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Az alapítvány célja, fő tevékenysége, projekt bemutatása:  

Az Patronus Pro Futuro Alapítvány 2002 óta tevékenykedik. Az alapítványunk 

adománygyűjtő, támogatásosztó és közösségfejlesztő programokat szervez és bonyolítót. 

Továbbá feladatunknak tekintjük felmérni a helyi, közösségi szükségleteket, és 

közvetíteni ezt az igényt a helyi célokra adományozni kívánó magánszemélyek és 

vállalkozók, illetve vállalatok felé.  Közösségszervező munkánkban elsődleges cél egy új 

szemléletű kreatív és proaktív csoport megteremtése volt, illetve annak szervezése és 

fejlesztése.   

 

Célcsoport bemutatása 

Olyan 15-30 éves fiatalok és 30-35 éves középkorúak kapcsolatépítését kívántuk lehetővé 

tenni, akik fontosnak tartják, hogy Magyarország gazdasági/pénzügy/társadalmi 

helyzetéről és lehetőségeiről állandó diskurzust folytassanak. A közös gondolkodás 

mellett további cél a közösségi kohézió, mint összetartó erő szerepének közvetítése. A 

célcsoportunk ön és közösségi szemléletének folyamatos formálása, újabb és újabb 

ismeretek integrálása.  A támogatási összeget közvetlen vagy közvetett módon a 

célcsoport fordítottuk.  

 

Célcsoport elérésének, bevonásának módszere 

A célcsoport elérésére több utat használunk, hogy minél több fiatalhoz tudjuk eljuttatni 

üzeneteinket. A bevonás módszereként többérintéses technikát alkalmazunk, melynek 

elemei a következők: 

 

- a program jó hírének terjesztése a már résztvevő célcsoport tagok által: mivel a 

programunkban a belépési lehetőség folyamatos volt, így számoltunk azon belépőkkel, 

akiket barátjuk, ismerősük, rokonuk, már a program résztvevőjeként számon tartott 

fiatalunk hoz magával, hogy programunkban szerzett élményeit megoszthassa. Ennek 

érdekében változatos programokkal, rendezvényekkel készültünk, azok szakszerű és 

zökkenőmentes lebonyolítására törekedtünk. 

- nyomtatott marketingeszközök segítségével: többen közép- és felsőfokú tanulmányaik, 

távoli munkahelyük miatt legtöbbször csak az éjszakai pihenőidőt és a hétvégét töltik 

otthon, így konkrét eseményeinkre vonatkozó tájékoztató anyagokat, szórólapot 

helyeztünk el számukra, hogy ezen „Meghívókkal” közvetett módon is tudathassuk, 

számítunk jelenlétükre, hiszen programunk róluk, és nekik szól. 

- egyéb online marketingeszközök segítségével: igyekeztünk felkutatni olyan közösségi 

kommunikációs felületeket, ahol célzottan helyi fiataljaink is megfordulnak. Itt nem csak 

rendezvényeinket, de az azokról szóló beszámolóinkat is meg tudjuk jelentetni, színes 

programlehetőségeink híre reményeink szerint folyamatos új belépéseket eredményez. 
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A program szakmai része az alábbi tématerületeket öleli fel: 

1. kulturális tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, 

kulturális örökség megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi 

kultúra ápolása) 

2. sporttevékenység (pl. sportélet támogatása) 

3. oktatási tevékenység (pl. ismeretterjesztés, támogatás) 

4. foglalkozási csoportokat összefogó (pl. egy szakma fejlesztését elősegítő) tevékenység 

5. egészségügyi tevékenység (pl. mentális és szenvedélybetegségek kezelése, lelki 

segélynyújtás) 

6. szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek 

támogatása) 

7. jogvédő tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem) 

8. nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok) 

9. A fentiekben felsorolt közös céljainkhoz és e feladataink megvalósítására, valamint 

működésünkhöz, marketingtevékenységünk megerősítéséhez, nyomdai és grafikai 

szolgáltatások megrendeléséhez vettük igénybe a támogatásukat, amelyet a támogatási 

kérelemben és támogatási szerződésben meghatározottak szerint a további tételes 

bemutatás szerint használtunk fel.  

 

Támogatás tételes bemutatása 

 

Támogatási összeg. 4 500 000 Ft 

Támogatási időszak: 2016.11.21-2017.10.30. 

 

I. Kommunikációs, tervezési, adminisztratív költségek 

 

A merchandise gyártás során felmerülő költségek legnagyobb része a tervezési, az 

anyag, valamint gyártási költésekre esik. A projekt kivitelezése során két tervezőt, 

egy az adminisztratív feladatok elvégzését végző vállalkozót és egy ügynökséget 

alkalmaztunk. 

 

A tervezési és kivitelezési költségek a két tervező, valamint az ügynökség között 

oszlanak szét, és megállapodásunk szerint e költségtételekből történik a nyers 

alapanyagok beszerzése is, valamint azok megmunkálása, ugyanis ez a tervezők 

feladatához tartozik a tervezéssel együtt, ezért ezek e számlák részét képezik. 
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Wolkensdorfer Mátyás - tervező, vizuális művész,  

 

 számla 1. –LN5SA2988753- 718 000 Ft 

 számla 2.- LN5SA2988756- 586 000 Ft 

 

Bárdos Lászlóné - tervező, reklám és ajándéktárgyak tervezése 

 számla 1. - GU4SA1806396 – 505000 Ft 

 

Filtz Europe Kft. - szervezési feladatok, koordináció 

 számla 1. - CP3SA1960489 – 353 060 Ft 

 

7021 - PR, kommunikáció (TEÁOR) 

Ebbe a szakágazatba tartozik az üzleti vállalkozások és egyéb szervezetek számára 

a PR (public relation) és kommunikáció területén nyújtott tanácsadás, útmutatás és 

operatív segítségnyújtás, beleértve a lobbizást. 

 

7311 - Reklámügynöki tevékenység (TEÁOR)  

Ez a szakágazat felöleli a hirdetési szolgáltatás teljes skáláját (saját megvalósítással, 

illetve alvállalkozó bevonásával) beleértve a tanácsadást, a kreatív szolgáltatást, 

hirdetési anyagok előállítását és vételét. 

 

II. Kirándulás Bosznia-Hercegovinába 

2017 januárjában félszáz fiatalnak volt lehetősége ellátogatni Bosznia-

Hercegovinába. Az utazás célja a Balkán-félsziget nyugati felén fekvő ország 

megismerése volt. A résztvevőkre sport és kulturális programok sora várt: 

túrázhattak a hófödte hegyekben, és barangolhattak a fővárosban, Szarajevóban is. 

A jugoszláv állam időszakában már téli olimpia házigazdája is volt, így a sportolás 

kedvelőinek nagy élményt jelentett ellátogatni a városba, ahol számos történelmi 

emlékhely és látnivaló is várta a kíváncsi látogatókat. A kirándulás a nemzetközi 

kapcsolataink erősítésére is jó alkalmat kínált, a helyiek nagy szeretettel fogadtak 

minket és sokat meséltek a mindennapjaikról is.     

Balkán FAN – Kisszabó István egyéni vállalkozó 

 számla 1. – MB5SA1273602- 1.217 800 Ft 

Szállás, étkezés szolgáltatás 

III. Tavaszi Természetjárás 

Harsány község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Miskolci járásban, a Csincse-

patak mentén fekszik. A kétnapos program során a mintegy 30 fiatalnak lehetősége 

nyílt horgászásra, valamint túrázásra is. A túravezető számos izgalmas információt 

osztott meg a résztvevőkkel, az érdeklődők sokat megtudhattak a környék növény- 
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és állatvilágáról. A tavaszi túrát követően egy rövid kvíz segítségével teszteltük, ki, 

mire emlékezett az elhangzottakból. Szombaton kerékpártúrát szerveztünk 

Miskolc-Tapolcára, vasárnap pedig ellátogattunk a közeli Mezőkövesdre, ahol 

megtekintettük a helyi látnivalókat 

„Harsona” panzió- Kissné Lubai Judit ev. 

 számla 1.- WH1SA 6747755- 238 390 Ft 

Szállás szolgáltatás 

IV. Erdélyi kirándulás 

2017 tavaszán több mint száz fiatal látogatott el Székelyföldre, hogy megismerhesse 

az erdélyi táj szépségét és az ott élők mindennapjaiba is bepillantást nyerhessen. A 

résztvevők a néhány napos program során ellátogattak a csíksomlyói 

kegytemplomhoz, a Gyimeseken keresztül az „ezeréves határhoz” és az 1848-49-es 

szabadságharc egyik utolsó csatájának helyszínére, a Nyerges-tetőre is. 

A fiatalok egy kerekasztal-beszélgetés során sokat megtudhattak az erdélyi 

közéletről. Egy kvíz vetélkedőn be is mutathatták, mit tudnak Erdélyről. Izgalmas 

geocachingen is részt vehettek Csíkcsicsóban, amely során meglátogatták a helyi 

lakosokat és különböző érdekes feladatokat kellett teljesíteniük. Filmvetítést is 

szerveztek a társaságnak, és nem maradhatott ki a hajnali disznóvágás sem a 

programból, illetve a disznótoros elfogyasztása. A fiatalok sok szép élménnyel 

tértek haza Magyarországra. 

Gyurián Zoltán egyéni vállalkozó 

 számla 1.  LN5SA1011908- 572 000 Ft 

Nemzetközi személyszállítás költsége 

ASOC. PTR Tineret 

 számla 1.  1.- 280 615 Ft 

Szállás, étkezés szolgáltatás 

V. Bankszámla költségek 

 

A bankszámla a projektre létrehozott számlaszám, csak a támogatott 

tevékenységek utalásainak kiszolgálására használt folyószámla. Az itt megjelenő 

tételek a projekt működését szolgálta, amelyek az alábbiak:  

 Számlavezetés 012/2016- 4003 Ft 

 Számlavezetés 001/2017- 4003 Ft 

 Számlavezetés 002/2017- 4003 Ft 

 Számlavezetés 003/2017- 4003 Ft 

 Számlavezetés 004/2017- 4003 Ft 
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 Forgalmi különdíj utalások- 002/2017- 3665 Ft 

 Forgalmi különdíj deviza utalásra- 003/2017- 5000 Ft 

 Forgalmi különdíj utalások- 003/2017 – 4003 Ft 

 Forgalmi különdíj utalások- 004/2017- 4000 Ft 

 

VI. Összesítés 

Elszámolás   

Partner Kiadás neme 

számla 

dátuma  

utalás 

dátuma 

számla 

sorszáma 

összeg 

(Ft) 

Otp Bank Számlavezetés 2016.12.31 2016.12.31 012/2016 4003 

Filtz Europe Kft Grafikai tervezés 2016.12.10 2017.03.20 

CP3SA1960

489 353060 

Balkán FAN 

Kisszabó István 

Egyéb foglalás, 

szállás 2016.12.16 2017.02.02 

MB5SA127

3602 1217800 

Otp Bank Számlavezetés 2017.01.31 2017.01.31 001/2017 4003 

Otp Bank Számlavezetés 2017.02.28 2017.02.28 002/2017 4003 

Otp Bank 

Forg. különdíj 

utalások 2017.02.28 2017.02.28 002/2017 3665 

ASOC. PTR Tineret Szállás, étkezés 2017.03.03 2017.03.07 1 280615 

Otp Bank 

Pénforg. különdíj,  

dev utalásra 2017.03.20 2017.03.20 003/2017 5000 

Gyurián Zoltán 

Nemzetk. szem. 

szállítás 2017.03.05 2017.03.17 

LN5SA101

1908 572000 

Otp bank Számlavezetés 2017.03.31 2017.03.31 003/2017 4003 

Otp bank 

forg különdíj 

utalások 2017.03.20 2017.03.31 003/2017 4003 

Harsona Panzió 

fagyizó Kissné Szállás szolg. 2017.04.11 2017.04.24 

WH1SA67

47755 238390 

Wolkensdorfer 

Mátyás Komm. költségek 2017.05.25 2017.05.29 

LN5SA 

2988753 718000 

Dr Bárdos 

Lászlóné Tervezés, készítés 2017.05.22 2017.05.29 

GU4SA180

6396 505000 

Otp Bank 

Forg különdíj 

utalások 2017.04.30 2017.04.30 004/2017 4000 

Otp Bank Számlavezetés 2017.04.30. 2017.04.30 004/2017 4003 

Wolkensdorfer 

Mátyás Reklám készítés 2017.05.24 2017.06.24 

LN5SA 

2988756 586000 

összesen:  4 503 545 

 

 


