CLARUSANIMUSALApl'TVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

-2017 Céljaink

Az alapítvány 2015 szeptemberébeh kezdte meg tevékenységét, ezekkel a célokkal:

a szcientológia valós természetének bem,utatása, káros tevékenységeinek leleplezése, az
á!dozatok megsegítése, a szcientológia ellén :tenni kívánóknak lehetőséget biztosítani a
cselekvésre; szervezett formában fellépni`.ez ellen a káros szervezet ellen,-összehangolni és

hatékonnyá tenni ezt az aktivizmust.

Elért eredmények a tervezett tevékenységekben
-

egy` tájékoztató weboldalon

minden

magyarul

rendelkezésre álló

információt

elérhetővé tenni a szcientológiáról
A 2016-ban elkészült, clarusanimus.eu internetcímen elérhető weboldalt rendszeresen
aktualizáftuk és folyamatosan új tartalmakkal egészítettük ki.

Facebook

oldaft

indítottunk,

hogy

még

több

embert

érjünk

el

felvilágosító

tevékenységünkkel.

-

jogsegély

és

pszichológiai

szaktanácsadás

nyújtása

a

szcientológia

és

a

kapcsolatmegszakítási irányelvük áldozatainak, a szétvert családoknak - ehhez a
megfelelő jogász és pszichológus szakemberek biztosítása
Jogsegélyt és általános, illetve tapasztalati tanácsadást is nyújtottunk számos, minket

megkereső károsultnak, illetve aggódó hozzátartozónak.

Aktualizált,

a

törvényi

változásokat

figyelembe

vevő

tájékoztatót

készi'tettünk

és

formanyomtatványt biztosítottunk magánszemélyek számára a szcientológia egyház által

kezelt személyes adataik megismeréséhez és/vagy törléséhez.
Tájékoztatót

készítettünk

visszakérésének módjára.

a

szcientológia

egyház

számára

befizetett

adományok

-

a

szcientológia

által

alkalmazott

módszerekről

(méregtelenítés,

auditálás)

tudományos szakvélemények készíttetése, kiadványaik kriti.kai. vizsgálata

Holnapunkon elérhetővé tettük dr. Lugosi Győző egyetemi tanár és tudományos kutató
írását

a

szcientológiáról

(Adalékok

a

szcientológia

negyedszázados

magyarországi

történetéhez), mely eredetileg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Mogycrror5zóg Európóbon,

Európo o v/./ógbcrn c. tanulmánykötetében jelent meg nyomtatásban.
•'':

Felhívtuk a figyelmet a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) A Drogmenfes Mcrrcrfon vai/ós

veszé/ye/. c. elemzésére a Drogmentes Magya;rországért Maratonokról.
o``

-

`.

a hatóságok munkájának segítése az esetleges törvénysértések felderítésében

Beszámoltunk a 2017. októberi rendőrségi, adatvédelmi hatósági és adóhivatali razziákról, és

segi'tettük az érintett hatóságok munkáját.

-

a szcientológia egyház és kapcsolódó szervezeteinek feltérképezése (nyilvánosan

elérhető adatokból)

Rövid elemzést készítettünk a szcientológia szervezetek által leadott 2016-os pénzügyi
beszámolókról.

Beszámoltunk

arról,

hogy

a

szcientológia

egyház

exelnöke

pártot

alapított,

majd

végigkövettük ennek sorsát a választásokig és utána.
Nyilvánosságra hoztuk a szcientológiához köthető üzleti tanácsadók listáját.

A szcientológia valós természetének bemutatása érdekében tett lépések
Az ,,Objektíven a szcientológiáról" blogon legalább heti rendszerességgel jelentettünk meg

friss híreket és tájékoztató anyagokat a szcientológiáról.
Elkészült Leah Remini: A szcientológia és utóhatásai c. dokumentumfilm-sorozata első

évadának teljes magyar feliratozása (több mint 10 órányi anyag), valamint megkezdődött a
második évad feliratainak elkészítése.
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