelkigyakorlatok. Más közösségek számára is találkozási, képzési lehetoséget
biztosítottunk (lelki napok, hitoktatói továbbképzések).

Cserkészet: A 46. sz. Kapisztrán Szent János Cserkészcsapat programjainak egyik fo
helyszíne a Kájoni János Ferences Ház.

Egyéb:
•
A Kájoni János Ferences Ház ad otthont az évente kétszer megrendezendo
véradásnak, mellyel egyidejuleg a Civitan Help Egyesület sérült fiataljai által nevelt
virágok vására is folyik.
•
Ugyancsak az Alapítvány által muködtetett Kájoni János Ferences Ház a
színhelye a jótékonysági bazárnak, amely 2005 adventjén 13. alkalommal került
megrendezésre. A jótékonysági bazár bevételébol a környék idos emberei és
nagycsaládosai kapnak karácsonyi pénzadományt.

Minden hónap elso vasárnap délután közéleti klub volt Zupán Tamás szervezésében .
Eloadóink voltak a 2005 folyamán
Február 6. 16.30. Dr. Ferencz Antal a Magyar Bioetika Társaság elnöke : Természetesen vagy
mesterségesen ?
Március 6. Csókay András agysebész: A gyermekkori hit szerepe napi harcainkban.
Április 3. Dr. Semjén Zsolt: Egyházpolitika, egyház és politika
Október 7. dr. Lánczi András, a Corvinus Egyetem Politikatudományi Tanszékének vezetõje,
a Polgári Magyarországért Alapítvány Védnöki Tanácsának tagja "A konzervatív választás"
November 6. Juhász Judit, a Magyar Katolikus Rádió elnökhelyettese : Katolikus média
December 4. Rádonyi Dénes közgazdász ”Gazdaságpolitikáról másképpen”

Anyagi helyzetünk: A Pasaréti Ferences Alapítvány független civil szervezet. Az Alapítvány
által muködtetett Kájoni János Ferences Ház muködéséhez, fenntartásához, a programok
szervezéséhez sem állami, sem önkormányzati, sem egyházi támogatásban nem részesül.
Fenntartásunkhoz a szükséges anyagiakat pályázati úton elnyerheto támogatásokból és a
termek bérbeadásából, valamint adományokból fedezzük.

Budapest, 2005. december 31.
Roder Tamásné
igazgató

