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    STATISZTIKAI BESZÁMOLÓ 
     - AZ ALAPÍTVÁNY  2021. ÉVI KÖZÉRDEKŰ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGÉRŐL - 

Fogadószervezetek nyilvántartásába való bejelentkezés időpontja 2016. 09. 28.

Az alapítvány önkéntes regisztrációs száma 9926

Önkéntes jogviszonyban álló személyek száma 2021-ben 23

Csoport-, ill. közösségvezetésben szolgáló önkéntes jogviszonyben álló 
személyek száma

2

Imamisszióban szolgáló önkéntes jogviszonyben álló személyek száma 15

Evangelizációban szolgáló önkéntes jogviszonyben álló személyek száma 10

Egyéb kisegítő munkában (takarítás, teremrendezés) szolgáló önkéntes 
jogviszonyben álló személyek száma

2

Egy önkéntes jogviszonyban álló személy átlagos havi munkaideje (óra) 8

Önkéntes jogviszony megszűnésének száma 2021-ben 0

Önkéntes jogviszonyban nem álló, de rendszeresen, legalább havi 8 órát 
dolgozó önkéntesek száma 2021-ben

8

Egy ilyen rendszeresen dolgozó önkéntes - átlagos - havi munkaideje (óra) 8

Önkéntes jogviszonyban nem álló, de rendszeresen, legalább havi 8 órát az 
imamisszióban szolgáló személyek száma 

8

Alkalmanként önkéntes kisegítő munkát végző magánszemélyek száma 2021-
ben

10

Egy hónap alatt átlagosan alkalmi önkéntes munkát végzők száma 5

Az alkalmi kisegítők egy átlagos hónapban együttesen végzett önkéntes 
munkaóráinak száma kb. 

14

Imamisszióban szolgáló, de önkéntes jogviszonyben nem álló alkalmi kisegítő 
személyek száma 2021-ben

6

Evangelizációban szolgáló, de önkéntes jogviszonyben nem álló alkalmi 
kisegítő személyek száma 2021-ben

2

Lelkigondozásban szolgáló, de önkéntes jogviszonyben nem álló alkalmi 
kisegítő személyek száma 2021-ben

3

Könyvelésben szolgáló, önkéntes jogviszonyben nem álló alkalmi kisegítő 
személyek száma 

2
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Az alapítvány bejelentett önkéntes tevékenységi köre 2021-ben hitéleti tevékenység

A szervezet fenntartásához, működéséhez szükséges adminisztratív munka könyvelés

A szervezet alaptevékenységéhez, céljához kötődő önkéntes munka: • hitéleti 
tevékenység 

• zenei imaszolgálat 
(imamisszió) 

• lelkigondozás
• csoport-, ill. 

közösségvezetés
• evangelizációs 

munka 
• igehirdetés
• hitoktatás 
• közbenjáró 

imaszolgálat  
• szervezői munka 
• gondnoki munka 
• takarítás 
• egyéb kisegítő 

munka 
• udvar- és 

teremrendezés
• adminisztrációs 

munka
• gyermekfelügyelet
• technikai munka 

(hangosítás, 
vetítés, fotózás) 

• tolmácsolás 
• sekrestyés 

szolgálat 
• agapé szolgálat 
• őrszolgálat (ház- 

és teremfelügyelet) 
• rendezői szolgálat 
• kreatív munka 

(kézművesség, 
dekorációs munka) 

• koordinátori 
szolgálat 

• előadás tartása 
• dicsőítő szolgálat
• reklámanyag 

terjesztés 
• árusítás 
• egészségügyi 

ügyelet

Segítségnyújtásként más szervezet, intézmény számára végzett munka: • zenei imaszolgálat
• evangelizációs munka
• imaszolgálat


