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Az Életfa Természetbarát Egyesület
Közhasznúsági jelentése
a 2011-es esztendőről

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Az Életfa Természetbarát Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 508 ezer Ft, a saját
tőke 508 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentésünkhez mellékelt mérleg és a közhasznú szervezeti
eredménykimutatás tartalmazza.
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet nem igényelt és nem is kapott állami támogatást.
3. VAGYON FELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A saját tőke 2011-ben 508 ezer Ft, előző évben 60 ezer Ft volt. Előző évhez képest a Szervezet tartaléka
(vagyona) 448 ezer Ft összeggel nőtt. Szervezetünk 2011-ben több magánszemélytől is kapott támogatást, és
törekedtünk arra, hogy a készleteinket ne használjuk fel teljes egészében és gondoljunk a jövő évre is. A
vagyon felhasználását a mellékelt mérleg és az eredménylevezetés tartalmazza.
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron nem történtek kifizetések.
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL,
HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS
MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben a Szervezet nem igényelt és nem is kapott ilyen jellegű támogatást.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron nem történtek kifizetések.
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
7.1. Környezettudatosság, a fenntartható életmód bemutatása, népszerűsítése
Székhelyünkön 4000 négyzetméternyi területen gondozunk és működtetünk egy olyan kisgazdaságot, amely
a fenntartható életmódra különböző példákat nyújt az érdeklődőknek. Ezt a helyszínt folyamatosan
fejlesztjük mind infrastruktúrájában, mind színvonalasságában. Megújuló energiaforrásokat használunk
(napelem, napkollektor), a permakultúra elvei mentén biokertet gondozunk, bemutatjuk többféle háztáji állat
humánus tartását (baromfiak, kecskék).
A terület gondozásában az egyesület tagjai vesznek részt, és kora tavasztól késő őszig önkénteseket is
fogadunk, akik szállás és ellátás fejében segítenek, közben tapasztalatokat szereznek a vidéki, önfenntartás
felé törekvő életmódról.
7.2. A fenntartható életmóddal kapcsolatos programok szervezése
A székhelyet úgy alakítjuk ki, hogy alkalmas legyen kb. 15 fő befogadására és elszállásolására. Előző évben
több alkalommal is szerveztünk olyan hétvégéket, ahol az érdeklődők a fenntartható életmód különböző
elemeivel ismerkedhettek meg, gyakorlatban is megtapasztalták az önfenntartás tevékenységeit, mint pl. a
biokert gondozását; kecsketej feldolgozását; gyógynövények gyűjtését, felhasználását; házi kenyér sütését;
az esővíz gyűjtésének lehetséges módját; komposztálást stb.
A hétvégék során elméleti és gyakorlati tudást is szerezhettek a résztvevők.

7.3. Közösségformálás, kapcsolatháló bővítése
A székhelyen az egész év folyamán kalákákat is szervezünk a kisgazdaság működésével kapcsolatos
tevékenységek ellátása érdekében. A kalákák alkalmával a közösség ereje, az együtt munkálkodás és az
egymás segítése is fontos szempontok. A résztvevők ugyanakkor hasznos információkat cserélhetnek,
megoszthatják tapsztalataikat az önfenntartás különböző területein.
7.4. Egészségmegőrzéssel kapcsolatos tevékenységek
Egyesületünk a testi-lelki egészséget az ember jólétéhez szükséges egyik fő alappillérnek tartja. Ezt a
felfogást hirdetve hetente egészségmegőrző jógaórákat tartunk, melyet szakképzett természetgyógyász
tagunk vezet.
7.5. Tábor szervezése a testi-lelki egészségért
A székhelyen az előző évben megszerveztük “Gyógyító hét” elnevezésű, 1 hetes programunkat, mely során a
résztvevők egy héten keresztül különböző alternatív gyógyító terápiákat ismertek és tapasztaltak meg, pl.
mozgás-, táncterápiát, drámaterápiát, masszázsterápiát, gyógynövényterápiát, a családállítás módszerét.
Egyesületünk azt vallja, hogy ahhoz, hogy az emberek a világ felé érzékenyebben reagáljanak és ezáltal
tudatosabban és környezettudatosabban is éljenek, az egyik lépcső, ha az emberek önmagukkal békében
élnek, lelkileg kiegyensúlyozottak. Mindezt a lelki jólétet szolgálják az általunk bemutatott és népszerűsíteni
kívánt gyógyító terápiák.
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Záradék:
E közhasznúsági jelentést az Életfa Természetbarát Egyesület közgyűlése 2012. május 6.-án megtartott
ülésén elfogadta.

