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…………………………………………………….
Az alapítvány képviselője

A 2011. évi közhasznúsági jelentést a Boldog Ceferino Alapítvány kuratóriuma 2012. ……………………….-i ülésén
egyhangú szavazással elfogadta.

A Boldog Ceferino Alapítványt a Fővárosi Bíróság 9. Pk. 61.047/2010/2. számú végzésével
11.313 szám alatt nyilvántartásba vette és egyben közhasznú szervezetté minősítette. A
közhasznú tevékenység megvalósításában a 6 fő kuratóriumi tag és a 3 fő felügyelő bizottsági
tag társadalmi munkában végzi feladatait, segíti az alapítvány működését.

1. Számviteli beszámoló
Az alapítvány a 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelően kettős könyvelést vezet és egyszerűsített éves beszámolót állít
össze.
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2. Támogatási program keretében kapott összegek felhasználása
A 2011. évben alapítványunk központi, önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból nem
részesült támogatásban.

3. Az 1% felhasználása
Alapítványunk 2011-ben nem volt jogosult 1% fogadására.

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatás
Az alapítvány vezető tisztségviselői költségtérítést, támogatást, tiszteletdíjat nem kaptak
2011-ben.

5. Tevékenység, programok 2011-ben
A mátraverebélyi baromfi projekt beindítása sikeres volt. Az első csirkéket a Gödöllői
Egyetem és Állattenyésztési Kutatóintézet segítségével vásároltuk egy központi telephelyre.
Az ólak kialakítása és a csirkék megvétele a Szent Erzsébet Segítő Alapítványon keresztül
történt. A programhoz 260.000 forintért egy keltető gépet szereztünk be, valamint az indító
tápot a napos állatoknak. A program felelőse Csemer Csaba. 2011 novemberében már négy
községben (Mátraverebély, Vámosmikola, Valkó, Borsosberény) 40 család nevelte a csirkéket
(25-30 csirke/család).
A program nem jelent anyagi bevételt, csak kiadásokkal jár, viszont a családokat nagyban
segíti abban, hogy a hónap elején jobban osszák be a pénzüket (táp, termény vásárlásra
is jusson). Ellátja a családot tojással, és néha hússal. Segít abban, hogy a családok
egymást segítsék. Alakítja a mentalitást. Következő lépés a termény megtermelése lesz.
Szintén Mátraverebélyen létrejött egy közösségi ház (a Szent Erzsébet Segítő Alapítvány és a
Váci Egyházmegye együttműködésével.) A nyár folyamán alapítványunk részéről Kruppa
Gábor építész egyetemista diákokkal együtt három hetet dolgozott társadalmi munkában az
épület felújításán. Alapítványunk vásárolta a házba a Tv-t és a Hifi-t.
A házat 2011. szeptember 25-én szenteltük fel. A helyi roma közösség hatalmas örömmel
vette birtokba. Elsőként kialakítottak benne egy kis kápolnát, azóta szinte minden este
50-60 ember összejön a házban énekelni, imádkozni.
A szendrőládi roma cursillo-s közösség részére egy mikrobuszt vásároltunk, mely a helyi
építőipari brigád (6-8 családfő) munkavállalását, munkahelyekre való eljutását is segíti a
rendszeres egyházi programokra való eljutás mellett. (A kisbusz használatát egy három tagú
bizottság felügyeli, és kijelölt sofőrje van.)

6. Cél szerinti juttatások, adott támogatások
Alapítványunk a beszámolási időszakban anyagi támogatást nem nyújtott.

7. Közhasznúsági jelentés
A Boldog Ceferino Alapítvány alapító okiratában megfogalmazott céljainak megfelelően a
cigányság integrációját segíti a helyi közösségbe, önszervező szociális tevékenységeket és
családsegítő munkát szervez, óvja a cigányság kulturális örökségét, segíti a társadalmi
értékek, helyi szokások és jogi normák elfogadását, védi az emberi és állampolgári jogokat,
bővíti a cigányság hitéletét, illetve a többségi társadalom cigányságról való ismereteinek
bővítését.
Utóbbi témában Székely János püspök (alapító tag) egy könyvet jelentetett meg „Cigány
népismeret” címmel, mely minden nagyobb országos cigánypasztorációs rendezvényen
terjesztésre került. Ez a kiadvány cigány és nem cigány olvasók részére egyaránt „tankönyv”
gyanánt szolgál egymás szokásainak, értékeinek megismeréséhez, elfogadásához.
Az 5. pontban felsorolt programok megvalósulásához az adományok magánszemélyektől és
egy Kft-től érkeztek összesen 942.000,- Ft értékben. Ezek fedezték a mátraverebélyi baromfi
projekthez szükséges keltetőgép, és a szendrőládi roma cursillós közösség munkába járását
segítő mikrobusz beszerzését és járulékos költségeiket.
A baromfi projekt gazdája és felelőse Csemer Csaba, ő kezeli a keltetőgépet, rengeteg
áldozatot hoz a családok körében (kapcsolattartás, tanácsadás, keltetésre alkalmas tojások,
gyógyszer, táp beszerzés, állatok kihelyezése).
A mátraverebélyi közösségi ház felszereléséhez hozzájárultunk TV és HIFI vásárlással.

