A Jézus Társasága Alapítvány (JTA)
2018. évi beszámolója a kapott adományok felhasználásáról

Bevezető
A magyar jezsuiták a rendszerváltás után, behozva a nyugati mintákat, azonnal tudatos
forrásfejlesztő munkába kezdtek Magyarországon, megelőzve ezzel a hazai civil világ
többségét. Hosszú utat járt be a forrásfejlesztés, fundraising, és napjainkra még fontosabbá
vált a zajos, információktól hemzsegő világban egy egységes közösség kialakítása, melynek
tagjaihoz mint erős bázishoz kommunikálhat egy szervezet. Amennyiben a közösség
magáénak tudja érezni a szervezet küldetését és céljait, akkor elkötelezett és valóban
odafigyelő együttműködővé válik. Eközben pedig tagjai önmaguk számára egy biztonságot
nyújtó, közös elveket valló, egységes közösséget teremtenek. Erre összpontosítva végezzük
mi is munkánkat. Olyan kezdeményezéseket indítunk el, melyekkel meg tudunk szólítani
másokat is, hogy ne egyéni álmok, hanem a társadalom, a környezetünk által támogatható
ügyek mellé tudjunk szerezni támogatókat. Így nemcsak anyagi, hanem szellemi és erkölcsi
támogatással is bírunk a feladatok elvégzéséhez.
Tisztségviselők
A Kuratórium tagjai 2018-ban
Palóczné Kovács Beáta – kuratóriumi elnök
Jacsó Annamária – kuratóriumi tag
P. András Attila SJ – kuratóriumi tag
A Felügyelőbizottság tagjai 2018-ban
dr. Forrai István
Fábics István
dr. Pomeisl András József
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A Jézus Társasága Alapítvány közhasznú civil szervezetként működik, ezért minden évben
közzéteszi közhasznúsági jelentését, melyet honlapunkon olvashatnak.
Bevételeink
A JTA bevételei 2018-ban (MFt)

A Jézus Társasága Alapítvány 2018-as
éves bevétele összesen 42 millió forint
volt.
Ebből 20,8 millió forint származik
magánszemélyek adományaiból, 7,7
millió
forint
vállalkozások
és
intézmények adományaiból, 3,6 millió
forint a szja 1%-ának felajánlásaiból, 8
millió forint pályázati forrásból,
valamint
egyéb
forrásból
(pl.
részvételi díjak) további 1,9 millió
forint.
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2018-ban az Alapítvány az alábbi közcélú adománygyűjtő kampányokat hirdette meg.

TAVASZI kampány: Konstruktív életvezetés
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium terveiben szerepelt az ÉLETREVALÓ
iskolakultúra-fejlesztő program bevezetése, amelyet Stephen R. Covey A kiemelkedően
eredményes emberek 7 szokása című művének módszere alapján dolgoztak ki. Az
ÉLETREVALÓ program bevezetésével az egész intézmény fejlesztését célozták meg,
beleértve pedagógusaikat, diákjaikat, szülői közösségeiket. A kampány támogatásával
adományozóink lehetőséget biztosíthattak az intézmény pedagógusai számára a képzésben
való részvételre, hogy ezáltal még inkább megvalósulhasson az iskola törekvése a másokért
élő emberek nevelésére.
Befolyt adomány
1.340 eFt

Költségráfordítás
648 eFt

Kampány eredménye
692 eFt
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ŐSZI kampány: Segítsen, hogy ösztöndíjjal támogathassuk szakkollégistáinkat!
A Jézus Társasága Alapítvány 2018-as őszi adománygyűjtő kampánya a szakkollégiumainkba
beköltöző diákok javát szolgálja. Szakkollégistáink átlagosan havi 12 ezer forint összegű
ösztöndíjra pályázhatnak. Ez azt jelenti, hogy a 2018/19-es tanévben a Szent Ignác, a Jezsuita
Roma és a Kaszap István Szakkollégium összesen 145 diákjára – ha mindegyikük elnyerné a
juttatást – 20,8 millió forintot kellene szánni. A valóságban nehéz anyagi helyzete, illetve
kiemelkedő szakmai és tudományos munkája miatt a pályázók csak egy része, jellemzően 70
fő részesül támogatásban.
Befolyt adomány
2.329 eFt

Költségráfordítás
899 eFt

Kampány eredménye
1.430 eFt

TÉLI kampány: Jezsuita Szociális Alap
A magyar jezsuita rendtartomány az intézményeiben, kezdeményezései által kiterjedt,
szerteágazó és sokszínű szociális tevékenységet végez. Templomainkban, a helyi színtereken
is számottevő szociális és jótékony munka folyik, gondoljunk csak a jótékony
tevékenységeket támogató perselyes gyűjtésekre, a karitász tevékenységére, vagy egy-egy
rászoruló család, személy támogatására.
A Jézus Társasága Alapítvány azzal a céllal hozta létre a Szociális Alapot, hogy ehhez a
sokfelé ágazó szociális tevékenységhez nyújtson támogatást. Az alapítvány a helyi
igényeknek megfelelően anyagi támogatást biztosít a szociális tevékenységet végző jezsuita
intézményeknek és kezdeményezéseknek, ahol lehetőséget teremtenek a hátrányos helyzetű
felnőtteknek, menekülteknek és rászorulóknak a továbblépésre, hogy ők is
kibontakoztathassák tehetségüket, bátran merjenek álmodni.
Befolyt adomány
1.150 eFt

Költségráfordítás
537 eFt

Kampány eredménye
613 eFt

1% - A jezsuita küldetésre
Az 1% kampány továbbra is elengedhetetlen bevételi forrásunk. 2018-ban több mint 600
felajánlónknak köszönhetően 3.948.174 Ft-ot kapott a Jézus Társasága Alapítvány, a 360.765
Ft ráfordítás levonását követően az 1%-os kampány eredménye 3.587.409 Ft, melyet – belső
pályáztatás útján – a jezsuita művek javára használunk fel. A felhasználásról további részletek
az 1%-os jelentésből ismerhetőek meg. (http://jta.jezsuita.hu/rolunk/eves-jelentesek)
Adományvonal - Adhat Vonal (13 600/07)
Az Adhat vonalat 2014-ben kezdtük használni, a 13600/07 hívószámmal. Az Adhat vonalon
befolyó összegeket mindig konkrét célra gyűjtjük. 2018-ban 45 hívás és SMS érkezett a Jézus
Társasága Alapítvány 13 600/07 számú adományvonalára. Ez 21.375 Ft adományt jelentett.
Ezzel az összeggel a Menekülés helyett tanulhassanak! kampányhoz járultak hozzá
adományozóink.
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Az adjukössze.hu oldalon keresztül érkező adományok
Mentsük meg együtt a jezsuiták orgonáját!
2017 novemberében a Mária utcai Jézus Szíve Jezsuita Templommal együttműködve a
templom orgonájának felújítását célzó projekt elindítására indítottunk gyűjtést, melyet 2018ban nagy sikerrel zártunk. A Wegenstein-műhely egyik egykori mesterműveként emlegetett
orgonának megújítása szükségessé vált, hisz elektronikája elavult és regiszterei, többször
elnémuló sípjai is bizonytalan működést generáltak. A kampány során hangversenyek,
templomi hirdetések és farsangi bál alkalmával szólítottuk meg barátainkat,
adományozóinkat. Az országos kampány mellett crowdfunding kampány keretében is
fogadtuk az adományokat. A Jézus Szíve Jezsuita Templom orgonafelújítási projektjére
1.529.269 Ft érkezett 74 támogató közreműködésével. Kampányidőszak: 2017.11.20. –
2018.02.18.
Támogasson egy szakkollégistát!
A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium ösztöndíjalapján keresztül kiemelkedő szakmai és
tudományos munkát végző hallgatóinkat díjazzuk, a nehéz szociális helyzetben lévőket pedig
segítettük az online felületen keresztül. 13 adományozó közreműködésével további 270.019
Ft támogatást köszönhetünk támogatóinknak. Kampányidőszak: 2018.03.06. – 2018.07.04.
Segítsen, hogy támogathassuk szakkollégistáinkat!
A Jézus Társasága Alapítvány 2018-as őszi adománygyűjtő kampánya a szakkollégiumainkba
beköltöző diákok javát szolgálta, az online felületen 16 támogató közreműködésével további
526.000 Ft adományt juttathattunk szakkollégiumaink ösztöndíjalapjába. Kampányidőszak:
2018.09.12. – 2018.12.11.
Kiadásaink

A JTA kiadásai 2018-ban (MFt)

A Jézus Társasága Alapítvány 2018-as
éves kiadása összesen 48,1 millió forint
volt. Ebből az alaptevékenység költsége
10,6 millió forint, az adományszervezés
költsége 7,3 millió forint, az
intézményeinknek átadott támogatások
összege 30,2 millió forint volt.
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