Az AFRIKA MÁSKÉNT ALAPÍTVÁNY
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ BESZÁMOLÓ

1. Az Alapítvány bemutatása
1.1 Alakulás, az alapítvány fő célja
Az alapítvány célja, hogy anyagi és erkölcsi segítséget nyújtson a nyugat-afrikai
országok társadalmi perifériáján élő gyermekeknek és oktatási intézményeknek, és
elősegítse a támogatott gyerekek oktatását, szellemi fejlődését, népi hagyományainak
megőrzését, művészeti oktatását.
Az Alapítvány célja Afrika hiteles megismertetése Magyarországon,
szemléletformálás, a másság elfogadásának elősegítése, megértése, tolerálása. Ennek
keretében:
- Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztési tevékenységet folytat (2011. évi
CXC. törvény a nemzeti nevelésről 4.§ (1) a)-u)
i. anyagi eszközökkel támogatja a gyermekeket (tandíj megfizetése, iskolai
eszközök biztosítása);
ii. elősegíti, hogy megfelelő oktatásban, képzésben részesüljenek, és ezzel
felkészüljenek a munkaerő piac és az élet követelményeire, kihívásaira;
iii. Afrika hiteles megismertetése Magyarországon, szemléletformálás,
másság elfogadásának elősegítése, megértése, tolerálása.
-

Kulturális tevékenységet végez (1991. évi XX. törvény 121.§ a)-b), mely során
i. elősegíti a támogatott gyerekek oktatását, szellemi fejlődését, népi
hagyományainak megőrzését, művészeti oktatását;
ii. előadások tartása a nyugat-afrikai országokról Magyarországon és
Magyarország népszerűsítése az adott országokban,
iii. afrikai művészetek megismertetése Magyarországon

-

Hátrányos helyzetű csoportok egyenlőségének segítése (2011. évi CXI. törvény
az alapvető jogok biztosításáról 2.§ a), b), c) d) oly módon, hogy az oktatáshoz
való hozzáférés biztosításán túl az oktatási intézménytámogatás keretében anyagi,
tárgyi adományokkal és önkéntesek bevonásával elősegíti a tanulás
körülményeinek javulását, javítását és az oktatás színvonalának fejlesztését.

.
Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és – a törvényes
korlátok között – jogi személy, valamint jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet
is csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni
kívánja.
1.2 Az alapítvány tevékenysége
Az alapítvány Magyarországon folytatott tevékenysége
a. adománygyűjtés a célok elérése érdekében;
b. az önkéntesek toborzása;
c. az Afrikáról szóló hiteles ismeretterjesztő és szemléletformáló előadások
iskoláknak, cégeknek, helyi közösségek számára szervezett Afrika Napokon és
különféle eseményeken az afrikai kultúra, illetve az afrikai emberek, gyermekek
életkörülményeinek megismertetése;
d. magyar –afrikai kulturális kapcsolatok megerősítése, ápolása;

e. afrikai kultúrák és művészetek népszerűsítését, erősítését elősegítő kiállítások,
rendezvények, megszervezése, könyvek, kiadványok létrehozása;
f. humanitárius turizmus utak szervezése nyugat-afrikai országokba.
Az alapítvány a célok megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében az
alábbi, a célok megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási
tevékenységeket folytathatja:
-

afrikai kézműves termékek (hangszerek, ruházati cikkek, szuvenírek)
értékesítése;
Afrikáról szóló könyvek, kiadványok értékesítése.

A gazdasági-vállalkozási tevékenység nem válhat az Alapítvány fő tevékenységévé,
nem veszélyeztetheti az Alapítvány célját, illetve alapcél szerinti tevékenységét. A
tevékenység végzéséből származó bevétel nem haladhatja meg az éves összbevétel
60%-át. A gazdasági-vállalkozási bevételekből származó nyereség csak az
Alapítványi célokkal összhangban használható fel.
1.3 Cím
Az alapítvány székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 78/B, 1 lp. 3. em. 2.
1.4 Alapító
dr. Gyurácz Andrea
anyja neve: Pete Mária Magdolna
lakcíme: 1173 Budapest, Vadkacsa utca 10/C
1.5 Az alapítói vagyon:
Az alapítói induló vagyon: 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint készpénz, amelyet
az alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott.
1.6 Kuratórium
Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére négy természetes személyből álló
kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.
A kuratórium elnöke (név, lakcím, anyja neve):
Morris Andrea
1124 Budapest, Kiss János altb. utca 59., 3 lph. 3. em. 35.
anyja neve: Krebsz Kornélia
A kuratórium további tagjai (név, lakcím):
De Jager Katalin
2038 Sóskút, Zalagyöngye utca 33.
anyja neve: Bankovics Katalin
Jim Cornelis Theodorus de Jager
1222 Budapest, Dévény utca 52.
anyja neve: Geurts Berendina
Szabó György
1214 Budapest, Orion utca 5., 1. em. 8.

anyja neve: Ésik Mária

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Alapítványunk folytatta és tovább bővített az alábbi, Nyugat-Afrikában folytatott és a
működtetett projekteket:
(1)

Bamakói Gyerektámogatási program („Csak három üveg ásványvíz”)

Maliban a gyermekek 30%-a egyáltalán nem jár iskolába, az analfabetizmus közel 80%-os. A
támogatási program célja, hogy a bamakói Sanfil nyomornegyedben a tandíjat fizetjük olyan
helyen, ahol nincs ingyenes iskola olyan gyerekeknek, akiknek a szülei nem tudnák
megengedni, hogy jó képességű gyermekeik iskolába járhassanak.
A gyerekek mindannyian az École Chérifoula iskola diákjai. A diákokat tanáraik javasolták.
Ezeket a gyermekeket semmilyen szervezet és személy nem támogatja. Mindegyik
gyermeknek szüksége van jelképes örökbefogadó szülőkre, jó szándékú támogatóra annak
érdekében, hogy tanulmányaikat folytatni tudják.
A támogatók egy évre szóló jelképes örökbefogadással - havi támogatási összeg 3.ooo,Ft./gyermek – megfizetik az általuk kiválasztott gyermek tandíját, melyet közvetlenül az
iskolának utalunk, negyedévente, átvételi elismervény ellenében. Ennek fejében rendszeresen
tájékoztatást kapunk a gyermek tanulmányi előmeneteléről, jelentések és bizonyítványok
formájában. Továbbá, elősegítjük a lehetőségének megfelelően a gyermek és a támogató
közötti kapcsolattartást ajándékcsomagok, levelek, tárgyi adományok közvetítésével.
Az Alapítvány 2016/ 2017. tanévben 74 gyermek m általános iskolai taníttatását biztosította.
Az egyéni támogatáson kívül 2017. márciusában tanulmányi verseny keretében egyszeri,
tárgyi adománnyal ösztönöztük a minél jobb tanulmányi eredmény elérését, az osztályok első
3 helyezettjei vonatkozásában.
(2)

Bamakói Iskolatámogatási Program („Egy tégla is számít!”)

Bamakóban, a gyorsan növekvő fővárosban több olyan terület is van, ahol a kormány nem
biztosít iskolát. Ezek egyike a Sanfil nyomornegyed, ahol az École Chérifoula magániskola
működik. A gyermekek elhelyezése érdekében szükséges volt további 4 terem felépítése az
egyik blokk tetején. Erre azért is szükség van, mert a helyhiány miatt évről-évre több
gyermek felvételét el kellett utasítani. 2017. márciusáig 2 tanterem épült meg, és 2018.
márciusáig 2 újabb tanterem megépítése várható.
Alapítványunk segítséget nyújt a további 2 terem felépítéséhez. Ennek érdekében téglajegyet
árusítottunk, melyek minimum összege 500 Ft, maximum összege nincs, értéke mindig az
adományozót döntésétől függ. Az összeget kizárólag az iskola építésére lehet felhasználni, az
erre vonatkozó garanciákban a fenntartóval megállapodtunk és a felhasználást folyamatosan
ellenőrizzük.
A 2 tanterem megépítésével az „Egy tégla is számít!” programot az alapítvány lezárta, e
tekintetben további adománygyűjtést 2017. áprilisától nem folytatott.
(3) Művészet az Életért program (Szenegál)

A program 2016. decemberében indult, és célja, hogy elősegítse a szenegáli hagyományos,
törzsi művészeti ágak fennmaradását és a művészi utánpótlás biztosítását.
A dakari Grand Yoff kerületben élő tehetséges művészpalántál fejlődését hátráltatja és
akadályozza az otthoni környezet. A projekt célja a legtehetségesebb művészpalánták
összegyűjtése, és minőségibb tanulási környezet, továbbá művészeti oktatási biztosítása
számukra, elismert szenegáli kulturális szereplők, koreográfusok, zenészek bevonásával
annak érdekében, hogy biztos megélhetést biztosítsunk a számukra és elősegítsük, hogy
felnőve megéljenek a tehetségükből és továbbvigyék törzsük kulturális örökségét.
Az első 9 gyermekek kiválasztása a 2016. december 28-án lezajlott "Szenegáli Mini X
Faktor" során került sor, szenegáli művészek javaslata alapján. A támogatás összege havi
6.000 Ft/gyermek. Az általunk biztosított minőségibb oktatás jóval színvonalasabb, mint az
állami iskolában kapható oktatás, az életre és a továbbtanulási lehetőségre jobban felkészítő
tanulási lehetőséget biztosít. Az iskola október elejétől július végéig tart (10 hónap).
A fennmaradó támogatási összeg a gyermek művészeti oktatása, egészséges fejlődése
érdekében kerül felhasználásra (pl. reggeli, költség a művészeti ág gyakorlása és az esetleges
fellépések kapcsán a fellépő ruhák, eszközök megvásárlása).
2017-ben az alábbi új programokat indítottuk el:
1) Ismerd meg Afrikát!
A program keretében ismeretterjesztő előadásokat tartottunk Afrikáról, illetve a bamakói
illetve szenegáli gyerekek életéről:
•
•

•
•
•
•

•

FEHOVA Kiállításon 2017. február 10-én a FEHOVA nagyszínpadán;
az AFRIKA EXPO-n 3 alkalommal 2017. március 2-5. között, ahol az alapítvány saját
standdal vett részt, itt tovább ismertetve az érdeklődőkkel az alapítvány munkáját és
Afrika világát;
több előadás a zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános iskolában a 7C és 8A
osztály számára
Beszámoló a bamakói útról 2017. április 19.
Riport a Mária Rádió és a Kossuth Rádió „IGÉZŐ” c. műsorában 2017 májusában.
Meghívott előadóként és résztvevőként a „Generációk és irányok – A magyar
afrikanisztika a 21. század elején” konferencián a Közszolgálati Egyetemen 2017.
június 06-án.
Meghívott előadóként a Pécsi Tudományegyetemen Nyugat-Afrika problémáiról és a
tanulás szerepéről 2017. november 7-én.

2) Beszámoló az alapítvány bamakói útjáról
2017 áprilisában a támogató szülők és az alapítvány tevékenysége iránt érdeklődők előtt az
alapítvány munkatársai sikeres beszámolóestet tartottak a 2017. márciusában lezajlott
alapítványi bamakói útról. Morris Andrea és Gyurácz Andrea tájékoztatta a megjelenteket a
bamakói iskolatámogatási és gyerektámogatási program státuszáról, valamint arról, hogy az
induló 34 főhöz képest további 43 új gyerek került felvételre a programba. Ezt követően a
résztvevők vetítettképes előadás keretében tájékozódhattak a bamakói gyermek- és
iskolatámogatási program állásáról, a gyermekek életkörülményeiről, Maliról és általában az
ott élő gyermekek helyzetéről, kilátásairól.

A kérdezz-felek beszélgetés részeként az alapítvány munkatársai megnyugtató válaszokat
adtak a feltett kérdésekre, melyek leginkább a források felhasználásához és az
ellenőrizhetőséghez kapcsolódtak. Ugyancsak ismertették jövőbeli terveiket, a támogatói
programok továbbfejlesztése kapcsán.
3) Együtt a diplomáig program
Mivel egyre több a „végzős” általános iskolai diák, és a támogatók részéről is igény merült
fel arra, hogy a gyermekeket tovább támogassák, így elindítottuk az Együtt a diplomáig
programot. A program célja, hogy az École Chérifoula iskola már végzett illetve utolsó éves,
9. osztályos tanulóit is tovább támogassuk középiskolás, és majd esetleges egyetemi
tanulmányaik végzése során. A középiskola Maliban 3 éves.
A havi 3.000 Ft támogatási összeg, mely ösztöndíjként kerül kifizetésre, a diákok
számára nagy értéket képvisel, mert ezt a tanuláshoz szükséges tanszerekre, egyenruhára
tudják költeni.
Az összeg számukra történő átadását Mme Sissoko, az École Chérifoula igazgatónője vállalta.
Az ösztöndíj feltétele az első évet követően, hogy minimum 12/20-as tanulmányi átlagot
érjenek el a középiskolában és ne ismételjenek évet. A programban 2017 folyamán összesen 7
gyermek került támogatásra.
4) Küld egy könyvet Afrikába! – Könyvtár program
A diákoknak nincsenek tankönyveik, mivel a szülők nem tudják megvásárolni. Olyannyira
nincs, hogy sokszor csak a tanár rendelkezik tankönyvvel, mindent a tábláról másolnak.
Az Egy tégla is számít! Program lezárását követően a bamakói iskolafejlesztés új irányba
folytatódik. Az iskola alapítójától ígéretet kaptunk arra, hogy a felépülő plusz 2 tanterem
egyike könyvár és számítógépes, illetve tanuló teremként fog funkcionálni.
A Könyvtár Program célja, hogy a bamakói Ecolé Chérifoula iskola diákjai számára
biztosítsa a minőségibb oktatás lehetőségét. Ennek érdekében:
1) a támogatók által a gyerekeknek megvásárolt tankönyvek az iskola tulajdonában
maradnak és egy tankönyv könyvtár felépítését teszik lehetővé;
2) külön gyűjtést rendezünk francia és angol nyelvű gyerekkönyvek, ifjúsági könyvek
gyűjtésére;
3) külön gyűjtést rendezünk számítástechnikai eszközök gyűjtésére.
5) Közhasznú önkéntes tevékenység
Az Alapítvány bejelentkezett az Emberi Erőforrások Minisztériumánál a 2005. évi
LXXXVIII. Törvény alapján közhasznú önkéntes tevékenységet végző szervezetek
nyilvántartásába és programjai lebonyolításában, szervezésében, a honlappal kapcsolatos
fordítási munkákban 2017 során több mint 10 önkéntes vett részt.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (2011. évi CXC. törvény a nemzeti
nevelésről 4.§ (1) a)-u)
A tevékenység célcsoportja: magyar diákok, felnőttek, illetve mali, szenegáli gyerekek
2017. december 31-én 74 (hetvennégy) mali diák és 1 szenegáli diák számára
biztosítottuk az általános iskolába járás lehetőségét.

Előadásokat előadást tartottunk felnőttek és gyerekek számára bemutatkozó estünkön
Maliról, az ott élő gyermekek helyzetéről, jogairól. E tevékenységhez kapcsolódik a
Bamakói Gyerektámogatási Programunk és a 2017 beszámoló estünk.
Továbbá: az Ismerd meg Afrikát! program keretében ismeretterjesztő előadásokat
tartottunk Afrikáról, illetve a bamakói illetve szenegáli gyerekek életéről:
• FEHOVA Kiállításon 2017. február 10-én a FEHOVA nagyszínpadán (ca. 500 fő);
• az AFRIKA EXPO-n 3 alkalommal 2017. március 2-.5 között, ahol az alapítvány
saját standdal vett részt, itt tovább ismertetve az érdeklődőkkel az alapítvány
munkáját és Afrika világát (többezer látogató);
• több előadás a zuglói Herman Ottó Tudásközpont Általános iskolában a 7C és 8A
osztály számára (60 fő)
• Beszámoló a bamakói útról 2017.április 19. (40 fő)
• Riport a Mária Rádió és a Kossuth Rádió „IGÉZŐ” c. műsorában 2017. májusában
• Meghívott előadóként és résztvevőként a „Generációk és irányok – A magyar
afrikanisztika a 21. század elején” konferencián a Közszolgálati Egyetemen 2017.
június 06-án
• Meghívott előadóként a Pécsi Tudományegyetemen Nyugat-Afrika problémáiról és a
tanulás szerepéről 2017. november 7-én
Az Alapítvány 2017 októberében Hírlevelek küldését kezdte el, melyek havonta
egyszer kerülnek a feliratkozók számára kiküldésre. A Hírlevelekben az alapítvány
életén túl, az Ismerd meg Afrikát! program keretében ismeretterjesztő tevékenységet
folytatunk egy-egy afrikai tárgyú téma (pl. iskolarendszer Maliban, Mali történelme,
látnivalói, stb.) bővebb bemutatásával, illetve magyarországi illetve környező
országokban elérhető afrikai kulturális programokat ajánlunk az olvasók számára. 152
fő iratkozott fel hírlevélre
Az Alapítvány Facebook oldalán az alapítvány életén túl, az Ismerd Meg Afrikát
program keretében ismeretterjesztő tevékenységet is folytatunk egy-egy afrikai tárgyú
cikk, esemény, hír megosztásával és kommentálásával. (célközönség: többezer fő)
3.2

Kulturális tevékenység (1991. évi XX. törvény 121.§ a)-b)
A tevékenység célcsoportja: magyar társadalom tagjai és szenegáli művészgyerekek
A Művészet az Életért program keretében elősegítjük a szenegáli hagyományok
megőrzésének és fennmaradásának lehetőségét, egyben pedig kisfilm készítésével,
valamint a művészgyermekek támogatása során megismertetjük a magyar társadalom
tagjaival a szenegáli nép tánc és zenekultúráját.
2017 végéig a programban 3 gyermek támogatása valósult meg, aki közül az egyik
Ibrahima Sory Camara többször is fellépett egy szenegáli előadócsoport a Sory Ballet
Camara tagjaként Magyarországon 2017. július-szeptember közti időszakban, többek a
között a FINA Úszó világbajnokság idején, a margitszigeti Nagyszínpadon, illetve a
Debreceni Virágkarneválon is.
Az Alapítvány 2017 októberében Hírlevelek küldését kezdte el, melyek havonta
egyszer kerülnek a feliratkozók számára kiküldésre. A Hírlevelekben afrikai kulturális
programokat ajánlunk az olvasók számára. 152 fő
Az Alapítvány Facebook oldalán az alapítvány életén túl, az Ismerd Meg Afrikát
program keretében ismeretterjesztő tevékenységet is folytatunk egy-egy afrikai tárgyú
cikk, esemény, hír megosztásával és kommentálásával. (célközönség bárki: többezer fő)

3.3

Hátrányos helyzetű csoportok egyenlőségének segítése (2011. évi CXI. törvény az
alapvető jogok biztosításáról 2.§ a), b), c) d)
A tevékenyég célcsoportja: afrikai hátrányos helyzetű gyerekek és felnőttek
E tevékenységhez kapcsolódik a Bamakói Gyerektámogatási Programunk, mely során
2017. végén 74 gyermek részesült támogatásban, valamint az „Egy tégla is számít”
iskolaépítési programunk, mely során tantermek építésében segédkezünk valamint a
Művészet az Életért programunk, melyben 9 gyermek számára igyekeztünk támogatást
biztosítani.
Budapest, 2017. május 28.
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