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3.

A Tlirsas6g tey6kenys6gi kdre :iltal6nossdgban:

Kdzdssdgi

kulturilis hagyom6nyok 6s 6rt6k€k {pol6sa (a hell dnkomdnyzatok

6s

szerveik, a koztiirsasdgi megbizottak, valamint egyes centralis alarendeltsdgii szervek feladatds hatAskoreir6l sz6l6 1991. dvi

XX. t'ndny 121. S-a alapj{n kiizfeladatnak miniisiil.)

A T{rsasig fent nevezett ktizfeladathoz kapcsol6d6 kdzhaszni tev6kenys6gei

8559'08

M.n,s. egy6b oktatrs (F6tev6kenys6g)

9499'08

M.n.s. egydb k6zdssdgi, tiirsadalmi tev6kenysdg

8899'08

M.n.s. egy6b szocirilis ellatAs bentlakes ndlkiil

5811'08

Kdn)rykiadrs

5814'08

Foly6irat,id6szakikiadvrinykiad6sa

8560'08

OktatAstkiegdszit6tevdkenysdg

9609'08

M.n.s. egydb szem6lyi szolg6ltates

8299'08

M.n.s. egydb kiegdszit6 iizleti szolgAltatas

A TArsaseg egy6b, gazdasrgi-v6llalkozesi tev6kenysdget nem v6gez.
A TA$asdg befektetdsi tevdkenysdget nem vdgez. A vallalkoz6snak befektetdse mas
v6llalkoz6sban nincs-

4.

T6rgjr6vben v6gzett alapc6l szerinli konkr6t ktizhasznf tey6kenysEg€k

bemutatisa

Oktatas

levelez6 ielleeii k€pz6s

Janu6rt6ljtiniusig fob,tar6lagosan zajlott a 2015-ben meghirdeteft tandv. A T.tsas6g 2016.
m6just6l ryilvanos f6rumokon meghirdette szept€mberben indul6 hfuomdves kdpz6s6ne ijabb
dvfolyamet. A kdpz6s k6t dvfolyamAra dsszesen 60 f6 jelentkezett be ds kezdte meg
tanulmenyait szeptemberben. Hallgat6ink 18 ds 68 dv kdzittti fdrfiak 6s n6k (6tlag 61etkor 40
6v) Budapest 6s agg1omer6ci6b61, n6hriny hallgat6 viddkr6l. A megel6z6 tandv roma ha11gat6i
a kihelyezeft N6gr6d megyei kdpzdsb6l beintegrdl6dtak a budapesti kdpz6sbe. Az oktat6s havi
egy alkalommal, napi nyolc el6addsb6l rill, r6sze a rendszeres szemonkdrds, illewe inte@ktiv
id6szakok biztositisa az el6adisok sor6n.

Az elsti dvfolyam anyaga a Biblia egyes kdnweinek ismertet6se kortdrt6neti hAttdlrel,
keletkezdsi infom6ci6kkal, fontosabb hangsulyok kiemeldsdvel 6s nehezebb szakaszok
magyariizataval. A hallgat6k igy Iiilitast kapnak a Biblia eredeti kontextusita 6s a mai
alkalmazhat6s6giira.

A m6sodik dvfolyam tananyaga 0t tantergyb6l 6U: Biblika teol6gia (a Biblia kiinyweinek
kozponti iizenete), kanonizdci6 (a Biblia keletkezdsdnek tdrt6nete), hermetreutika
(ids&telmezds m6dszere), missziol6gia ds apologetika (a Biblia iizenetdtrek a mai kultura
megismerdsdn alapul6 kommunikici6ja).
Az oktatesi helyszin eliikdszitdsdt, az oktatdshoz kapcsol6d6 adminisztrativ feladatokat ds az
oktatas egy #sz6t ttnkdntes munkatfusak vdgzik.
Krizcissdei tArsadalmi tevdkenvsde

Az Akaddmia dvente k6tszer, marciusban ds augusztusban egy 6tnapos, ug),nevezett ,,Firis6g
Konferenciat" rendezett M6trah6z6n 6s Vrcon 45 f6 6s 15 dnkdntes rdszv6teldvel. A
bentlakdsos konferencia fontos kdzdssdg6pit6 eszkdz, ahol a rdsztvev6k az e16ad6sok mellett
szemdlyes 6s kiscsoportos beszdlgetdseken kapnak segitseget dletvezetdsi k6rd6sekben
dnkdntes munkatersakt6l 6s egymast6l.
Az Akaddmia munkatersai havi - kdthavi rendszeress6ggel munkat6rsi megbeszdldseket ds
csaledos egyiittldteket tartanak egy-egy munkatars lakhelydn, kirendulessal, szabadid6s
programokkal egybekdtve.

A Fiisdg Ataddmia Nonprofit Kft. egyet6rt 6s timogatja a N6grdd megyei Riigyfakadds roma
misszi6i szolgahtot. A keresztydn 6fi6kek hdtranyos t€rsigben fol)4atott terjesztds6t
segitend6, az Akaddmia egy diak6niai 6s szocialis teriileten tev6kenyked6 munkatarsat
alkalmaz, aki roma csal6dokat segit.
Oktatest kiesdszit6 tev6kenvs6e

-

mentorales

Az 6v sordn lehet6s€g van els6sorban a hallgat6k szAm6ra, hogy ligynevezett mentori
csoportokloz csatlakozzanak a Fiusag konferencirin elhangzottak elmdlyitdsdre,
feldolgozrisan ds alkalmazdsAra. A kiil6nb6z6 dsszet6telii mentori csoportok elt6r6
rendszeressdggel talalkoznak, hogy a keresztydn dletvezet6sben - csoportvezet6 munkat6rs
iftinyit6sa mellett - egym6st segitve el<ire jussanak. Az ekizri dvben megkezdett mentori
csoportok tovribb folyat6dnak 6s ujabb tematikus csoport indult, mely a csaledi kapcsolatok
teriiletdn segit a r6sztvevdknek.

A hallgat6knak kdtelez6 j elleggel az dv folyamAn ki.ilitnbdz6 keresztydn szolg6latokba kell
bekapcsol6dniuk, igy titbben r6szt vettek a n6gr6di roma misszi6ban, a Vasiimapi Iskola
Szdvets6g prcgamjaiban, egy- vagy t6bbnapos gyiilekezeti konferenciiikon 6s ny6ri heteken,
a Liebenzelli Misszi6 rendezvdnyein ds mas keresztydn kdzdss6gi alkalmakon.

Az Akaddmia oktat6i ds alapit6i meghivesok alapjAn misszi6i konferenci6kon (Liebenzelli
Misszi6), felekezetki,zi, kitziissdgdpit(i taHlkoz6kon (Evang6liumi F6rum, Central Imareggeli,
Szabad Szombat), lelkdsz tovabbkdpzdseken (Erd6ly) ds szakmai konferenci6kon tartottak
el6ad6st.

5.

A kdzhaszni tev6kenys6g c€lcsoportja

Az intdzmdny felekezeti hovatartozist6l ffiggetleniil fogad keresztydneket, illetve a
keresztydn hitet megismemi 6s abban elmdlyulni szenddkoz5, 18 dv felefti fdrfiakat ds n6kea,
akik elfogadjdk ds tiszteletben tartjak az AlGddmia kiildet6sdben megiel6lt alapdrtdkeket,
valamint vdllaljdk a szabilyzat szerinti kdvetelmdnyek betartesAt 6s teUesitdsdt.
Ugyaaakkor az Akaddmia oktat6i ds alapit6i nemcsak saj6t szervez6sii kdpz6seiken, hanem
mes szeruezetek eltal rendezett konferenciekon is meghivott el6ad6k6nt kdpviselik az
Akaddmia drt6keit.

6.

A kiizhasznf tev6kenys6gb6l r6szesiil6k l6tsz{ma:

A sajet szenezds[ kdpz6si pro$amokon folyamatos
csoportok) alkalmi rdsztvev6kdnt tovabbi 30 fd.

e1k0te1ez6d6ssel 70 (oktatds, mento

Mrisok szervezds6ben megval6sul6 programokon (Szabad Szombat, Centrel knareggeli,
lelkdsz tovrbbkdpz6s, Nemzeti Evangeliz6ci6, szakmai konferenciak, gyiilekezeti alkalmak
stb.) az akaddmia oktat6i, alapit6i el<iad6kdnt kb. 2000 fd feld szolgeltak.

7.

A kiizhaszni tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

A programokon rdsztvev6k nemcsak maguk gazdagodnak a kdpzds 6ltal, hanem az 6
felkdszitdsiik mentdl a tanitvenysdg megval6sul6sa 6ltal csaladjaik, kdzvetlel kdmyezetiik,
munkatersaik, szomsz6djaik 6s gyiilekezetiik is haszondlvez6i lesznek a kdzdttiik vdgzett
szolgdlatnak, mely ki.iloniisen is szignifik6ns a roma kdzdssdgb6l drkez6kndl.
Az okates eredmdnye, hogy a hallgat6k felk6sziilten 6s dretten tudjdk meg6lni, kdpviselni
keresztydn hitiiket a mindennapi dletiik kiil0nb0z6 teriiletein: csaledjukban, hivat6sukba4
gyiilekezertikben, tArsadalmuntban.

4

8,

Vezet6 tisztsdgvisel6nek

nyijtott juttatis

Szemdlyi jellegii dforditesok irt6ke:

5 666 850 Ft

ebb6l:

4 410 000 Ft

- bdrktlltsdg

- szemdlyi jellegii egydb

0eFt
I 256

- bdrj6ruldk

9.

850 Ft

A tirgy6vben kapott adom6nyok

Az adomrnyoz6k kdre: maganszemdlyek, gazdasagi t6rsas6gok

Tdrgy6vben foly6sitott iisszeg mag{nszemtlyekt6l 6s gazdas{gi t{rsasrgt6l szem6lyi
kiiltsdgek fedez6s6re 6s felhalmoz{si c6llal 8sszesen:

-

3 410 900 Ft
Ebbiil diak6niai munkatfus bir- dsjArul€k k6lts6gdnek finanszilozasara
magenszem6lyekt6l:
620 000 Ft
ds gazdasegi tArsas6gt6l: Student Lines Kereskedelmi 6s Di6kutazisi Iroda (1067
Budapest, Terdz kt. 27.)
2 000 000 Ft

T{rgydvben folydsitott dsszeg gazdasigi t{rsasigokt6l eszkiizvds6rldsi

6s

felhalmozisi

c6llaldsszesenl

8 000 000

Ft

-

Econoserye Management Zrt.

8 000 000

Ft

T{rgy6vben felhaszn{lt osszeg r6szletez6se jogclmenk6nt

.
.
felhalmozAsi .
dologi
szemdlyi

vezettijdnek (k6pviseltij 6nek)
ali,h6sa

