Közhasznúsági melléklet
1. A szervezet azonosító adatai
név:
Héra Alapítvány
székhely:
1122 Budapest, Széll Kálmán tér 16.
bejegyző határozat száma:
Pk.65662/1991/3
nyilvántartási szám:
1688 (Fővárosi Törvényszék)
képviselő neve:
Dr. Halzl József
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek
bemutatása
Az
energiaárak
következményeitől
leginkább
sújtott
rétegek
energiaköltségeihez történő hozzájárulás, energiaszámlán jóváírandó
pénztámogatással; energiatakarékos háztartási eszközöket adományozásával,
vagy hozzájárulás a fogyasztók általi megvásárolásainak költségeihez.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
Az alapítvány az elmúlt 25 éves működése alatt a szociálisan rászorulók
energiaköltségeihez részlegesen hozzájárul, energiaszámlán jóváírandó
pénztámogatás odaítélésével, vagy energiatakarékos izzók adományozásával.
A pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő pályázatok igénylői
részére a támogatásokat a kuratórium jogosult odaítélni. Az alapítványhoz az
alábbi szervezetek jogosultak benyújtani pályázatot:
A szociális törvény végrehajtási rendelete értelmében Családsegítő Szolgálat,
-

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó szociális,
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; azok elvégzéséről
gondoskodó települési önkormányzatok, és

-

települési Polgármesteri Hivatal vagy Közös Önkormányzati Hivatal

illetve
-

Nemzetiségi önkormányzatok, társadalmi szervezetek, de csak és
kizárólag a fent megnevezett szolgálatokkal, hivatalokkal
együttműködve, a fent megnevezett intézmények, hivatalok által
igazolt és hitelesített pályázatban.

Ezen intézmények, szervezetek tanúsíthatják a szociális rászorultságot.
Az energiaár-emelkedések
következményeitől leginkább sújtott
rétegek energiaköltségeihez történő
hozzájárulás, és energiatakarékos
közhasznú tevékenység
háztartási eszközök adományozása, vagy
megnevezése:
megvásárolásnak költségeihez való
hozzájárulás

közhasznú tevékenységhez
kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 19. és 20.
pontja alapján a 1993. év III. törvény 2.§,
3.§ (2) bekezdés, 26.§, 38.§, 45.§, 47.§ (2)
bekezdés

a közhasznú tevékenység
szociálisan rászorulók családok
célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből
962 család
részesülők létszáma:
A közhasznú tevékenység főbb eredményei:
2016. évben az alapítvány összesen 71 pályázatot fogadott be. A
folyamatosan érvényben lévő pályázati kiírásunk esetében 2016-ban
662.000,- Ft támogatást folyósítottunk 44 család részére, ennyit fordítottunk
az alapítvány cél szerinti tevékenységén belül energiaszámlán történő
jóváírásra. Átlagosan 15.000,- Ft támogatásban részesültek a pályázó
családok.
A legnagyobb részt az E.ON szolgáltatási területéről érkezik be pályázat,
ennek értelmében tavaly 238.000,- Ft-ot folyósítottunk az E.On ügyfelei
részére. Tavaly a legnagyobb támogatást a Szalka Távhő Kft. részére utaltuk
át 38 család részére 358.000,- Ft.ot. A további családok az ELMŰ-ÉMÁSZ
és TIGÁZ ügyfelek voltak, így e szolgáltatóknak utaltunk támogatást
66.000,- Ft értékben.
2016-ban vásárolt az alapítvány 5000 darab LED izzót annak céljából, hogy
energiatakarékos háztartási eszközök adományozásával hozzájáruljunk a
fogyasztók energia költségeihez. A 2016-os pályázati kiírás értelmében
maximum 3 izzót igényelhettek egy családnak az intézmények. A kezdeti
lelkesedés kapcsán 11 pályázatot fogadtunk be, és így 2753 darab Led izzót
adományoztunk az arra rászorulóknak majd 3 millió Ft értékben. 918 család
részesült LED izzó támogatásban.
Az alapítvány létrejötte óta önkéntes jótékony adományt kér (a megítélt
támogatás 20%-át), amelyet nem a támogatottól vár, hanem egyéb más
támogatótól, önkormányzattól, magánszemélytől vagy cégtől a társadalmi
összefogás erősítése érdekében. Az izzó adományozás esetében nem kér az
alapítvány önkéntes jótékony adományt, hanem az izzók elszállításáról a
pályázó intézmény gondoskodjon.
A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a pályázatok beadása egyre inkább
ad hoc jellegű, és a 2016-ban vásárolt Led izzókból még több mint 2000
darab elérhető, így ennek kiosztását kívánja megvalósítani az alapítvány.
Hangsúlyozni kell, hogy az adakozó kedv lényegében nem mérhető, így az
alapítvány továbbra is a saját vagyonából biztosítja a támogatásokat.
Budapest, 2017.05. 08.

Dr. Halzl József
a Héra Alapítvány
kuratóriumának elnöke

