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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

2005.

évben

állami

Nemzeti Civil Alapprogram: 6.785.000 Ft
Nemzeti Kulturális Alap: 200.000 Ft
Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat: 100.000 Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ: 190.800 Ft
Személyi jövedelemadó 1%-a: 51.259 Ft
3.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Az alapítványunk 2005 évben az alábbi eszközöket vásárolta:
Canon fénymásoló 119.988 Ft
HP LJ nyomtató 40.000 Ft
Not Acer számítógép (laptop) + Office software 195.000 Ft + 65.000 Ft
Digitális kamera ( Panasonic ) 80.000 Ft
Diktafon 12.000 Ft
Digitális fényképezőgép 49.000 Ft
Adományként 1 db Nokia típusú telefon mobil készülék
4.

A cél szerinti juttatások kimutatása:

Alapítványunk 2005. évben romániai árvízkárosultak részére 36.000 Ft értékben, a BAZ
megyei Gyermekkórház részére 20.000 Ft-ot, rászorult gyermekeknek 21.000 Ft értékű
ajándékot nyújtott támogatásként.
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 elnöke munkaviszony keretében látta el feladatát 2005.
szeptember 30. napjáig.
Munkabér és járulékai címén 751.000 Ft került kifizetésre részére.
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. Szervezetünk munkatársai több éve a civil szférában is
tanácsadóként közreműködő szakemberek, akik a kitűzött célok megvalósulását utdásukkal és
tapasztalataikkal segítik.
Az Észak-magyarországi régió lakossága több szempontból is hátrányos helyzetben van:
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.
2005 évben az alábbi programokat valósítottunk meg:
- 2004-ben kezdtük és 2005. évben is folytatódott képzési programunk, melynek helyszínei
régiónk 4 kistérsége volt. Alapítványunk „Gondolkodjunk projektekben!„- civil
munkatársképzés az Észak-magyarországi régióban címmel képzési kurzust szervezett
kifejezetten civil szervezetek munkatársai számára, mely képzéseknek egyik fő területe, a
szervezet alapítás és működtetés hatályos jogi szabályozásának megismertetése és a nonprofit szervezetek pénzügyei. A képzésen a pályázatírás és forrásteremtés mellett pályázati
szempontú pénzügyi és jogi ismereteket: költségvetés tervezés, szerződés-készítést tanultak a
résztvevők. A projektet a Nemzeti Civil Alap kollégium támogatta 2.000.000 Ft összeggel.
A tananyag elsajátítását saját készítésű jegyzetekkel segítettük, valamint a felsorolt kontakt
órákon kívül interneten hozzáférhető e-learning távoktatási tananyagot is biztosítottunk
hallgatóinknak, ezzel is a folyamatos kapcsolattartás tudott megvalósulni és a hagyományos
oktatás kiegészült egyéni ütemezésű tanulással, ahol beépített írásbeli feladatok magoldásakor
tutorral való folyamatos konzultációra volt lehetőség.
Ezeknek az ismereteknek az elsajátítása nem szerezhető meg pusztán egyetlen tanfolyam
keretében, ezért a képzés után sem hagytuk magukra a szervezeteket. Civil szolgáltató
tevékenységünkkel összhangban havonta szervezünk további konzultációkat. Eredményként
tudjuk felmutatni azt is, hogy minden helyszínen legalább 5-12 szervezet számára tudtunk
segítséget nyújtani szervezetalapítás, közhasznúsági jogállás megszerzése tárgyában, valamint
pénzügyi elszámolás és projekttervezés témában szakmai műhely jött létre, ahol alkalmanként
5-15 fő is részt vett. A szervezetek megismerték egymást és közös projektek megvalósításán
kezdtek el dolgozni. Több, már sikeres pályázat is született ezen műhelyekben, amelyek
megvalósítása folyamatban van.
- A képzési programunkkal egy időben folytatunk egy kutatást is „Civil helyzetjelentés az
Észak-magyarországi régióból” címmel, amelyet szintén a Nemzeti Civil Alapprogram
kollégium támogatásával valósítottunk meg. Támogatási összeg 1.500.000 Ft.

Alapítványunk koordinálásával a kutatás az Észak-magyarországi régió civil szervezeteinek
térképét volt hívatott elkészíteni. Ugyanakkor kérdőíves mintavétellel mértük fel a régió civil
szervezeteinek infrastrukturális és humánerőforrás ellátottságát, kapcsolatrendszerét,
forrásteremtő képességét. Az adatközlő szervezetek többsége, mintegy 180 szervezet
hozzájárult, hogy létrehozzunk egy digitális adatbázist, amely segíti a partnerségi
kapcsolatok, együttműködések kialakítását. A projekt során több szervezetet megkerestük
meg írott, valamint elektronikus levélben és néhány esetben személyesen is, hogy egy
mélyinterjú keretében meggyőződjünk valós működésükről, és egy kérdőív segítségével
begyűjtsük adataikat. A helyszíni látogatás során személyes kapcsolat alakult ki, mely által
segíteni is tudunk a működésük sikeres folytatásában. A kutatás eredményét nagy érdeklődés
kísérte és a projekt további eredménye, hogy a partnerségi adatbázis és a kutatási eredmények
feldolgozásra kerültek, honlapunkon megtalálható és nyomtatott változatát a Civil Szolgáltató
Központokban terjesztjük
- „Családi Mosoly Napja”volt a címe annak a 2004. évben induló rendezvény sorozatnak,
mely Miskolcon, Egerben és Salgótarjánban került megrendezésre.
Alapítványunk partnereivel azt vállalta, hogy a régió három megyeszékhelyén tart olyan egy
napos rendezvényeket, amelyekkel a családi értékek fontosságára hívja fel a lakosság
figyelmét, zenés bábelőadástól a család szervízig többféle programon vehettek részt a
résztvevők és emellett az adott területtel, elsősorban családokkal foglalkozó civil
szervezeteket is bemutattuk a megjelenteknek és egymásnak is – szakmai találkozó keretében
- a jövőbeni együttműködés reményében. Ezt a célunkat sikeresen elértük, mivel a három
rendezvénnyel kb. 500 – 600 embert tudtunk elérni és behívni a rendezvényen való
részvételre.
A megvalósításban partnereink voltak a Van Megoldás Bántalmazott Nőket és Gyermekeket
Segítő Egyesület valamint a Sorsokért Alapítvány.
Támogatónk a Nemzeti Civil Alapprogram volt, támogatási összeg 3.500.000 Ft.
- 2005-ben elnyertük az NCA Észak-Magyarországi Regionális Kollégiuma által kiírt,
Kommunikációs program a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élő lakosság személyi
jövedelemadó felajánlási kedvének fokozására című pályázatot, 3.000.000 Ft összegű
támogatást kaptunk, amelyet sikeresen végrehajtottunk. Két hónap állt a rendelkezésünkre
arra, hogy a média helyi képviselőit felkeressük, és az adott területet lefedjük a saját
tervezésű illetve a NIOK által rendelkezésünkre bocsátott kreatív anyagokkal (TV reklámspot,
rádió reklámspot, plakát, buszreklám, szórólap). Projektünk sikeréhez a partner
szervezetekkel történő együttműködés elengedhetetlen volt. Zempléni Civil Szervezetek
Szövetsége Ózdi Civil Ház volt partnerünk.
- 2005. évben 510.000 Ft működési célú támogatásban részesültünk a Nemzeti Civil
Alapprogramból. Az összeget működési költségeinkre, elsősorban munkabérére, valamint
nagyobb értékű irodai eszközök beszerzésére fordítottuk.
- Alapítványuk két munkatársa is részt vett a ROP által támogatott és a Budapesti
Kommunikációs Főiskolán tartott EU Közbeszerzési referens képzési tanfolyamon.
- Nemzeti Kulturális Alaptól nyert támogatásból hangszerismertető ütős koncerteket
rendeztünk hátrányos helyzetű kis-településeken élő gyermekek számára.
- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattól kapott 100.000 Ft összegű támogatást
használtuk fel a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Együttműködési Hálózat
megalakításához
Szükségessé vált Borsod Megyében is, hogy lehetővé váljon a civil szervezetek közötti
érdemi párbeszéd és fejlesztő munka indulhasson az együttműködés és a közös
érdekképviselet területén.

Alapítványunk és a RECIK Alapítvány - BAZ Megyei Civil Szolgáltató Központ összefogása révén – és 208 szervezet csatlakozásával megalakult a BAZ Megyei Civil
Együttműködési Hálózat. A megyében tevékenykedő, több mint háromezer szervezett
együttműködését szolgáló kezdeményezés a következő célokat tűzte ki maga elé:
1. BAZ megyei társadalmi szerveződések közötti kommunikáció elősegítése,
együttműködésének fejlesztése.
2. Szerveződések kapacitásfejlesztésének (anyagi és emberi) segítése.
3. BAZ megyei társadalmi szerveződéseket érintő közös ügyek érdekegyezetése,
érdekérvényesítés.
- 2005. szeptember hónapban rendeztünk ruha, háztartási eszköz, bútor gyűjtést a székelyföldi
árvízkárosultak részére. Az adományokat miskolci magánszemélyek ajánlották fel és október
hónapban került átadásra Ülke falu polgármesterének.
- 2005. július hónapban két hetes napközis gyermektábort szerveztünk. A tábor témája a
családi és bibliai értékek hangsúlyozása volt. A táborban 6-14 év közötti, 55-60 gyermek vett
részt, elsősorban olyan családok csemetéi, akik az egyéb táborozási és nyaralási lehetőségeket
anyagi okok miatt nem tudják igénybe venni.
- 2005. évben is támogattuk a B-A-Z megyei Gyermek Egészségügyi Központ kis-betegeit.
Az alapítványunk részére érkezett 1%-os felajánlásokat fordítottuk erre.
- Szerveztünk Mikulás rendezvényt nagycsaládosoknak, hátrányos helyzetű és intézeti
gyerekeknek.
- Tanácsadó tevékenységünket non-profit szervezetek részére pályázatírás, menedzselés,
projekttervezés, marketing területen, valamint magánszemélyeknek szociális, jogi, munkaügyi
kérdésekben, lelkisegély szolgáltatás nyújtásában 2005. évben is folytattuk.

Miskolc, 2006. március 06.
Molnár György
az alapítvány kuratóriumának elnöke

