Beszámoló a Pasaréti Ferences Alapítvány 2007. évi muködésérol
A Pasaréti Ferences Alapítvány közhasznú alapítvány, melynek céljai:
szociális tevékenység, családsegítés, idoskorúak gondozása
nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység
diák- és tömegsport tevékenység.
Az Alapítvány székhelye a Kájoni János Közösségi Ház, mely Pasaréten, a Szilfa utca 4. sz.
alatt, kertes ingatlanon található. A Házban muködik a Testvérkék Ferences Óvoda és a
Gondviselés Háza idosek napközi otthona.
E két intézmény muködéséhez és fenntartásához az alapítvány – az alapító okiratában
lefektetett irányelvek szerint - hathatós segítséget nyújt.
Az Alapítvány tárgyévben megvalósult programjai:
Családsegítés:
• általános iskolás korú gyerekek nyári szünidos foglalkoztatása, matinék,
(agyagozás, játszóházak, nyári táborok stb.)
•

Fiatalok programjai: Heti 32 órában különféle foglalkozások (kézmuves szakkör,
testnevelési foglalkozások, klubok, cserkész-programok

•

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 mentálhigiénés 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 Alapítvány a Kájoni János Házban kap helyet egyéni
fejleszto órák és zenekari próbák, karácsonyi és tanév végi hangversenyeinek
megtartásához.
Környezetvédelmi eloadás-sorozatunk fiataloknak és idoseknek nagy sikerrel folyik.
Minden hónap elso szerdáján ingyenes jogsegélyszolgálattal állunk az érdeklodok
segítségére.
Szüloklubjainkat családsegíto tevékenységünk keretében muködtetjük: foglalkozásokat
szerveztünk serdüloket nevelo szüloknek, és a fogyatékosokat nevelo szülok számára is.
Nyáron több hetes kézmuves tábort tartottunk általános iskolás gyerekek számára. Nagy
örömünkre a KALOT is csatlakozott a júliusi táborhoz, 20 határon túli magyar gyermeket
hoztak a foglalkozásokra.
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A Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia lelki programjainak is gyakran a Kájoni János
Ferences Ház ad helyet: évente kétszer felnott és gyermek lelki gyakorlatoknak , itt van az
agapé a szentelések után, és itt gyulünk össze a tranzitus estéjén is..
Kulturális programok( 2007.):
Az Alapítvány által muködtetett Kájoni János Közösségi Ház az elmúlt évben a következo
kulturális programok helyszíne volt:
• Kiállítások:
Szent Erzsébet kiállítás;
BUKET kiállítás, tavasszal és nyáron
Évfordulós kiállítások: 5 éves Mazsi játszóház, 25 éves CSIBE kórus
Komáromi János, Illyés István és Simon István kiállítása IGEN címmel a
városmisszió hetében
Borody Krisztina és Mózes Krisztina iparmuvészek kiállítása decemberben
• Hangversenyek, eloadóestek:
Kodály est – a zeneszerzo születésének 100. évfordulója alkalmából,
a Pasaréthez tartozó eloadómuvészek hangversenye, Sólyom Tamás musoros délelottje
gyerekeknek, A Zene Mindenkié Egyesület fogyatékos fiataljainak hangversenyei Zurgó
Együttes, Erdélyi György eloadóestje, Opera Viva Mesterstúdió szemeszterzáró
koncertjei (Az opera világa címmel);EVICA csoport énekeseinek fellépései (operettdélutánok idoseknek, népszeru musicalek dalai fiatalabbaknak)
•

Filmklub: Sárosi Attila filmesztéta vezetésével minden hónap harmadik péntek
estéjén érdekes filmalkotásokkal ismerkedhetnek meg az érdeklodok. A vetítés után
lehetoség van a látottak megbeszélésére.

Egyéb:
•

A Kájoni János Ferences Ház ad otthont az évente kétszer megrendezendo
virágvásárnak, melynek bevételével a Civitan Help Egyesület sérült fiataljainak
munkalehetoségét támogatják.

Anyagi helyzet A Pasaréti Ferences Alapítvány független civil szervezet, egyházi, állami
támogatásban nem részesül.: 2007-ben a „mulatós” programok (esküvok, vállalati
rendezvények stb.) kimaradása miatt terembérleti bevételünk 300.000 Ft-tal kevesebb
volt, mint 2006-ban. Sajnos volt olyan terembérlonk, aki 2007 júniusi terembérleti díját a
mai napig sem fizette ki.
Pályázati úton 3.700.000 Ft-ot nyertünk, melybol 540.000 Ft a cserkészek támogatása, a
többi muködésre, (közüzemi díjak) , szakkörök vezetésére, eloadók tiszteletdíjára volt
elszámolható. A kifizetett pályázatokkal maradéktalanul elszámoltunk, közüzemi
tartozásunk nincs, hitelt nem vettünk fel. Éves mérlegünk az alapítvány irodájában
megtekintheto.

Budapest-Pasarét, 2008. január 31.
Roder Tamásné
PFA igazgató

2

