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1. Számviteli beszámoló: A számviteli beszámolót a mérleg adatok tartalmazzák. Az
alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2. Költségvetési támogatás felhasználása:
költségvetésből az alábbi támogatásokat kapta:

Az

Alapítvány

2004.

évben

állami

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma: 200.000 Ft
Nemzeti Civil Alapprogram: 6.010.000 Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Munkaügyi Központ: 95.400 Ft
Személyi jövedelemadó 1%-a: 13.059 Ft
3.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Az alapítványunknak az alábbi eszközei vannak, melyeket támogatói adományként kapott:
HP 1010 Laserjet nyomtató
EPSON Stylus Color 480 tipusú nyomtató
Számítógép: Pentium 1 proc. 166 Mhz, 3GB winchester, Cd olvasó, színes monitor, egér,
billentyűzet
4.

A cél szerinti juttatások kimutatása:

Alapítványunk 2004. évben 59.000 Ft összegben rászorulók részére ruha adományt nyújtott.
5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:
Alapítványunk a 3. pontban leírtakon túl egyéb támogatást nem kapott.

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege:
Alapítványunk kuratóriumának elnökének munkabér és járulékok jogcímén 223.000 Ft összeg
került kifizetésre 2004. évben.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló az alapítvány szakmai
beszámolójában szerepel.
Alapítványunk magánkezdeményezés eredménye, amelynek eredeti célja az önhibájukon
kívül a társadalom perifériájára került személyek, csoportok társadalomba történő
reintegrációjának elősegítése. Az Alapítványunk közhasznú szervezetként 2001. évben került
bejegyzésre.
Az Észak-magyarországi régió lakossága több szempontból is hátrányos helyzetben van az
ország többi részéhez képest: életszínvonal, munkanélküliség, képzettség-informáltság,
infrastruktúra. Tapasztalataink szerint régiónk sok civil intézménye működik elégtelenül
szakmai segítség hiányában.
Munkatársaink különböző területeken tettek szert szakértelemre (jog, gyermek- és
ifjúságvédelem, közgazdaságtan, humán menedzsment, média, oktatás, pszichológia), amely
ismeretekkel és tapasztalatokkal az egyének és civil szervezetek tevékenységét is
gyümölcsözőbbé kívánjuk tenni saját szervezésű és partnerségben megvalósuló projektekben.
- A Humán Integra Alapítvány
2005. évben Gondolkodjunk projektekben!„- civil
munkatársképzés az Észak-magyarországi régióban címmel képzési programot szervezett
Sátoraljaújhely, Bátonyterenye, Abaújszántó a helyszíne annak a képzési programnak, amely
az NCA támogatásával valósít meg szervezetünk.
Alapítványunk EU szempontú projekttervezési és irányítási képzési kurzust szervezett
kifejezett civil szervezetek munkatársai számára. A 4 napos kurzuson a résztvevők tanulhattak
pályázatkészítést, ezen belül pályázatfigyelés, projekt-tervezés, forrásteremtés, pályázatírás és
projekt-értékelés folyamatát ismerhetik meg, Pályázati szempontú pénzügyi és jogi
ismereteket: költségvetés tervezés, szerződés-készítés, marketing; és részt vesznek
csoportépítő tréningen. A felsorolt kontakt órákon kívül biztosítunk interneten hozzáférhető elearning távoktatási tananyagot. A Miskolci Egyetem Távoktatási Központjával
partnerségben.
- „Családi Mosoly Napja” a címe annak a rendezvénynek, mely Miskolcon, Egerben és
Salgótarján városában került megrendezésre. A rendezvényekkel a családi értékek
fontosságára kívántuk felhívni a figyelmet. Zenés bábelőadástól a család szervízig többféle
programon vehettek részt az érdeklődők és emellett családokkal foglalkozó civil
szervezeteknek is szerveztünk egy szakmai találkozót, bemutatkozási lehetőséget.
Partnerünk a Van Megoldás Bántalmazott Nőket és Gyermekeket Segítő Egyesület valamint a
Sorsokért Alapítvány. A program NCA támogatással valósult meg.
- Hangszerismertető ütős koncertek hátrányos kistelepülések gyermekeinek művészeti
nevelésének és társadalmi szocializációjának elősegítése a miskolci Egressy Béni Zeneiskola
ütős kamara együttesének hangszerismertetővel egybekötött produkciója révén a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával.
További kutatási témánk a civil szektor feltérképezése. Célunk olyan digitális adatbázis
létrehozása, mely az Észak-Magyarországi régió civil szervezetit térképezi fel és ez segíti a
szervezetek közötti partnerségi kapcsolatok, együttműködések kialakítását. A kutatást az
NCA támogatja.
- Adománygyűjtés és az adományok eljuttatása rászorulók részére. Magánszemélyektől
59.000 Ft adomány érkezett, mely ruha- és ételosztás keretében lett kiosztva, hajléktalanok
részére decemberben a karácsonyi ünnepek alkalmából.

- Júliusban két hetes napközis gyermektábort szerveztünk, ahol a családi és bibliai értékek
hangsúlyozása volt. A résztvevők között szép számmal vettek részt sokgyermekes családok és
csonka családok gyermekei is. Vetélkedőkön, kirándulásokon, bemutatókon közös szituációs
játékokon vettek részt a 6-12 év közötti gyerekek, de néhány kistestvér is megjelent közöttük.
A tábor költségét jelentős részben adományokból fedeztük.
- 1%-os felajánlást is kaptunk 13.000 Ft összegben, amelyből a B-A-Z megyei Kórház
Gyermek Egészségügyi Központjának vásároltunk gyermekjátékokat, ezzel segítve az ott
töltött idő könnyebb eltöltését.
- Tanácsadás non-profit szervezeteknek pályázatírás, menedzselés, projekttervezés, marketing
területen, valamint magánszemélyeknek szociális, jogi, munkaügyi kérdésekben, lelkisegély
szolgálat.

Miskolc, 2005. április 19.
Molnár György
az alapítvány kuratóriumának elnöke

