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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Az alapítvány keresztyén jellegénél fogva céljának, feladatának tartja az alapvető emberi és bibliai értékrend
és normák közvetítését különböző előadások, konferenciák, tanfolyamok, rendezvények szervezésével,
illetve karitatív tevékenységeken keresztül. Ezen mértékadó értékek a szeretet, önzetlenség, a rászorulók
segítése, a család, illetve az emberi kapcsolatok fontossága.
Ifjúsági és gyermektáborok szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel azokra a legrászorultabb rétegekre,
akiknek üdülésre, táborozásra a legkevesebb lehetősége van: nagycsaládokban, cigány családokban,
munkanélküli családokban felnövők számára. 
A családoknak - mint a társadalom alapjának - a segítése, támogatása a szülők, illetve házaspárok számára
szervezett előadásokkal, tanácsadással. Nagycsaládosok részére kikapcsolódási, táborozási lehetőség
biztosítása.
Börtönszolgálat a Kaposvári BV. Intézetben, illetve fogvatartottak gyermekeinek üdültetése, a börtönből
szabadultak társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatásának, munkába való
elhelyezkedésének támogatása. Az alapítvány céljainak megfelelő ingatlan tulajdonjogának megszerzése.
Vállalkozási tevékenység végzése az alapítványi tevékenység finanszírozása érdekében.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Alapvető emberi és bibliai értékrend közvetítése

Közhasznú tevékenység megnevezése: Alapvető emberi és bibliai értékrend közvetítése
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:
Közhasznú tevékenység célcsoportja: Nagycsaládosok, fiatalok, perifériára jutottak
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1,000

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉG:
Ruhaosztást tartottunk Karádon két alkalommal, Ötvöskónyiban egy alkalommal. 
Adományokat gyűjtöttünk és közvetítettünk. A közösségi házban karácsonyi ünnepség alkalmával gyerekeknek
ajándékcsomagot osztottunk.
Évente kétszer, Húsvétkor és Karácsonykor a Palánta Bábmisszió keretében kb. 40 oktatási intézménybe
jutottunk el Somogy és néhány környező megyében bábelőadással, és vittünk folyóiratot és CD lemezeket
ajándékba a gyerekeknek.

RENDEZVÉNY-ELŐADÁS-OKTATÁS-TANÁCSADÁS: 
Heti rendszerességű programok: 
Tinédzserek péntek esti klubfoglalkozása. 
Felnőttek házi csoportban történő személyiségfejlesztő, életvezető tanácsadása. 
Karádi cigánymisszió: Karádon a kultúrházban csütörtökönként jellemformáló előadások, életvezetési
tanácsadás, családok látogatása, szükség szerint támogatása. 
Csökölyi cigánymisszió: szerdánként csoportfoglalkozás az érdeklődőknek, kezdetben házaknál, később
a Csökölyi Önkormányzattal való együttműködés eredményeképpen a Civilek Házában tartjuk.
Ötvöskónyi cigánymisszió: a helyi általános iskolában hetente tartott csoportfoglalkozás, a résztvevők főleg
romák. 

Havi, illetve különleges alkalmak: 

NFT: "Negyvenen Felüliek Társasága": házaknál idősebb személyek klubfoglalkozása.
A SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel kötött együttműködési megállapodásunk
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szerint, a "Komplex Telep-program Kaposváron" című pályázat keretein belül januárban megtartottuk
az utolsó bábelőadást a Szentjakabi cigánytelep kultúrházában.
Karádi Falunap: bábelőadással, ingyenes ruhaturival, Fekete Kezek Fehér Szívek koncerttel, sport-
és foglalkozással. 2-300 helyi lakost értünk el ezzel a programmal.
Bábel kézműves őadás: Húsvétot és Karácsonyt megelőző két hétben naponta több általános iskolában
és óvodában bábelőadás, összesen közel 2000 gyermek részvételével. Nem csak Kaposváron és Somogy
megyében, hanem azon túl is. A bábelőadáson keresztül bibliai értékeket közvetítünk a gyermekeknek.
Júniusban egyedi bábelőadás Rádpusztán, Fekete Zoltán élménybirtokán.
Házas Randi: Február 14-én, Valentin napkor, az országos mozgalommá nőtt Házasság Hete
rendezvénysorozat részeként az érdeklődő házaspároknak a házasság fontosságáról, az egymással való
jó kapcsolat ápolásáról előadás, és közös vacsora.
Házas Hétvége: októberben Sarlóspusztán, budapesti partnerünk, a Biblia Szól Egyesület szervezésében. Célja
a házasságok megerősítése és ápolása. Egyhetes debreceni Konferenciájuk júliusban volt, ahol bibliai értékek
átadása volt a cél, és személyiségfejlesztő előadásokat hallgattunk meg.
Nagyszabású Húsvéti Istentiszteletet rendeztünk május 20-án, Kaposváron, a Szivárvány Kultúrpalotában
a kaposvári keresztény közösségek összefogásával, melyet a városi önkormányzat anyagilag is támogatott. 
Augusztus 29-én, a város főterén "Szeretem a városomat" című vidám rendezvényt tartottunk, amely a HI5,
Doulos és a Fekete Kezek Fehér Szívek előadók koncertjéből állt, valamint pantomim-előadással
szórakoztattuk a járókelőket. 
Október 12-én Szenczy Sándort, a Baptista Szeretetszolgálat vezetőjét hívtuk meg, hogy hasznos és érdekes
előadást tartson szerzett tapasztalatairól, '"Mennyei és Pokoli történetek" címmel. A rendezvény a Szivárvány
Kultúrpalotában került megrendezésre közel 400 fő részvételével. Vendégünk volt még Weisz Fanni
siketnéma szépségkirálynő is.
Nyári Családi Táborunkat ismét Balatonbogláron tartottuk, augusztus 13-17-ig. Vendégünk volt Bolyki László
zenész, író, spirituális szemléletű lelkigondozó, párkapcsolati és önismereti kérdésekkel foglalkozó tréner.
A táborozók és látogatók létszáma az előző évekhez képest tovább emelkedett. 

3. (Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása)

Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem
értéke

Felhasználás célja

Működtetési költség 151 500 fenntartáshoz kapcsolódó
Rendezvényeken részvétel 117 186 Támogatottak rendezvényen való részvétel segítése
Rendezvények szervezése 202 982 Rendezvények a célcsoportnak
Összesen: 471 668  

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév
nincs adat 0 0
Összesen: 0 0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév
nem volt ilyen 0 0
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Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév
Összesen: 0 0

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév
B. Éves összes bevétel 267 1 042
ebből:   
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg

8 2

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)] 259 1 040
H. Összes ráfordítás (kiadás) 781 1 337
ebből:   
I. Személyi jellegű kiadás 203 0
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 0 1 337
K. Adózott eredmény - 514 - 295
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)

0 0

7. 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
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X
Társadalmi támogatottság mutatói   
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X

8. Kiegészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Ruhaosztást tartottunk Karádon két alkalommal, Ötvöskónyiban egy alkalommal. 
Adományokat gyűjtöttünk és közvetítettünk. A közösségi házban karácsonyi ünnepség alkalmával gyerekeknek
ajándékcsomagot osztottunk.
Évente kétszer, Húsvétkor és Karácsonykor a Palánta Bábmisszió keretében kb. 40 oktatási intézménybe
jutottunk el Somogy és néhány környező megyében bábelőadással, és vittünk folyóiratot és CD lemezeket
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ajándékba a gyerekeknek.
 
Heti rendszerességű programok: 
Tinédzserek péntek esti klubfoglalkozása. 
Felnőttek házi csoportban történő személyiségfejlesztő, életvezető tanácsadása. 
Karádi cigánymisszió: Karádon a kultúrházban csütörtökönként jellemformáló előadások, életvezetési
tanácsadás, családok látogatása, szükség szerint támogatása. 
Csökölyi cigánymisszió: szerdánként csoportfoglalkozás az érdeklődőknek, kezdetben házaknál, később
a Csökölyi Önkormányzattal való együttműködés eredményeképpen a Civilek Házában tartjuk.
Ötvöskónyi cigánymisszió: a helyi általános iskolában hetente tartott csoportfoglalkozás, a résztvevők főleg
romák. 

Havi, illetve különleges alkalmak: 

NFT: "Negyvenen Felüliek Társasága": házaknál idősebb személyek klubfoglalkozása.
A SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel kötött együttműködési megállapodásunk
szerint, a "Komplex Telep-program Kaposváron" című pályázat keretein belül januárban megtartottuk
az utolsó bábelőadást a Szentjakabi cigánytelep kultúrházában.
Karádi Falunap: bábelőadással, ingyenes ruhaturival, Fekete Kezek Fehér Szívek koncerttel, sport-
és foglalkozással. 2-300 helyi lakost értünk el ezzel a programmal.
Bábel kézműves őadás: Húsvétot és Karácsonyt megelőző két hétben naponta több általános iskolában
és óvodában bábelőadás, összesen közel 2000 gyermek részvételével. Nem csak Kaposváron és Somogy
megyében, hanem azon túl is. A bábelőadáson keresztül bibliai értékeket közvetítünk a gyermekeknek.
Júniusban egyedi bábelőadás Rádpusztán, Fekete Zoltán élménybirtokán.
Házas Randi: Február 14-én, Valentin napkor, az országos mozgalommá nőtt Házasság Hete
rendezvénysorozat részeként az érdeklődő házaspároknak a házasság fontosságáról, az egymással való
jó kapcsolat ápolásáról előadás, és közös vacsora.
Házas Hétvége: októberben Sarlóspusztán, budapesti partnerünk, a Biblia Szól Egyesület szervezésében. Célja
a házasságok megerősítése és ápolása. Egyhetes debreceni Konferenciájuk júliusban volt, ahol bibliai értékek
átadása volt a cél, és személyiségfejlesztő előadásokat hallgattunk meg.
Nagyszabású Húsvéti Istentiszteletet rendeztünk május 20-án, Kaposváron, a Szivárvány Kultúrpalotában
a kaposvári keresztény közösségek összefogásával, melyet a városi önkormányzat anyagilag is támogatott. 
Augusztus 29-én, a város főterén "Szeretem a városomat" című vidám rendezvényt tartottunk, amely a HI5,
Doulos és a Fekete Kezek Fehér Szívek előadók koncertjéből állt, valamint pantomim-előadással
szórakoztattuk a járókelőket. 
Október 12-én Szenczy Sándort, a Baptista Szeretetszolgálat vezetőjét hívtuk meg, hogy hasznos és érdekes
előadást tartson szerzett tapasztalatairól, '"Mennyei és Pokoli történetek" címmel. A rendezvény a Szivárvány
Kultúrpalotában került megrendezésre közel 400 fő részvételével. Vendégünk volt még Weisz Fanni
siketnéma szépségkirálynő is.
Nyári Családi Táborunkat ismét Balatonbogláron tartottuk, augusztus 13-17-ig. Vendégünk volt Bolyki László
zenész, író, spirituális szemléletű lelkigondozó, párkapcsolati és önismereti kérdésekkel foglalkozó tréner.
A táborozók és látogatók létszáma az előző évekhez képest tovább emelkedett. 

8.2. Támogatási programok bemutatása

8.2.1. Húsvéti közös istentisztelet lebonyolítása

Támogatási program elnevezése: Húsvéti közös istentisztelet lebonyolítása
Támogató megnevezése: Önkormányzat Kaposvár
Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés

önkormányzati költségvetés X
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
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Támogatás időtartama: egyszeri
Támogatás összege (1000HUF) 100

-ebből a tárgyévre jutó összeg: 100
-tárgyévben felhasznált összeg: 100
-tárgyévben folyósított összeg: 100

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő
vissza nem térítendő X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
jogcímenként:

Személyi:

Dologi: 100
Felhalmozási:
Összesen: 100

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
Húsvéti istentisztelet szervezése és részvétel.
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