
 

A Hiszek benned alapítvány röviden ismerteti létrejöttének okát: 

Céljaink között szerepel az egészségmegőrzés, a hátrányos helyzetű családok támogatása és 

megsegítése. Életmentő műszerek beszerzéséhez kórházi felkérő alapján anyagi támogatás. 

Termékbéli felajánlások a rászorulók számára: élelmiszerek, ruházat, játékok és egyéb számukra 

szükséges tárgyak. 

A megalakulás oka:  

2015. Május 30.-án gyermeknapi rendezvény keretein belül, fellépők közreműködésével oly 

mennyiségű adomány gyűlt össze jótékony résztvevők által, hogy több intézmény számára tudtunk 

elegendő adományt átnyújtani.  

 Cseppkő utcai gyermekotthon 

 Máltai szeretetszolgálat. 

A rendezvény már akkor a Hiszek benned fantázianevet viselte, amelynek szervezése és lebonyolítása 

az elnök és az alapító közös munkájával jött létre. A jótékonykodó látogatók mellett igyekeztünk 

örömet okozni olyan családok és gyermekek számára, akik nem tehetik meg azt, hogy fellépésekre és 

koncertekre járjanak, így számukra a rendezvényt ingyenesen látogathatóvá tettük, illetve étellel, 

üdítővel vártuk őket, így mosolyt csalva az arcukra. 

2015. augusztusában pedig egy két hétvégét átölelő országjáró körút keretein belül gyűjtöttünk 

adományokat Patocska Olivér kuratóriumi tagunkkal, amely rendkívül sikeresnek bizonyult. Közel 1,5 

tonna adományt gyűjtöttünk össze a városokban, amit a városokhoz kirendelt Vöröskeresztes 

aktivisták szállítottak el furgonjaikkal.   

A rendezvények sikerességének okán és az alapító, több mint 15 éves alapítványos tapasztalatának 

meglétével döntöttünk úgy, hogy Hiszek benned névvel megnyitnánk alapítványunkat, így adnánk új 

esélyt olyan rászorulók számára akik bíznak a jó emberek és a mi segítségünkben. 

Az alapítvány sikeressége abban rejtőzhet, hogy mind a kuratóriumi tagok, mind jómagam, az 

alapítvány elnöke, nagy hírnévvel vagyunk körülövezve, ezáltal arcunkat és munkásságunkat tudjuk 

az alapítvány érdekiért felhasználni. Az alapítvány arculatát színes, mosolygós, reménykeltő és 

gyermekközpontú dizájnnal kezdjük meg. A digitális tartalmakat (beleértve: fotók, videók, weboldal, 

marketing) is házon belül meg tudjuk oldani, hiszen Media Designer diplomával és több évnyi szakmai 

tapasztalattal rendelkezem ezekkel kapcsolatban, ezáltal az alapítvány költségtakarékos módon tud 

működni. 

Kiajánló: 

Kedves leendő támogatónk!  

Kérjük alapiítványunk munkáját támogassa a felajánlásokkal. 

Tartós együttműködés esetén az adóból 100%-a jóváírható az adóalapból.  

Minden esetben köszönetünket kifejezve a honlapon, közösségi oldalainkon tüntetjük fel 

adományozóink nevét, melyhez ezúton kérjük szíves hozzájárulását.    



 

 

Elnök: Szabó Szabolcs Achilles  

Személy igazolványszám: 722795RA 

Anyja neve: Szabó Pálné 

Születési hely, idő: Budapest, 1992. November 26. 

Taj szám: 107558189 

Adószám: 8459852563 

Lakcím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 14 8/63 

Alapító: Patocska Olivér 

Születési hely, idő: Budapest, 1992.05.04. 

Anyja neve: Győrffy Edina 

Személyi igazolványszám: 688659PA 

Anyja neve: Győrffy Edina (1970.09.14) 

Lakcím: 1151 Budapest Vághó ferenc utca 35.  

Telefonszám: 0631-7808884 

Taj szám: 044 549 347 

Adóazonosító: 8457790676 

Kuratóriumi tagok: 

Gyalókay Roland 

Születési hely, idő: 1994.03.10. 

Anyja neve: Rajnai Tímea 

Személyi igazolvány szám: 024210TA   

Lakcím:. 2800 Tatabánya, Hadsereg út 58. 

Telefonszám: 06309226172 

Taj szám: 108092314 

Adóazonosító: 8464541155 

Békefi Bendegúz: 

Születési hely, idő: Budapest, 1996.02.23. 

Anyja neve: Békefi Rita 

Személyi igazolványszám: 298108MA 

Lakcím: 1162, Budapest, Lajos utca 110/1 

Telefonszám: 06-20-460-7494 

Taj szám: 110 594 505 

Adóazonosító: 8471690950

Végh Krisztián: 

Születési hely, idő: Budapest, 1997.05.06. 

Anyja neve: Horváth Ildikó 

Személyi igazolványszám: 312743MA 

Lakcím: 2119 Pécel, Sárközi utca 28. 

Értesítési cím: 1096 Budapest, Sobieski Janos utca 3. 2/22  

Telefonszám: 06-20-587-4573 

Taj szám: 113 019 847 

Adóazonosító: 8476070926 

 

Székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 14 8/63 

E-mail: info@hiszekbenned.hu 

Weboldal: www.hiszekbenned.hu 

Telefonszám: +3670/312-8999 
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