2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek
bemutatása
A szervezet által végzett közhasznú tevékenység
Az Alapítvány kiemelt célja, hogy segítséget nyújtson az oktatás, a kultúra, a
gyermeksport területein, ahol támogatja:
 az emberek, közösségek közötti kommunikációt;
 a hagyományok tiszteletét, ápolását;
 a környezettudatos gondolkodásra való nevelést;
 a generációk közötti párbeszédet, az értékek, normák, hagyományok továbbélését
segítő tevékenységeket.
Az Alapítvány vissza nem térítendő, és visszatérítendő pénzügyi támogatást, valamint
tanácsadást, mint támogatást nyújt a pályázók részére.
A közhasznú tevékenységek fő célcsoportjai és eredményei
A 2016-os esztendőben, - ahogy az ezt megelőző években is- folyamatos támogatást
biztosítottunk civil szervezetek, szerveződések részére. A 2016-os évben 72.116 ezer Ftnyi támogatást biztosítottunk. E mellett az Alapítvány más civil szervezetek részére
625ezer Ft támogatási ígérvénnyel rendelkezik. Támogatottjaink között megtalálhatók
óvodák, iskolák, a népi hagyományokat őrző közösségek, könyvkiadók, filmesek,
sportegyesületek, környezetvédelemmel foglalkozók, látás-mozgás- és értelmi fogyatékkal
rendelkezők, valamint kisebbségi csoportot képviselők is. A támogatásaink megítélésénél
továbbra is fontos szempont volt, hogy minden területre jusson megfelelő támogatás, de a
2016-os évre is az alapítvány kiemelt célkitűzése maradt a minőségi gyerek és tömegsport
támogatása. Alapításunk utáni kezdeti évekhez hasonlóan, lehetőségeink megengedték,
hogy olyan minőségi gyereksporttal és tömegsporttal, valamint művészeti, és kulturális
területtel foglalkozó szervezetek, személyek nagyobb léptékű támogatását, ahol már
megvalósított, magas minőségű tárgyi és/vagy személyi feltételek, és/vagy igazolhatóan
jelentős és eredményes múltbeli működés mellett folyik a sporton, művészi és kulturális
tevékenységen keresztüli gyermeknevelés, közösség nevelés.
E mellett 2016-ban azok a programok élveztek még előnyt, amik kisebb költségvetési
igénnyel bírtak, ahol az általunk nyújtott kisebb támogatási összegek is elengedőnek
bizonyultak a projekt sikeres megvalósításához.
Központi költségvetési szervtől kapott támogatás mértéke
Központi költségvetési szervtől nem kapott támogatást az Alapítvány. Az elmúlt évben is
alapítványunk jogosult volt az 1% gyűjtésére és ebből 70eFt-ot kapott. Támogatóktól
60.605eFt-ot, Budajenő Önkormányzatától 57.302eFt-ot nyert pályázaton.
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke és összege
A kuratórium elnöke a kuratóriumi munkájáért nem részesült díjazásban, viszont az
alapítvány alkalmazottjaként munkabért kap. Az egyesület többi vezető tisztségviselője
kuratóriumi munkájáért nem részesült díjazásban.
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A tárgyi eszközök értéke 1.553ezer Ft. A tárgyi eszközök között, az alapítvány
használatában lévő gépjármű mellett, az irodai és igazgatási eszközök kerültek
kimutatásra. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolási módja lineáris, a naptári
napokkal arányos.

A pénzeszközök értéke 1.699eFt. A bankszámlák egyenlege .80ezer forint, ebből az
elszámolási betétszámla egyenlege 75ezer Ft, a pénztár egyenlege 1.619ezer forint volt.
Az értékpapírok összege 33.412ezer Ft volt.
A tárgyévi közhasznú eredmény 27.282ezer forint volt.
Az alapítvány rövidlejáratú kötelezettségei az adófolyószámla, és a partnerekkel folytatott
egyeztetett kötelezettségek értékét tartalmazzák, csökkentve a túlfizetett szállítói
tartozásokat. A kötelezettségek rendezése –ahol szükséges volt- a mérleg készítésének
időpontjáig megtörtént.

3.5. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
A közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását és a közhasznú
tevékenységek fő célcsoportjai, eredményei
Alapítóink célként azt határozták meg, hogy segítséget nyújtsunk az oktatás, a kultúra, a
gyermeksport területein. Ezeket a területeket pénzügyi és tanácsadói segítséggel láttuk el a
2016-os évben is. Az idei esztendőben - akár az ezt megelőző 12 évünkben - kiemelt
figyelemmel fordultunk mindazok felé, akik az Alapítvány által fontosnak tartott értékeket
nem csak vallják, hanem közvetítik is, s ahol a közösségformáló erő az alábbi
tevékenységekhez köthető:
 nemzeti identitás, kultúra, hagyományápolás,
 nevelés, oktatás,
 tömeg és gyermeksport.
A Tiszta Formák Alapítvány tizenkettedik éve működik és ez alatt az idő alatt, és sokszor
leírtuk már, hogy támogatásunknak köszönhetően iskolák, óvodák, kollégiumok, sérült
gyermekek részére terápiás központok, bentlakásos otthonok épületek és bővültek. Ezeken
a helyeken komoly tapasztalatot szereztünk a hosszabb és nagy értéket képező folyamatok
támogatásában, kísérésében.
Munkánk során értékeinkre támaszkodva továbbra is megőriztük a stabil belső
folyamatainkat, az áttekinthető rendszerünket, valamint a gyorsaságot is, más
pályáztatókhoz viszonyítva. Átlagosan továbbra is 1,5 hónap alatt eljutunk a pályázat
beérkezésétől a támogatási összeg kifizetéséig vagy a támogatás elutasításáig.
A pályázók azonban továbbra is azt értékelték leginkább, hogy személyesen felkerestük
vagy hívtuk őket. Ezt mindig csodaként élik meg. Ilyenkor átélhették, hogy mindenkire
személyes érdeklődés és figyelem jutott. A programjukkal, az ügyükkel kapcsolatban
kérdeztünk, majd válaszokat kapunk a kérdéseinkre. Több alkalommal azon csodálkoztak,
hogy ők „csak” azért kapnak támogatást, mert jó dolgot tesznek. Nem kell sehol, senkivel
jóban lenni, nem kell elvtelen kompromisszumot kötni ahhoz, hogy támogatást kapjanak.
Számunkra ilyenkor felemelő a másik szemébe nézni és látni a csillogást, az örömöt, és
talán a szeretetet is. Hiszen érdek nélkül vagyunk kíváncsiak őrá, mit tesz a világban, és
hozzásegítem ahhoz, hogy ezt nagyobb szabadságfokkal tegye meg. Ugyanazt a
magatartást tudom feléjük közvetíteni, amit a támogatóim tesznek meg felénk!
Az évet zárva megállapíthatjuk, hogy 2016-ban is teljesítettük a jogszerű működés
feltételeit. Nagyon stabil, komoly pénzügyi hátérrel működhettünk, rendelkezésre álltak a
szükséges munkaeszközök és az infrastruktúra valamint a korábban felépített stabil
munkafolyamatokat alkalmazva a kuratórium képes volt támogatást biztosítani az
Alapítványhoz segítségért fordulóknak.
Ezeket a sikereket csak a Támogatóinkkal együtt voltunk képesek elérni.
Támogatóink közül 2016-ben kiemelkedett az CarNet Invest Zrt, melynek tulajdonosai
már a kezdetektől támogatják Alapítványunkat, valamint a Budajenői Önkormányzat,

amelyik a 2016-os esztendőben is folytatta Alapítványunk támogatását. Az Önkormányzat
ezzel az első olyan Önkormányzatok egyike lett, amelyik a társadalmi
felelősségvállasában tovább ment az adott település határánál és Magyarország, illetve a
szomszédos országok magyarok által lakott területein is támogatást biztosított
Alapítványunk segítségével.
A hozzánk forduló civil szervezetek továbbra is a helyi társadalom fontos elemei.
Szerepüket meghatározónak érzik az egyes települések, térségek életében. Ez a legtöbb
esetben valóban így is van, és a társadalmi szükségletek ellátásában hiánypótló szerepet
töltenek be. Örülünk, hogy kapcsolatba kerülhettünk velük, és örülünk, hogy segíthettük
ezeket az embereket!
8. ponthoz
A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása
A Tiszta Formák Alapítvány büszkesége volt mindig, hogy sokakhoz jut el támogatásai révén,
és változatos a megcélzott tevékenységi területek spektruma. 2016-ban is jó ezt látni, sokszínű
lett a támogatottjaink palettája. Nagy számban örülhettek civil szervezetek, résztvevők, tettre
kész alkotók, szervezők, és megvalósíthatták álmaikat.
A számok beszédesek: 72,3 millió Ft kifizetett támogatás, ami közel 32.000 (!!!) gyerekhez,
felnőtthöz, egy kisebb magyar városnyi emberhez jutott el. A statisztikán túl, személyes
benyomásainkról is jó lenne beszámolni…
Nevelés, oktatásnál
nyugodt szívvel írhatom, hogy GYEREKEK, GYEREKEK, GYEREKEK !!!!
Akik indulnak táborozni és éppen az év fénypontja elérkezik, amikor felérnek a helyi fiatalok
Rezi várfalaihoz. Az általunk támogatott sok-sok gyerektábor közül, mindig megható éppen
rájuk gondolni. Sokadszor sikerül örömet szereznünk egy-egy kis település ifjú csapatának, a
világot felfedezni akaró, kiránduló, evező, táncoló, zenélő gyerekeknek. Érezni, miként
válnak büszke tagjaivá kis közösségeiknek, és viselik büszkén saját jelképeiket, pólókon,
melegítőkön, zászlóikon… (a Tiszta Formák Alapítvány logója szerénykedik büszkén a
nyomukban…)
Táborok, ahol a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek vagy diákok, esetleg fiatalok részére
adtunk támogatásokat. Most már sokadik alkalommal támogatottak: Tiszavasvári,
Gyöngyösfalu, Rezi, Esztergom, Sárszentmihály, Székesfehérvár, Újpest. A táborba
eljutóknak még mindig nehéz a mindennapi élet, és számunkra továbbra is elképzelhetetlen
örömet jelent, ha egy hetes táborban részt tudnak venni. Néha sikerül meglátnunk, hogy egy
ilyen hét, vagy akár egy nap, képes annak a gyereknek a sorsát megváltoztatni, mert reményt
kaphat arra, hogy a világban van jó, van más is, mint amivel eddig találkozott.
Sokan kerekednek fel, indulnak a Balatonhoz, határon túlra, vagy éppen- először életükben,
vidékről, Budapestre. Állami gondozottak Bernecebaráttól a Szigetközig, fővárosból Tokajba
régésztáborba, míg Gencsapátiból egy faluval odébb Gyöngyösfaluba. Itt bekerülnek normál
családban élő társaik közé, és tanulják a társadalomba való illeszkedést, és ők tanítják a többi
gyermeket mindenre, ami az életben fontos lehet számukra.
A másmódon sérült gyermekek könnyfakasztóak mindig, mindenhol. Nálunk is. A vak vagy
gyengén látó kicsik, a nagyot halló, az értelmi fogyatékos, mozgáskorlátozott gyerekek is
táborozhattak a TFA segítségével. Az Őrségben, a Duna, a Tisza partjainál. Kirándulásokon,
kézműves foglalkozásokon, vagy egyszerű gyalog vagy kerékpár túrákban.

A sokszínűséghez hozzátartozott az is, hogy művészeti és oktatási táborok is létrejöttek, ahol
festészettel, zenéléssel, magyar nyelv ápolásával, kulturális értékek terjesztésével
foglalkoznak. Voltak kézművesek, drámázók, amatőr színész palánták. Diákok koncertre
való fellépése, ennek támogatása, vagy művészeti hétnek a segítése, vagy több meseíró,
mesemondó és mese felolvasó pályázat támogatása is megvalósult.
Jó ideije része már a támogatott programjainknak a „Zöld” programok támogatása. Pilisben, a
Nyírségben vagy éppen Zalában. Segítettük, eszközökkel, anyagokkal, pólókkal vagy éppen a
programhoz kapcsolódóan szállást vagy az étkezést biztosítottuk egy-egy többnapos
rendezvényhez.
Most már elengedhetetlen részei a támogatási palettánknak, a vetélkedők. Történelmi,
helyismereti, nyelvi, és még matematikai. E mellett a hagyományőrző programok sem
maradtak el a gyerekeknek.
Kultúra
A kultúrában a TÁNC. Kádár Ignác és párja Nagypál Anett oktató, aki szervező munkájával
Erdélyt és Ajkát kötötte össze tanulásban, táncfesztivállal. A Príma Primissima díjas Bihari is
rendszeres támogatottunk már évről-évre. A Ballószögi táncos lábak, és a Csíktól eljutni a
Jászságig. Ez is mind tánc.
Közösségként alkot, és … alakul! A táncház mozgalom követője sok együttes. Minden évben,
így idén is, segítségünkkel Ürömben láthattuk újra együtt őket. Igazi fesztiválhangulat fogadja
a nézőket, messziről érkezett vendégek, adatközlők, és lelkes követők nagy találkozója jöhet
létre ilyenkor. Van csapat, mely évi egyetlen fellépése valósul meg! Érthető, számukra
mekkora ünnep az ürömi fesztivál. A népviselet elkészítése, beszerzése, az utazás költségei,
az oktatók munkája stb. nem fedezhető önerőből. Örömmel segítettünk idén is sok-sok
gyereknek, számtalan együttesnek, hogy osztozhassanak egymás örömében!
Zenei koncertek, programok színesítették az idei kulturális kínálatunkat. Volt ismét szabadtéri
hegedűversenyünk, most a Balaton vízén. Zárt térben fúvós és hegedű hangverseny, de egyéni
kurzus támogatása csellóban, vagy Olaszországi zeneversenyen való megmérettetés is a mi
segítségünkkel jött létre. Volt hangszerfelújítás és volt egy egyedi vonókiállítás is
támogatottjaink között.
A kultúra területén is érnek évről- évre kellemes meglepetések. Az Asszonykórus-találkozótól
(...), mely nagyszámú résztvevőre számíthat, az idősebb generációt képviseli a támogatott
pályázatok körében, jó látni ennek a generációnak az aktív, örömteli szereplését…
Egy-egy sikeres kulturális termék megszületéséig, mely kevesek munkáját juttatja el
sokakhoz, hosszú, olykor kilátástalannak tűnő feladat… Sok ilyen pályázat valósult meg az
idén.. Megszületik egy könyv, ( A rosszul őrzött homokóra), vagy a Budapesti Vonósok mármár meghiúsult felvétele, (Bartók, Haydn, Orbán művek szólalnak meg, művészi szinten).
Többéves munka folytatódhat, nem szakad meg egy hosszú sorozat... Egy előadás, egy
hangversen, egy könyvsorozat támogatása, kevesek munkája akár, de hatását tekintve
szerteágazó, különleges érték.
Sokszor induláskor, csupán sejteni lehet, hová jut el az általunk támogatott kezdeményezés.
Néha, nagyon messzire. Az elismerés olykor neves fesztiválok szigorú ítészeitől érkezik. A
sepsiszentgyörgyi Osonó társulat, már nemzetközi díjakat nyer Mégis, ott érzi küldetésének
megjelenni, ahol színházat az emberek soha életükben élőben nem láttak: Kis falvak lakóit,
szórványban élő magyarokat, külföldi magyarajkú közösségeket keresnek meg, és fővárosi
fiatalok osztálytermeiben egyaránt lép fel Fazekas Misi fiatal társulata, jórészt az
alapítványunk segítségével.

Könyv támogatásra az idei évre is jutott. Támogattuk „A (pop)rock története 4” kiadását. De
idén mégsem tud karácsony előtt megjelenni. Ugyanis a művésztárs nem végezte el a
feladatát. Nem maradhatott el „A Kárpát medencei Magyarság értékeinek bemutatása,
megőrzése, és közben a Kárpátokban valahol Zsili mesél, ami egy kicsi mese kötet
gyerekeknek.
Dokumentumfilmek támogatásában is jók vagyunk. A Háromszéki kincsesláda sorozat
következő része a Kallódó tehetségekről szól, míg másik támogatottunk autóstoppal igyekszik
a szabadság felé Lengyelországban.
Élő történelem óráinkban a Szombathelyi huszár toborzótól a Kecskeméti Kis-kun huszárokig
tehettünk virtuális utazást, és közben interaktív nyári történelmi táborok is a támogatásunk
sokszínűségét bizonyították.

Gyerek és tömegsport
A sport, korosztályoktól függetlenül, megmozgat sokakat. A lelkesedés, az összetartozás
tudata, az egymásért- együttműködni tanulva összefogó kis csapatok látványa, óriási élmény.
Nem a versenysport szponzorizált elitjével találkozunk támogatottjaink soraiban. Annál
lelkesebb amatőrök, akár később a csúcsokra jutó, jövőbeli reménységeket látunk. Kezdeti
lépéseket, első nagy sikereket, és tömeges rendezvényeket segítünk megvalósulni, egyaránt.
Balatonfüreden 900 vívópalánta jelenléte sokat ígér, a sportszakma számára. Számunkra
ekkora gyereksereg közös munkája, öröme, felér a majdani érmekkel. Mit szóljunk hát, az
Aranylábú Vastyúkok, kispályás női focibajnokságához? A mosoly, a csodálkozás, de az
elismerés is indokolt! A melegítők pedig, jól megérdemelt helyre kerültek.
A Keszthelyi kilométerek futóprogramja sok ezer embert, sportolót, versenyzőt vonz, nagy
lelkesedéssel, egyre professzionálisabb szervezéssel bonyolíthatják a versenyt. Évről- évre
bebizonyosodik, mekkora érték egy ilyen alkalom, milyen nagy öröm, a résztvevőknek,
nézőknek egyaránt.
Férfias sportágak támogatása idén sem maradt el. Karate, kick-boksz, boksz, judo.
Védőfelszerelések, kesztyűk, küzdő ruhák, verseny lebonyolítás. A szombathelyi Savaria
Légiós futás idén is szép program volt, ahol 10 km futás közben vizes árokban kúsztak,
hegyre rönköt cipeltek vagy autókereket húztak.
Hobbi és maratoni futók, tájfutók, akrobaták, tollaslabdázók, tömeg és családi sportnapok is
támogatásunk részét képezték.
Idén is jelentkezetek mértéket adni a mÉrtékadók Nők. A jóga világnapján mi lélekben velük
voltunk.
Kicsiknek és nagyoknak: a mozgás mindenkinek kell! Az Öröm Sport egyesület hitvallása,
hogy tíz éves korig a gyermek ne specializálódjon egy sportágra, hanem minél több
mozgásformát tudjon elsajátítani. Addig hangsúlyt fektetnek a vázizmok megerősítésére és a
mozgáskoordináció fejlesztésére. Ha csak ennyit értek el, hogy kamasz gyermekek megfelelő
vázizommal, jó tartással állnak és még a sportolás miatt a tanulmányokban is jeleskednek,
már sokat nyertünk.
És persze a víz… Kajakosok a Szigetközben, sárkányhajósok a Duna kanyarnál, Vizi túrázók
a Kőrösöknél, hajókikötő a Rába partján. A lényeg, hogy nem áll, hanem folyik…

A fentiekből is jól nyomon követhető, hogy alapítványunk a 2016-os esztendőben is folytatta
azt a munkát, amelynek során a támogatások gyűjtése mellett a támogatások kihelyezésére
helyezett nagyon nagy hangsúlyt.
Az alapítvány működésben pedig továbbra is a hatékonyság növelése és a költségek további
csökkentése volt az elsődleges szempont.
Szombathely, 2017. május 29

