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A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány
Közhasznúsági jelentése
a 2010-es évről

1. Számviteli beszámoló
A KIMA Alapítvány 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak
megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 1 502 ezer Ft, a saját
tőke -266 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk melléklete, mely áll a mérlegből
és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. Költségvetési támogatás felhasználása
Tárgyévben az Alapítvány 719 ezer Ft állami támogatást kapott és azt teljes egészében fel is használta.
Ebből 418 655 Ft a felajánlott személyi jövedelem adó 1%-kának kiutalásából származott.

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest az Alapítvány tartaléka (vagyona) 39 ezer Ft összeggel csökkent. A Szervezet
mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak
elérése érdekében.

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Alapítványunk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések.

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK
SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben közösségünk összesen 3 357 ezer Ft támogatást kapott különböző címen. A kapott
támogatások részletes bemutatását a 1. sz. melléklet tartalmazza.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE,
ILLETVE ÖSSZEGE
Alapítványunk személyi jellegű ráfordítása 2 487 000 Ft volt.
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7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Tevékenységünket elsősorban Budapest III. kerületében végezzük, jelenleg Békásmegyer, Madzsar J. u.
központtal. Eddig közel 300, 2-30 év közötti gyermeket és fiatalt, valamint családjukat, továbbá kb.
200 felnőttet érintett. Az elmúlt évben ez a szám rendkívül megemelkedett.

A KIMA Alapítvány célja, hogy segítse a Budapest III. kerületében lakó fiatalokat a tartalmas, kulturált
élet kialakításában, értelmet, célt mutasson az életben, valamint a keresztyén vallási értékekkel, a
Bibliával, a keresztyén életvitellel megismertesse. Ugyanakkor fontos célja az is, hogy kiemelten
foglalkozzon a Budapest-Békásmegyer lakótelepen és környékén megjelenő többszintű problémákkal.

7.1 Családi napközi.
2 Családi Napközit működtetünk, minden jogi, adminisztrációs, tárgyi és egyéb
kötelezettségnek és feltételeknek eleget téve. 4 alkalmazottunk van ebből 3 START kártyával
rendelkezik. Mivel sok esetben telt ház van a családi napközikben, ezért elkezdtük a 3. napközi
kialakítását. Célunk, hogy minél több forrást teremtsünk, ezáltal a lehető legkedvezőbb áron
nyújthassuk ezt a szolgáltatást, segítve ezáltal a munkaerőpiacra hamar visszaintegrálódni
kényszerülő édesanyákat.

7.2 Ételosztás
Péntekenként a Budapest-Békásmegyer HÉV aluljárójánál történik. 50-60 szendvicset
készítünk és termoszban teát. Szeretnénk embereknek örömöt szerezni. Beleértve nem csak a
hajléktalanokat, hanem a sok „rejtett” éhes embert, akiknek ugyan van lakásuk, de a kötelező
költségek kifizetése után már nem sok marad másra, így ételre-italra sem. Sok hajléktalan és
roma is megjelent már, és beszélgetésbe elegyedett velünk. Az ételosztáshoz az ételt
adományként szerezzük, vagy mi készítjük. Általában 2-4 személy vesz részt az előkészületben
és az osztásban, mindenki önkéntesen. Kiteszünk egy asztalt, rá egy táblát, köré az enniinnivalót és várunk, olykor egy-egy kedves szóval kínáljuk az arra járókat.

7.3 Kávéház
Péntekenként délután az általunk működtetett közösségi épület elé kiteszünk két asztalt.
Egyik asztalon a házi készítésű sütemények, szendvicsek vannak, másikon a kávé és tea. Az
évszakhoz igazodva (tavasztól őszig) székeket is teszünk ki. Itt 2-6 önkéntes segít. A cél ebben
az esetben a közösségteremtés, gyakorlatilag mindenkinek állunk rendelkezésére, aki arra jár
és szívesen fogad egy kis süteményt, vagy beszélgetni szeretne. Érdekes és nehéz sorsú
emberek megfordultak itt már. Több fogyatékos, drogfogyasztó, nagycsaládos roma, másokat
gondozó személy is beszélgetésbe kezdett velünk, és örömmel fogadta az élelmet is.
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7.4 Tanulási segítség fiataloknak
Az általános iskolai korosztály részére minden kedden és csütörtökön 14-17 óráig segítséget
nyújtunk a tanuláshoz, önkéntes végzős pedagógusok bevonásával. Ezzel próbáljuk
felzárkóztatni őket az osztálytársaikhoz.

7.5 Bibliaklub
Szerda délután 2-3 órás időtartamban tartottunk bibliai alapú tematikus, közösségi
összejövetelt is.

7.6 Házicsoportok
Önszerveződő, elsősorban problémamegoldásra fókuszáló 5-7 fős házicsoportok heti
rendszerességgel találkoznak.

7.7 Kézműves alkalmak
Ünnepekhez kötődően rendszeresen tartunk hagyományőrző, kézműves alkalmakat.

7.8 5 napos klub
Nyár végén egy hetet töltünk minden évben a máltai játszótéren, kb. 40 gyerek és 5 önkéntes
részvételével. Játék, bibliai tanítás, versenyek – ezek az 5 nap jellemzői. Igény szerint egyéni
foglalkozást végzünk, végeztünk 2010-ben is.
7.9 Napközis tábor
Nyáron 1 hét napközis tábort szerveztünk 40-50 fiatal részvételével. A tábort igyekeztünk
minél kedvezőbb áron biztosítani, hogy segítsük ezzel a szülőket és a nehéz körülmények
között élőket.

7.10

Nyári tábor

Szerveztünk 1 hétre elutazós gyermektábort 40 gyermek-fiatal részére. A szülőknek nagy
segítség, hogy kedvező áron biztosítottuk a tábort. A tábor több hátrányos helyzetű fiatalnakgyereknek sokat jelentett, akik nem tudtak máshol nyaralni anyagi körülményük miatt, vagy
azért mert „problémás” gyerekként nem vették fel őket más táborba.

-4-

Budapest, 2011. május 12.

Theisz Gábor
elnök

Záradék:
E közhasznúsági jelentést a KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány közgyűlése 2011. május 24-i
ülésén elfogadta.
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1. számú melléklet

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2010. év

Támogatás összege (Ft) Változás
Juttatás megnevezése

Támogatott cél
előző évi

tárgyévi

%

Ft

Központi költségvetési
szervtől
Normatív támogatás

Családi Napközi

123000

1587744

1290

1464744

GYV-SZF-09-BCDE

Csillag Csana
Csillaghegyen!

-

618986

100

618986

NCA-KM-10

Amit lehet Budapest III. kerületért!

700000

100

700000

Óbuda-Békásmegyer Önk.

Nyári tábor álló

60000

50000

-17

-10000

Óbuda-Békásmegyer Önk.

Napközis tábor

30000

50000

66

20000

Óbuda-Békásmegyer Önk.

Működés I. félév

171000

200000

17

29000

Óbuda-Békásmegyer Önk.

Működés II. félév

250000

150000

-40

-100000

634000

3356730

529,00%

2722730

Helyi önkormányzat és
szervei

Összesen:
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