
  

SZENT II. JÁNOS PÁL ISKOLAKÖZPONT 
ANIMA UNA ALAPÍTVÁNY 

 
Kedves Jánospálos Szülők!                          Budapest, 2019. február 28. 

Hálás szívvel köszönjük a Szent II. János Pál Iskolaközpont oktató-nevelő munkájának minden eddigi nagylelkű 
támogatását az Anima Una Alapítványon keresztül.  A tavalyi évben a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásai 
(1.309.015 Ft) és a szülői hozzájárulások együttesen tették lehetővé, hogy egyes osztálytermekben az intenzív 
használat miatt rossz állapotba került padokat és székeket lecserélhettük, a Díszterem megkopott parkettáját 
csiszoltathattuk és lakkoztathattuk. Megtörtént az óvoda teljes kifestése, az óvodaudvar teljeskörű műfüvezése, 
valamint egy szép, új forgóhintát is telepítetünk az udvarra, ami nemcsak a gyerekek szórakoztatását, de 
fejlesztésüket is szolgálja. A szülői támogatások teszik lehetővé minden évben az osztálytáborok és az iskolai 
versenyek szervezését, jutalmazását, a rászoruló gyerekek tábori részvételének támogatását. Az óvodások napi 
költségei, a programok és az ünnepélyek is biztos anyagi hátteret kaptak a szülői hozzájárulások révén.  
 

Idén a legnaposabb alsós és óvodás termek árnyékolását szeretnénk megvalósítani, valamint az informatika terem 
már elavultnak számító gépeinek fejlesztését, a tanárok számára új laptopok vásárlását, az elhasználódott 
projektorok cseréjét, új tanári nyomtató beszerzését és a wifi hálózat bővítését tűztük ki célul. Mindezekben 
kiemelten számítunk a szülői hozzájárulásokra és arra, hogy a hozzánk járó gyerekek szülei és nagyszülei is 
azonosulnak fejlesztési céljainkkal, és személyi jövedelemadójuk 1%-áról az Anima Una Alapítvány javára 
rendelkeznek. Hálásan köszönjük előre is! 
 

Az alábbiakban néhány hasznos technikai információt szeretnénk megosztani Önökkel az adó 1%-ok és a szülői 
hozzájárulások eljuttatásának mikéntjéről: 
 

Személyi jövedelemadó 1%-áról rendelkezés: Az Anima Una Alapítvány (adószám: 18147304-1-43) javára való 
rendelkezés 2019. május 20-ig tehető meg. Ez többféle módon történhet, amiről a NAV honlapján tájékozódhatnak: 
https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/hogyan_rendelkezhet. A 18EGYSZA nyomtatvány kitöltve az adószámmal az 
Iskolaközpont honlapján elérhető. 
 

Szülői hozzájárulások befizetése: Az Anima Una Alapítvány bankszámlaszáma 11600006-00000000-45440072. Erre a 
bankszámlaszámra banki átutalással és postai csekken is eljuttatható a befizetés. Az utóbbihoz a sárga csekkek a 
pénztárban átvehetők. Kérjük minden esetben a közlemény rovatba beírni a gyermek nevét és osztályát, illetve 
csoportjának színét. Ha valakinek lehetősége lenne nagyobb összeggel támogatni iskolaközpontunkat, akár a cégén 
keresztül is, azt külön megköszönjük! Céges támogatóknak az adományozásról igazolást állítunk ki, így az adomány 
teljes összege az adóalapból leírható. 
 

Nagylelkű támogatásukra idén is számítva, Ferenc pápa buzdító szavaival zárom levelem:  
 

„A személyes anyagi hozzájárulás személyes áldozatvállalásunk jele, elsőként az Úr, majd a testvérek irányában, hogy 
saját anyagi felajánlásunk eszközzé válhasson egy szeretetre alapozott emberiség evangelizálásában.”  

 
 
Krisztusban szeretettel, 
 

Szabó-Molnár Bálint atya 
Krisztus Légiósa 
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