Kedves Hírlevél Olvasók!
A Mudíta Alapítvány a buddhista beállítottságú idősebb
emberek érdekében alakult, életünk utolsó szakaszának
méltó megélését hivatott segíteni. Az utóbbi idők nem
segítették a közösségi alkalmakat, de néhány lépés mégis
történt.
1. Az Alapítvány Kuratóriuma Farkas Pál kuratóriumi elnök
vezetésével, az irányítás mellett ellátja a működéssel
kapcsolatos adminisztratív teendőket is. Elkészítette és
megbeszélésre közreadta a Szervezeti és Működési
szabályzatot, az éves munkaterveket, a kuratórium
működésének alapjául szolgáló kuratóriumi ügyrendet.
https://www.mudita-alapitvany.hu/irasok/#okiratok
Az adóbevallási, a statisztikai adatszolgáltatási és a banki
ügyintézési feladatok rendben zajlanak. A dokumentáció és
a beszámolási tevékenység egy alapítvány életében,
különösen az első szakaszban azért fontos, mert ezen iratok
fontos szerepet töltenek majd be a közhasznúság
megítélésében.
2. Buddhista Idős otthon koncepció: ez a vízió 6 évvel
ezelőtt született meg eredetileg három buddhista egyház
egyeztetése kapcsán, mint ilyen egyedülálló és hiánypótló
lenne Magyarországon. Meg kell azonban jegyezni, hogy
most is vannak olyan egyházak, amelyek rendelkeznek
otthonnal, illetve nagy figyelmet fordítanak az
idősgondozásra. A 2018. évben aláírásra került Mudita
Alapítvány alapító okirata a cél szerinti tevékenységei közé
felvette buddhista szellemben működő idősotthon
létrehozását. Ha a zöldmezős beruházáshoz az anyagi
források még nem is állnak rendelkezésre, az egyházak, a
kuratórium és a munkacsoport keresik a lehetőséget
alternatív megoldásokra azok számára, akiknek már ma
lenne szükségük erre az elhelyezési formára.

3. Az elmúlt évben a TKBF szerverén helyet kapott az
Alapítvány honlapja (www.mudita-alapitvany.hu) és azon
elkészült a magyarországi buddhizmus első éveiről szóló
fényképgyűjtemény.
(https://www.mudita-alapitvany.hu/about/egy-kistortenelem/)
Folyamatban van az új logó kidolgozása.
4. Idén februárban megbeszélést folytattunk az Alapítvány
eddigi és további tevékenységéről a Buddhista Misszió
ügyvivőjével a kirajzolódó célokról. https://www.muditaalapitvany.hu/irasok/2021-02-04/
5. A Misszió és az Alapítvány vezetője felvette a kapcsolatot
a szegedi Őszidő idősek otthonával http://www.oszido.hu/ a
távlati együttműködésre, talán a bekerülés szervezésében is
lesz valamilyen segítség.
„A Szegedi időotthon fenntartói nyitottak az
együttműködésre, természetesen lesz folyatása. Alapítványi
és egyházi oldalról abban tudunk segíteni, hogy buddhista
programokat szervezünk oda.”
6. Kialakítottunk egy nappali közösségi találkozóhely
előzetes tervét készülve a vírus utáni időre, itt látható:
https://www.mudita-alapitvany.hu/irasok/mudita-pont/.
Az Alapítvány vezetője felvette a kapcsolatot a 9. és a 11.
kerületi polgármesterrel hely biztosítása céljából. Mindkét
helyről pozitív visszajelzés jött, a 9. kerület polgármester
helyettesével rövidesen sor kerül személyes megbeszélésre.
7. A temetésről is gondolkodva felidéztük, hogy 2015 óta
Budapesten is működik hamvasztó, ahol lehetőség van
buddhista szertartással búcsúztatni az elhunytat
(http://krematorium.hu/budapesti-hamvaszto/). Még 2015ben jártak az alapítvány nevében a helyszínen,
felelevenítettük ezt a lehetőséget. (https://www.muditaalapitvany.hu/temetesi-szertartas/)
A hamvak elhelyezésére a Buddhista Misszió kijelöl területet
a kamaraerdei központban, illetve mani falat terveztek az
épülő sztúpa mellé.
8. Kicsit vidámabb hír, hogy a Mudita Alapítvány 3 napos
elvonulást tervez Mánfán (https://meka.hu/), amennyiben
ezt a covid járvány elleni kormányzati intézkedések is
lehetővé teszik. Az elvonuláson lennének közös meditációk,

előadások, séta a természetben és természetesen
ismerkedés.
A program realizálhatósága esetén pontos tájékoztatást
adunk a részletekről.
9. Összeállítottunk az Alapítványról egy általános rövid
tájékoztató kiadványt, amit szórólap formájában is
kinyomtatunk majd.

https://www.mudita-alapitvany.hu/ismerteto/
Folyamatban van az adomànyozási koncepció kidolgozása,
addig is közreadjuk számlaszámunkat azok szàmára, akik
azonosulnak az alapitvány céljával és támogatni kivánják:
MUDITA Idős Buddhisták Közössége Alapítvány K&H Bank
10404072-50526885-77701014

