Álomvölgy Meditációs Központ Alapítvány
Támogatási programjai
Oldalszám:
1
Adatok Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Rendezvénysátor - Jurta beszerzés, felszerelés, beüzemelés
Barta és Barta 2000 Kft.
Központi költségvetés
Önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
o ebből a tárgyévre jutó összeg:
o tárgyévben felhasznált összeg:
o tárgyévben folyósított összeg:

egyszeri
250 000 Ft
0 Ft
250 000 Ft
0 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

X

vissza nem térítendő

X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

0 Ft
250 000 Ft
0 Ft
250 000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A második rendezvénysátor-jurta beszerzése, felszerelése megtörtént 2021 évben.
Beruházás értéke: 1.907.861,- Ft.
Támogatók;
NAV SZJA1%: 601.302,- Ft
Barta és Barta 2000 Kft: 250.000,- Ft
Napcsillag Kft: 1.056.559,- Ft.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az adományokból felépített második jurta első alkalommal 2021. augusztus 16-17-18-án a gyerektábor idején került
hasznosításra. Napközben fejlesztő foglalkozások helyszíne volt, éjszaka a gyermekek számára kicsit izgalmasabb
szálláshelyként szolgált.
2021 október 1-2-3-án a daganatos betegek számára szervezett életmód tábor idején biztosított nappali és éjszakai
elvonulási helyet.

Álomvölgy Meditációs Központ Alapítvány
Támogatási programjai
Oldalszám:
1
Adatok Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Rendezvénysátor - Jurta beszerzés, felszerelés, beüzemelés
NAV 1%
Központi költségvetés

X

Önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
o ebből a tárgyévre jutó összeg:
o tárgyévben felhasznált összeg:
o tárgyévben folyósított összeg:

két év
601 302 Ft
0 Ft
601 302 Ft
0 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

0 Ft
601 302 Ft
0 Ft
601 302 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A második rendezvénysátor-jurta beszerzése, felszerelése megtörtént 2021 évben.
Beruházás értéke: 1.907.861,- Ft.
Támogatók;
NAV SZJA1%: 601.302,- Ft
Barta és Barta 2000 Kft: 250.000,- Ft
Napcsillag Kft: 1.056.559,- Ft.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Az adományokból felépített második jurta első alkalommal 2021. augusztus 16-17-18-án a gyerektábor idején került
hasznosításra. Napközben fejlesztő foglalkozások helyszíne volt, éjszaka a gyermekek számára kicsit izgalmasabb
szálláshelyként szolgált.
2021 október 1-2-3-án a daganatos betegek számára szervezett életmód tábor idején biztosított nappali és éjszakai
elvonulási helyet.

Álomvölgy Meditációs Központ Alapítvány
Támogatási programjai
Oldalszám:
2
Adatok Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Ismeretterjesztés; az gészséges étkezés. Működési feltételek biztosítása.

Dél-100 Kft
Központi költségvetés
Önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
o ebből a tárgyévre jutó összeg:
o tárgyévben felhasznált összeg:
o tárgyévben folyósított összeg:

egy év
2 000 000
0
2 000 000
0

Támogatás típusa:

visszatérítendő

X

vissza nem térítendő

X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

0
2 000 000
0
2 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Ismeretterjesztés a vegyszermentes növény és zöldségtermesztés, az egészséges étkezés biztosításához szükséges
növények termesztésének és felhasználásának bemutatása, a termesztéshez szükséges feltételek biztosítása.
Kertészeti anyag: 89.560,- Ft. Palánták, vetőmagok: 81.348,- Ft. Igénybevett kertészeti szolgáltatás: 295.000,- Ft.
Kisértékű berendezés, felszerelés: 262.194,- Ft. Közüzemi díjak (áram): 1.271.898,- Ft

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
2021 október 1-2-3-án megtartott életmód-tábor idején részletesen tájékoztattuk a résztvevőket a vegyszermentes,
egészséges növények termesztésének módjáról, mely kis alapterületen, megfelelően megépített és felszerelt
magaságyásokban is megoldható. Vegyszermentes, ún. komposzt-tea készítése és szakszerű alkalmazása lehetővé
teszi részben a növényeknek szükséges baktériumflóra kialakulását a termőtalajban, nagyobb koncentrációban pedig
teljes védelmet nyújt a kártevők ellen. Ilyen formán a biológiai úton felszaporított komposztbaktériumok segítségével
részben bővebb és ízletesebb termés, részben a kártevők teljes távoltartása érhető el. A résztvevők ez alkalommal,
mint ahogy más hétvégéken is több alkalommal tájékozódtak a magaságyások megépítésének gazdaságos,
ugyanakkor környezetbarát építési módjáról, az öntöző berendezés hatékonyságáról, a termőtalaj minőségéről,
továbbá meg is ízlelhették az ilyen módon termesztett növények terméseit, úgy is mint paradicsom, paprika, hagyma,
fokhagyma, cukkini, folyton termő eper, zöldborsó, zöldbab, és magukkal vihettek a borsmentából, szurokfűből,
citromfűből összeállított gyógy- és fűszernövény csomagokat.

Álomvölgy Meditációs Központ Alapítvány
Támogatási programjai
Oldalszám:
4
Adatok Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:

Az alapítvány feladatainak ellátását biztosító épület és környezetének fejlesztése, a szükséges
eszközök és felszerelések beszerzésének támogatása. Napelem bővítése.

Támogató megnevezése:

Napcsillag Kft
Központi költségvetés
Önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
o ebből a tárgyévre jutó összeg:
o tárgyévben felhasznált összeg:
o tárgyévben folyósított összeg:

egy év
4 500 000
0
0
4 500 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

X

vissza nem térítendő

X

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

0
4 500 000
0
4 500 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Napelem beruházás értéke: 4.280.989,- Ft. Rendezvénysátor-Jurta beruházásra felhasznált támogatási összeg:
210.308,- Ft.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Környezetvédelmi tevékenységünk egyik megvalósítása volt a napelem bővítése. Ez a beruházás a közüzemi díjak
optimalizálását is segítette.
Az adományokból felépített második jurta első alkalommal 2021. augusztus 16-17-18-án a gyerektábor idején került
hasznosításra. Napközben fejlesztő foglalkozások helyszíne volt, éjszaka a gyermekek számára kicsit izgalmasabb
szálláshelyként szolgált.
2021 október 1-2-3-án a daganatos betegek számára szervezett energetikai tájékoztató és életmód tábor idején
biztosított nappali és éjszakai elvonulás helyet.
2021 október 1-2-3-án megtartott életmód-tábor idején részletesen tájékoztattuk a résztvevőket a vegyszermentes,
egészséges növények termesztésének módjáról, mely kis alapterületen, megfelelően megépített és felszerelt
magaságyásokban is megoldható. Vegyszermentes, ún. komposzt-tea készítése és szakszerű alkalmazása lehetővé
teszi részben a növényeknek szükséges baktériumflóra kialakulását a termőtalajban, nagyobb koncentrációban pedig
teljes védelmet nyújt a kártevők ellen. Ilyen formán a biológiai úton felszaporított komposztbaktériumok segítségével
részben bővebb és ízletesebb termés, részben a kártevők teljes távoltartása érhető el. A résztvevők ez alkalommal,
mint ahogy más hétvégéken is több alkalommal tájékozódtak a magaságyások megépítésének gazdaságos,
ugyanakkor környezetbarát építési módjáról, az öntöző berendezés hatékonyságáról, a termőtalaj minőségéről,
továbbá meg is ízlelhették az ilyen módon termesztett növények terméseit, úgy is mint paradicsom, paprika, hagyma,
fokhagyma, cukkini, folyton termő eper, zöldborsó, zöldbab, és magukkal vihettek a borsmentából, szurokfűből,
citromfűből összeállított gyógy- és fűszernövény csomagokat.

Álomvölgy Meditációs Központ Alapítvány
Támogatási programjai
Oldalszám:
5
Adatok Ft-ban!
Támogatási program elnevezése:

Alapítvány feladatainak ellátását biztosító épület- és környezetének fejlesztését,
fenntartását, valamint a működéshez és működtetéshez szükséges eszközök és
felszerelések beszerzése.

Támogató megnevezése:

Ungarische Autobahn Inkasso GmbH
Központi költségvetés
Önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:

Nemzetközi forrás
Más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:
o ebből a tárgyévre jutó összeg:
o tárgyévben felhasznált összeg:
o tárgyévben folyósított összeg:

egy év
688 320 Ft
0 Ft
688 320 Ft
0 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

X

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen

0 Ft
688 320 Ft
0 Ft
688 320 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Karbantartási, fenntartási anyagok: 736.435,- Ft. Melyből 688.320,- Ft az adományozó által biztosított pénzeszköz.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Alapítványunk célja, hogy a magyarországi felnőtt és fiatalkorú lakosság egészségi állapotának javítását, valamint a
jobb életminőség elérését kívánja elősegíteni. Az Alapítvány feladatának tekinti az egészség fejlesztése, a
betegségek megelőzése érdekében az egészségfejlesztési, egészségvédelmi és betegségmegelőzési szolgáltatások
ellátását, illetve azok támogatását.

Álomvölgy Meditációs Központ Alapítvány
Támogatási programjai
Az Alapítvány – az egészséges élettér kialakítása érdekében – részt kíván venni a természetvédelmi kultúra
fejlesztésében, a természetvédelmével kapcsolatos ismeretek oktatásában, valamint az ezzel kapcsolatos
tudományos kutatás támogatásában. Ezen célok elérése érdekében Támogatónk adományával segítette a
fenntartási, karbantatási feladatok ellátását, mely az 502,04 nm hasznos alapterületű kétszintes új építésű épület
esetében nagy segítséget jelentett.
Környezetvédelmi tevékenységünk egyik megvalósítása volt a napelem bővítése. Ez a beruházás a közüzemi díjak
optimalizálását is segítette.
Az adományokból felépített második jurta első alkalommal 2021. augusztus 16-17-18-án a gyerektábor idején
került hasznosításra. Napközben fejlesztő foglalkozások helyszíne volt, éjszaka a gyermekek számára kicsit
izgalmasabb szálláshelyként szolgált.
2021 október 1-2-3-án a daganatos betegek számára szervezett energetikai tájékoztató és életmód tábor idején
biztosított nappali és éjszakai elvonulás helyet.
2021 október 1-2-3-án megtartott életmód-tábor idején részletesen tájékoztattuk a résztvevőket a
vegyszermentes, egészséges növények termesztésének módjáról, mely kis alapterületen, megfelelően megépített
és felszerelt magaságyásokban is megoldható. Vegyszermentes, ún. komposzt-tea készítése és szakszerű
alkalmazása lehetővé teszi részben a növényeknek szükséges baktériumflóra kialakulását a termőtalajban, nagyobb
koncentrációban pedig teljes védelmet nyújt a kártevők ellen. Ilyen formán a biológiai úton felszaporított
komposztbaktériumok segítségével részben bővebb és ízletesebb termés, részben a kártevők teljes távoltartása
érhető el. A résztvevők ez alkalommal, mint ahogy más hétvégéken is több alkalommal tájékozódtak a
magaságyások megépítésének gazdaságos, ugyanakkor környezetbarát építési módjáról, az öntöző berendezés
hatékonyságáról, a termőtalaj minőségéről, továbbá meg is ízlelhették az ilyen módon termesztett növények

