
Az alapítvány Alapító Okiratban meghatározott célja: 

Az általános célkitűzés, hogy az Alapítvány az imádság kultúrájának terjesztése és 
az élő Isten akaratának teljesítése jegyében szolgálja Isten szüntelen dicsőítését és 
az emberi életet. 

Az Alapítvány elsősorban a Pécsi Imádság Háza működtetését látja el, és ezen belül célja: 

• a szüntelen dicsőítés, imádás és közbenjárás minél szélesebb körben történő megismertetése, 
terjesztése, megerősítése és mind teljesebbé tétele, 

•  a Biblia és a különböző imaformák megismerésének elősegítése, 
• az evangélium hirdetése, távlati célként Isten szüntelen dicsőítése és imádása, és a közbenjárás az 

egyház és a társadalom égető problémáiért, 
• a keresztény értékrendű fiatal- és felnőtt-nevelés, 
• a keresztény kultúra (azon belül kiemelten az imádság kultúrájának), irodalom és zene 

megismertetése, oktatása és terjesztése, 
• vezetőképzés, 
• a keresztény felekezetek közötti egység elősegítése, 
• lelki gondozás, lelki tanácsadás és lelki vezetés, 
• a szociálisan rászorulók támogatása. 

Az alapítvány Alapító Okiratban meghatározott tevékenysége: 

A fenti pontban meghatározott célok megvalósítása és megvalósulása érdekében az Alapítvány: 

• Imádság Házak létrejöttét, működését támogatja, az Imádság Házak közötti együttműködést segíti 
szervezéssel, képzéssel, támogatással, valamint egyéb anyagi juttatás előteremtésével, illetőleg 
hasonló célú alapítványokat és egyesületeket segít, 

• Imádság Házakat épít vagy bérel, e célból ingatlanokat és ingóságokat vásárol, illetőleg működteti 
azokat,  

• közösségi együttlétek, rendezvények, közös imádságok, lelkigyakorlatok, képzések céljából 
dicsőítő napokat, nyári táborokat, valamint egyéb találkozókat és konferenciákat szervez kül- és 
belföldön, és azok működését tárgyi-személyi feltételek biztosításával segíti elő, 

• munkája ellátásához imamisszionáriusokat, más szolgálattevőket alkalmaz, illetve önkénteseket 
és önkéntes vezetőket toboroz, azokat összefogja, koordinálja és képezi, 

• elősegíti keresztény ismeretterjesztő, művészeti alkotások és kiadványok használati és 
ajándéktárgyak létrejöttét, készítését, készíttetését, forgalmazását és részt vesz ezek több 
médiában való publikálásában és terjesztésében, 

• általában minden olyan tevékenységet ellát, beleértve a vállalkozási tevékenységet is, amely 
működésének feltételeit gyarapítja, hatékonyabbá, teljesebbé teszi – a jogszabályok, illetve az 
erkölcs szabályai által megengedhető módon. 



A Pécsi Imádság Háza Alapítvány  
támogatott részletes céltevékenységi köre: 

1. Imamisszió 
• Imaházak bérlése, építése, vásárlása, működtetése, fenntartása 
• más Imaházak, ill. imamisszió támogatása, segítése pénzbeli adománnyal, ill. szolgálattal, 

kapcsolattartással, 
• összejövetelek, találkozók, Imádságháza Konferenciák szervezése, ill. azokon való részvétel 
• misszionáriusok találkozója, szolgálati megbeszélések tartása 
• IH képzéseken való részvétel, ill. azok tartása 
• dicsőítő napok, kurzusok szervezése, ill. azokon való részvétel 
• imamisszió, dicsőítő-, közbenjáró-, Igei alapú imaszolgálat, imavezetés, zenész próbák,  
• zeneírás, CD lemez készítés, forgalmazás, honlap üzemeltetés 
• kiadványok, szóróanyagok készítése, forgalmazása 
• propagálás, marketing tevékenység 

2. Evangelizáció 
• dicsőítő imaszolgálat, tanítás, Igei buzdítás, Igehirdetés, tanúságtétel, hitoktatás 
• közbenjáró imaszolgálat 
• kurzusok, lelki gyakorlatok, képzések, Biblia órák, lelki napok, szervezése, azokon való részvétel 
• családi napok, rendezvények, közösségi imaösszejövetelek szervezése, 
• gyermek-, ill. ifjúsági lelki- és szabad programok, imaalkalmak, találkozók szervezése 
• zenei szolgálat, szentmise szolgálat, 
• találkozók, konferenciák, szervezése, ill. azokon való részvétel 
• hasonló célú-, ill. tevékenységi körű szervezetek, csoportok támogatása, kapcsolattartás 
• zarándoklatok szervezése, a különféle rendezvényeken való részvétel-, étkezés-, szállás-, 

kiutazás…stb. megszervezése 

3. Lelkigondozás 
• lelkigondozói-, belső gyógyító-, szabadító-, közbenjáró imaszolgálat 
• lelkivezetés-, tanácsadás 
• lelkigondozásra képző-, felkészítő-, lelki gyakorlatok szervezése, ill azokon való részvétel 
• hasonló célú, ill. tevékenységi körű alapítványok, egyesületek, csoportok támogatása 

4. Vezetés 
• gyermek-, ifjúsági-, és felnőtt csoportok, ill közösségek vezetése 
• vezetőképző lelkinapok, kurzusok szervezése, ill azokon való részvétel 
• lelki gyakorlatok szervezése, találkozók, konferenciák szervezése, koordinálása, vezetése 
• szolgálati alkalmak, különféle szolgálói csoportok vezetése 
• közösségek, felekezetek közötti kapcsolattartás, egységépítés 
• részvétel az országos szintű találkozók szervezésében, OT, NSZB képviselet 
• képviselet, ill. szolgálat az országos ifjúsági fórumokon, rendezvényeken 
• egyházmegyei képviselet, egyházi szervekkel való kapcsolattartás 

5.   Munkáltatás 
• munkatársak, önkéntesek, vezetők, kisegítők, alkalmazása, toborzása 
• az alapítványi Iroda működtetése


