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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

Az Élet Kenyere Alapítvány két városban, Győrben és Budapesten végzi cél szerinti tevékenységeit 

2000 óta. A programok készségfejlesztő foglalkozásokat biztosítanak kisgyermekeknek és szüleiknek, 

valamint esélyegyenlőség megteremtését célozzák munka nélkül vagy alacsony jövedelemből 

élőknek. Minden program légkörét a keresztény értékek határozzák meg a teljes embert tekintetbe 

véve, holisztikus megközelítéssel. Egymás kölcsönös tiszteletben tartása, a türelem és a 

felelősségvállalás alapértékek. 

Heti rendszerességgel tartott programok: 1) gyermekotthoni szabadidős foglalkozások hetente 

(Győr), 2) FMC Szabad Metodista istentiszteletek (Győr, Budapest), 3) magyar és angol nyelvű 

bibliatanulmányok (Győr, Budapest), 4) 12 lépéses önsegítő támogató csoportok, 5) zeneovi 0-3 

éveseknek (Budapest). 

Időszakos programok: 1) tematikus csoportok nőknek (Tavaszi, Őszi Kreatív Teadélután Hölgyeknek) 

és férfiaknak (Férfireggeli), kulturális és ismeretterjesztő rendezvények (irodalmi és zenei estek, 

kirándulások, filmvetítések, grillezés a szabadban stb). Életvezetési konzultációk szociális kérdésekben, 

álláskeresési szaktanácsok, Lelki zavarokkal küzdők szakemberhez irányítása. 

2016-ban három új terület lépett be:  

Győrben  1) Egyetemisták Ifi csoportja heti rendszerességgel,  

2) Budapesten csatlakoztunk az "Esélyek utcája" XI. kerületi programhoz. Ezzel egyidőben elindítottuk 

a "Life Skills" Életvezetési programot. "Hogyan boldoguljak?" sorozat keretében interaktív mini-

tréningeket tartunk pszichológus vezetésével havi rendszerességgel mindennapi életviteli kérdések 

témáiban (gyászkezelés, határaink, konfliktuskezelés, kommunikáció, a vitatkozás kulturája).  

3) Ingyenes pszichológiai ügyeletet szervezünk az alapítvány irodájában havonta egyszer három 

konzultációt biztosítva azoknak, akik üzleti alapon nem tudják megfizetni ezt a jellegű segítséget. 

Összesen kb. 200 személy tartozik az alapítvány baráti körébe. Az alapcél szerinti tevékenységekben 

rendszeresen résztvevők száma 120 fő (Győr 35 fő, Budapest 85). 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Angol nyelvoktatási tevékenység, nyelvgyakorlás 

 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Angol nyelvoktatási tevékenység, nyelvgyakorlás 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

Oktatás, a hátrányos helyzetű csoportok 

társadalmi esély-egyenlőségének elősegítése 

- egészséges életszemlélet alakítása - a sportról 

szóló 2004. évi I. törvény 49.§ c) pontja alapján;  

  

- Magyarország Alaptörvénye XI. cikk (2) 

bekezdés; 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 2. § (1) bek. 

 

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2.§-

ban, 17.§ (1) bekezdés h) pontjában és (2) 

bekezdésében, valamint a 39.§ (2) bekezdés b), 

c), és d) pontjaiban meghatározott feladatok 

ellátása 

 

- családsegítés. (1993. évi III. törvény 86. § (1) 
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bek. d-e); (2) bek. b); 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Alacsony jövedelműek, munkakeresők, 

nyugdíjasok, elmagányosodás szélén állók korra, 

nemre, megkülönböztetésre való tekintet nélkül 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 42 fő 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A tanév folyamatosan tartottunk angol nyelvi kurzusokat olyan személyeknek, akik életútja megtorpant, 

és az angol nyelv mélyebb megismerésével új esélyt kaphatnak. Ez a XI. kerületi Újbuda 

Humánszolgáltató Központban valósul meg, érvényes szerződéssel. A Családsegítő Központ által 

ajánlott felzárkóztató programok egyike, mely szervesen kapcsolódik az intézmény és a kerület segítő 

munkájához. 2016. év folyamán 42 fő aktív tanuló járt a csoportba. 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 

 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

támogatás, adományozás 60 0 

Összesen: 60 0 

 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Nincs adat megadva. 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 

 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 11 666 18 769 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 95 101 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. Normatív támogatás 0 0 

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

támogatás 0 0 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 11 571 18 668 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 11 572 17 600 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 9 084 12 786 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 202 145 

K. Tárgyévi eredmény 94 1 169 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 10 12 
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6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 

 

 Mutató teljesítése  

 Igen Nem Értéke 

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 X 

(szja 1% a korrigált árbevételhez)       

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]  X 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 

Az alapítvány tevékenysége az alábbiakban foglalható össze: 

2000-től végezzük munkánkat a kerületben. A felsorolt célokból főként az oktatás, közösségfejlesztő 

program valósul meg.  Az évek során egyértelművé vált, hogy az alapítvány kapacitásának, 

munkatársainak végzettsége alapján az idegen nyelvtanítás, közösségformálás, szabadidős 

programszervezés témakörben van igény a segítségünkre.   

Közhasznú szervezetként kedvezményes, vagy térítésmentes oktatást, továbbképzést, fejlesztő 

tanfolyamokat szervezünk elsősorban olyan helyzetben lévő embereknek, akik még, vagy már nem 

keresőképesek, ideiglenesen vagy tartósan munkanélküliek, valamilyen fogyatékkal küzdenek illetve 

jövedelmi helyzetük miatt ilyen irányú képzéseket nem tudnak megfizetni.  Az alapítvány önkéntes 

munkatársai tanári képesítésük és gyakorlatuk, valamint szociális felkészültségük alapján végzik a 

közösségi munkát. 2016-ban 12 szerződéses önkéntesünk volt és sokan mások egy-egy program 

kapcsán besegítenek. 

 

2016 május hónaptól új programot kezdtünk "Life Skills" Életvezetési program elnevéssel. Ez a 

program személyes életvezetési tanácsolást ajánl valamint "Hogyan boldoguljak?" havonta megtartott 

mini-tréningük megküzdési stratégiákkal foglalkozik. Az Esélyek utcája programban részt veszünk. 

10 éve futó stabil, heti rendszerességgel megtartott program a 12 lépéses önsegítő program, mely 

önállóan valósul meg és kb 120 főnek ad folyamatosan lelki-érzelmi iránymutatást: www.helyreallas.hu  
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7.2. Támogatási programok bemutatása 

Nincs adat felvéve a fejezethez. 


