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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

2006.

évben

állami

Nemzeti Civil Alapprogram: 5.816.292 Ft
Mobilitas: 400.000 Ft
Személyi jövedelemadó 1%-a: 137.024 Ft
3.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Az alapítványunk 2006. évben az alábbi eszközöket vásárolta:
1 db Pearle dob 132.000 Ft
1 db Scanjet ( HP 3800 ) 21.900 Ft
1 db HP LJ 1022 nyomtató 44.400 Ft
1 db ACER notebook 223.200 Ft
1 db mobil telefon, Nokia 6103 22.470 Ft
1 db mobil telefon Sony Ericsson 16.980 Ft
1db Tv készülék 60.000 Ft
1 db íróasztal 36.900 Ft
4.

A cél szerinti juttatások kimutatása:

Alapítványunk 2006. évben 158.800 Ft élelmiszer adományt 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:
Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat: 200.000 Ft
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központtal kötött támogatás alapján
járulékkedvezmény érvényesíthettünk, „de minimis” tipusú támogatásban részesültünk,
204.750 Ft.

6. A közhasznú szervezet vezetőtisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege:
Alapítványunk kuratóriumának elnöke munkaviszony keretében látta el feladatát 2006. április
03. napjától.
Munkabér és járulékai címén 2006 évben 520.000 Ft került kifizetésre részére. ( A 2006.
december havi munkabér 64.999 Ft –ot a törvényi előírásoknak megfelelően 2007. január 5.
napján fizettük meg.)
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 közreműködőszakemberek, akik a kitűzött célok megvalósulását tudásukkal 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 szervezésűés partnerségben megvalósuló projektekben.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 2001. szeptember 13. napján vette nyilvántartásba
az alapítványt.
2006. évben az alábbi programokat valósítottunk meg:
NCA támogatások:
- 2006-évben is elnyertük az NCA Észak-Magyarországi Regionális Kollégiuma által kiírt,
Kommunikációs program a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében élőlakosság személyi
jövedelemadó felajánlási kedvének fokozására címűpályázatot, 1.500.000 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
tervezésűilletve a NIOK által rendelkezésünkre bocsátott kreatív anyagokkal (TV reklámspot,
rádió reklámspot, plakát, buszreklám, szórólap). Projektünk sikeréhez a partner
szervezetekkel történőegyüttműködés elengedhetetlen volt. Zempléni Civil Szervezetek
Szövetsége és az Ózdi Civil Ház volt partnerünk.
- „Nyelvében élőnemzet” - civil együttműködés a kárpátaljai magyarságért című
projektünkkel – mely szintén az NCA Nemzetközi Kollégiuma támogatásával valósulhatott
meg, célunk volt határ menti szakmai együttműködés kialakítása, szakmai programok,
anyanyelvi konferencia keretében, illetve magyar nyelvűkiadványok összeállítása, terjesztése.
Ezzel egy-időben, indítottunk el egy szociofotó-kiállítást, amely bemutatja a kárpátaljai
magyarok helyzetét. A kiállítást Ukrajnában rendeztük meg és Magyarországon két
helyszínen, Miskolcon és Budapesten tervezzük bemutatni. Partnereink voltak a Hátország
Egyesület, MenőManók Alapítvány (Budapest), Kossuth Lajos Jótékonysági Alapítvány,
( Beregszász, Ukrajna) és Kelet-Európa Misszió Ukrajna.
2006. május 23-24. napján került megrendezésre programunk.
Helyszíne: Kelet Európa Misszió központja, Beregszász, Ukrajna
Május 23. napján az együttműködőszervezetek egymással ismerkedtek, bemutatkoztak
egymásnak és kerek-asztal beszélgetés folyt a jövőbeni együttműködésekről.

Május 24. napján pedagógusoknak, gyermekvédelmemmel foglalkozó szakembereknek volt
előadás az alábbi témákban:
- Élményközpontú anyanyelvi nevelés- kisiskolában
- Beszédértés, beszéd-észlelés
- Kis Magyar Nyelvtár- 2002-ben készült új technológiájú két nyelvűangol-magyar,
szótár, ahol egy adott jelentésre kattintva az adott jelentéshez tartozó magyar és angol
szinonima sor jelenik meg. www.nyelvtar.hu
- Gondolkodjunk projektekben – projekttervezés elméleti alapjai, projektciklus
folyamat. Projektirányítás, menedzsment, partnerség. Pályázatírás 10 lépése.
Eredmények:
Alapítványunk partner szervezetivel együtt megalapozott egy határ menti együttműködést.
Egymás tevékenységének megismerése, kapcsolatrendszer kiépülése valósult meg és
valamennyi szervezet, mind a beregszászi, mind a magyar szervezetek erősödése, szakmai
fejlődése tapasztalható. Együttműködési stratégiát alakítottak ki a szervezetek és bízunk a
jövőbeni pályázati lehetőségek bővülésében, illetve további támogatások elnyerésében.
- 2006. évben 1.521.000 Ft működési célú támogatásban részesültünk a Nemzeti Civil
Alapprogramból. Az összeget működési költségeinkre, elsősorban munkabérére, valamint
nagyobb értékűirodai eszközök beszerzésére fordítottuk.
- NCA Civil Szolgáltató, fejlesztőés információs Kollégium „Települési/kistérségi szintű
civil érdekérvényesítés – demokráciafejlesztés” célú pályázaton, Milyen jogon?
Gyermekjogon - Gyerekjogi víkend keretében a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében,
gyermekotthonokban és lakásotthonokban élő gyermekek és fiatalok valamint a velük
foglalkozó gyermekvédelmi szakemberek érdeklődését sikerült felkelteni a gyermeki jogok
biztosabb ismerete és hatékonyabb megvalósulása iránt. A gyermekjogi víkend során létrejött
egy olyan 10 fős, gyermekvédelmi szakellátásban élőgyermekekből és fiatalokból álló,
gyermekjogi ismeretekkel és a jogvédő szervezetekkel kapcsolatos információkkal
rendelkezőközösség, amely képes a gyermekintézményekben figyelemmel kísérni és segíteni
a gyermeki jogok érvényesülését, jogsérelem esetén tud közreműködni a helyzet jogszerűés
megfelelő megoldásánál. A gyermekjogi vetélkedő pedig megmozgatta a megyei
gyermekotthonokban és lakásotthonokban nevelkedő gyermekeket, nevelőikkel együtt
átismételték, értelmezték, feldolgozták a gyermekek jogait szabályozó joganyagokat, és a
legjobbak, közel nyolcvanan (hatvan gyermek és fiatal valamint 15 felkészítőmunkatárs),
egy izgalmas és élvezetes versengésen tettek tanúbizonyságot arról, hogy komolyan vették a
felkészülést. A rendezvénysorozat arra is alkalmas volt, hogy több, e területen illetékes
gyermekintézmény, civil szervezet és hatóság között új, nem formális, személyes
kapcsolatokon is alapuló, sajátos együttműködés jött létre, a gyermeki jogok jobb
érvényesülése érdekében.
A program támogatásával megvalósított rendezvények:
a./ Gyermekjogi víkend (Ombuds Manó-k, ifjú gyermekjogi jogvédők felkészítése) 2006.
Június 30. – július 02. Miskolci Gyermekvédelmi Központ, Miskolc, illetve Budapest.
Közreműködők: Humán Integra Alapítvány, Miskolc (előkészítőés szervezési feladatok,
anyagi feltételek biztosítása), Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány, Budapest
(szakmai háttér biztosítása), Miskolci Gyermekvédelmi Központ (helyiségek, szállás, étkezés,
szállítási lehetőség biztosítása).
Program: gyermeki jogokkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek feldolgozása,
esetmegbeszélések, jogvédőszervezetek feladatai, elérhetőségei (előadók: Lovas János Tibor
és Nyerges Tibor BAZ megyei gyermekjogi képviselők). Látogatás a Parlamentben, az (akkor
még) ICSSZEM-ben, találkozás és eszmecsere Dr. Csehák Judittal a Közalapítvány
elnökével, Dr. Müllner Jenőnével, a Közalapítvány igazgatójával valamint Nagy

Annamáriával a Közalapítvány területi referensével. Közös mozi látogatás, állatkerti séta,
pizza-party.
b./ „Milyen jogon? Gyermekjogon!” gyermekjogi vetélkedő2006. november 03. Miskolci
Gyermekvédelmi Központ, Miskolc
Közreműködők: Humán Integra Alapítvány, Miskolc (előkészítőés szervezési feladatok,
anyagi feltételek biztosítása), Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány, Budapest
(szakmai háttér biztosítása), Miskolci Gyermekvédelmi Központ (helyiségek, étkezés,
biztosítása).
Program: Vetélkedő BAZ Megyében, lakásotthonokban és gyermekotthonokban élő
gyermekek és fiatalok között a gyermekek jogairól. A rendezvény egyben megemlékezés az
ENSZ New York-i Egyezmény (a gyermekek jogairól) elfogadásáról, a Gyermeki Jogok
Egyetemes Napja (november 20) közeledtével, illetve az Egyezmény magyarországi
jogrendszerbe beillesztésének 15. évfordulójáról.
A rendezvényről tudósítást, a zsűritagokkal és versenyzőkkel riportot készített és mutatott be
a Magyar Televízió Regionális Körzeti Stúdiója valamint a Miskolci Televízió. A
programokról hírt adott a regionális napilap (Észak-Magyarország) valamint a miskolci Avasi
Rádió.
- „Rendezni végre közös dolgainkat” roma értékmegjelenítő és érdekképviseletei
tevékenységet segítőképzés az encsi kistérségben célú projektünket a Nemzeti Civil Alap
Civil Szolgáltató és Információs kollégiuma támogatta 2.208.000 Ft-tal. A projekt általános
célkitűzése, hogy segítse a civil-kormányzati párbeszéd kialakulását azáltal, hogy új típusú
információs, kommunikációs program-sorozatot szervez az Észak-magyarországi régió Encsi
kistérség civil-nonprofit szervezetei, cigány kisebbségi önkormányzatai és a helyi
intézmények részvételével. A projekt keretében feltérképezzük a kiválasztott kistérség civiltevékenységét, különös tekintettel a roma szervezetekre és bevonjuk a domináns szervezeteket
az együttműködés kialakításába. A projekt során a helyi kormányzati intézmények vezetőivel,
országos roma érdekképviseleti szervekkel vehették fel a kapcsolatot. Mindezek mellett
megismerkedhettek a kisebbségi önkormányzatok, a civil szervezetek működésével, jogi
hátterével, elsajátíthatnak hatékony kommunikációs technikákat is. A program várhatóan
fejleszti a szervezetek menedzsmentjét és kapcsolati tőkéjét, érdekérvényesítőhatékonyságát.
2006. októberében és novemberében 2 képzési napot tartottunk. A nagy érdeklődésre és aktív
részvételre tekintettel még további 2 alkalommal találkozunk a résztvevőkkel.
Megalakítottunk egy kistérségi társulást CKÖ-k és civil szervezetek részvételével, amely a
további együttműködés alapját képezik. Minden egyes találkozó alkalmával már megvalósult,
roma lakosok érdekében lebonyolított projektekkel ismerkedhettek meg a jelenlevők. A
program záró akkordjaként 2007. márciusában szocio-fotó kiállítást rendeztünk a térségben
megvalósult roma projektekről, valamint meghívtuk roma származású médiában dolgozó
szakembereket, akik beszámoltak munkájukról és pozitív példákat ismertettek rövidfilmekkel.
A képzés végén 21-en vették át a jelenlétüket és közreműködésüket igazoló tanúsítványt. A
projekt pozitív visszhangra talált és folytatásra vár.
- Az Észak-magyarországi régió civil együttműködéseinek területi szintűalapkutatása és
előtanulmány készítése címmel nyertünk 1.494.000 Ft támogatást a Nemzeti Civil Alap
Civil Önszerveződési Kollégiumától. A projekt 2006. októberében indult, amelynek keretében
300 észak-magyarországi civil szervezetnek küldtük meg kérdőíveinket az NCA-hoz
benyújtott pályázataikkal kapcsolatosan. A visszaérkezett kérdőívek feldolgozása és a
személyes interjúk folyamatosan történnek, a projekt 2007-ben is folytatódik.
MECÉNÁS támogatások:

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattól kapott 200.000 Ft összegű
támogatást használtuk fel az alábbi célra.
„Élet napos oldalán” címűprogramsorozat azzal a céllal jött létre, hogy a Humán Integra
Alapítvány egyéb programjain az alapítvánnyal kapcsolatba került, valamint a Miskolci
Gyermekvédelmi Központ Gyermekjóléti Szolgálatával (illetékességi területe: MiskolcTapolca, Görömböly, Hejőcsaba, Martin-Kertváros, Miskolc-Szirma) együttműködő,
többségükben a gyermekjóléti alapellátás keretében gondozott, szociálisan hátrányos helyzetű
és veszélyeztetett családok gyermekei számára egyénileg is élményt jelentő, közösségfejlesztő
hatású programokat szervezzünk, iskolai szünet idején, napi étkeztetésüket biztosítva.
A szabadidőhasznos, tartalmas eltöltése, a céltalan csellengés, felügyelet nélküli deviáns
viselkedésformák (alkoholfogyasztás, kábítószer-fogyasztás, játékszenvedély, bűnözés) )
alternatívájaként illetve prevenciójaként.
A szociálisan hátrányos helyzetben lévőcsaládok gyermekeinek tartalmas, kulturális és
társadalmi értéket közvetítőprogramok szervezése és végrehajtása.
A program célcsoportja: 6 - 14 év közötti gyermekek, akik Miskolc város Hejőcsaba,
Görömböly, Martin-Kertváros, Szirma és Tapolca városrészeiben élnek, létszámuk 28 fővolt.
A programsorozat tervezői és végrehajtói a Miskolci Gyermekvédelmi Központ
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai – pedagógusok, szociális és mentálhigiénés
szakemberek – jellemzően fiatal, 22-29 év közötti korosztályból, 8 fővel (az egyes
programokon eltérőszámban és összetételben).
- III. Regionális Vrana József Ütős és Dobos Találkozó megszervezésében,
lebonyolításában is közreműködtek munkatársaink. Segítséget nyújtottunk a reklámanyagok
készítésében, terjesztésében is. Időpontja: 2006. április 13. Helyszín: Miskolc, Hunyadi
Mátyás Általános Iskola
MOBILITAS támogatások:
MOBILITAS által kiírt, Gyermek- és ifjúsági szervezetek működésének,
infrastrukturális fejlesztésének támogatása címűpályázatán elnyert támogatás (100 000,Ft) célja volt 10 és 18 év közötti iskolai oktatásban résztvevőkülönbözőkulturális és anyagi
hátterűgyerekek számára közösségfejlesztés, kapcsolatépítés. Bibliai alapelvekre épülő
normák non-direktív átadása a gyerekek egymás közötti kapcsolatában, a Szentírás
ismeretének elmélyítése játékos, kötött és kötetlen formában.
- MOBILITAS támogatásával Miénk a Szó – „Bibliai Ifjúsági Tábort szerveztünk 2006.
06. 26 - 06. 30. között: 5nap/4éjszakás táborprogram keretében, a Bükk hegységben található
Szentlélekre szerveztük a tábort. A táborozók létszáma: 15 fő(10-14- év) 6 lány, 9 fiú + 2 fő
szervezővolt. A Bethlen Gábor Oktatási Alapítvány (4400. Nyíregyháza, Gomba u.7.) volt
partnerünk a tábor megszervezésében és lebonyolításában, akik megállapodásunknak
megfelelően további gyerekeket hoztak a táborba Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, így ki
tudtuk tölteni a rendelkezésünkre álló szálláshelyeket.
A szakmai foglalkozások időtartama: napi 4 óra, délelőtt 2óra és délután 2óra. A tábor
hangulatáról elmondható, hogy nagyon gyorsan megismerkedtek és megbarátkoztak a két
csoport tagjai egymással. A fiatalok élénk érdeklődést mutattak a bibliai témák iránt, amelyet
jól kiegészítettek az erkölcsi- etikai tartalmú beszélgetések, játékok. Viselkedési problémák
szinte egyáltalán nem voltak. A táborozók betartották a napi rutint, szívesen vállaltak konyhai
és egyéb segítőszolgálatot. Igaz igyekeztünk minél gazdagabb programmal foglalkoztatni a
gyerekeket. Az időjárás és a gyönyörűkörnyezet kiváló lehetőséget biztosított a tervezett
programokhoz. A zene és a humor meghatározó szerepet játszottak a tábor minden napján, de
az aktív sportolás, sőt a Labdarúgó Világbajnokság is helyet kapott! A gyerekek között
szorosnak tűnőbarátságok kötettek, amelyekre alapozva máris elindult egy következőévi
tábor szervezése.

„Miénk itt a tér Ugye” – gyermek és ifjúsági közösségek támogatására kiírt pályázaton
elnyert támogatásból televízió készüléket vásároltunk és a „ Kuckó-készítő” – gyermek és
ifjúsági színterek működtetése pályázat támogatási összegéből pedig bérleti díjat fizettünk a a
gyerekvigyázó és játszóházi programjainkhoz.
Alapítványunk – többek között a Miskolci Gyermekvédelmi Központ Gyermekjóléti
Szolgálatával együttműködve – olyan klubfoglalkozásokat, rendezvényeket szervez,
működtet, ahol a 10-18 éves korosztálynak biztosítunk pénteken és szombat délutánonként,
valamint az iskolai szünetek idején, munkanapokon délután kultúrált szabadidőeltöltési
lehetőségeket és közösségi programokat.
A nehéz anyagi körülmények között, általában szűkös lehetőségek között élő, de a devianciák
szempontjából nagyon veszélyeztetett korban lévő, 10-14-18 éves gyermekek és fiatalok
számára fontos, hogy olyan közösségi keretekben tudják szabadidejüket eltölteni, amely jó
alternatívát biztosít a csavargás, csellengés, romboló közösségek, egészségkárosító
szenvedélyek helyett.
Fiataljaink számára a vonzó szabadidős lehetőségek biztosításával, a kellemes és örömteli
együttlét feltételeinek megteremtésével, a kötetlen közösségi együttlétnek olyan kereteit
teremtettük meg, ahol jelen vannak a gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó szakemberek, a
gyermekjóléti szolgálat családgondozói. Laza és könnyed módon, kényszer és kötöttség
nélkül tudnak segíteni, tanulási, életvezetési, pályaválasztási, életút-tervezési problémák
lehetséges megoldásairól együtt elmélkedni. Ez a fajta közösségi együttlét nagyon kedvelt az
ide látogató fiatalok számára, akik nagyon sokszor kényszerek, előírások, szabályok között
vergődnek, és az egészséges „szabadság-szükségletük” ilyen közegben kielégíthető.
- 2006. július hónapban ismételten megszerveztük a két hetes Ficánkoló napközis
gyermektábort. A tábor témája a családi és bibliai értékek hangsúlyozása volt. A táborban 614 év közötti, 70 gyermek vett részt, elsősorban olyan családok csemetéi, akik az egyéb
táborozási és nyaralási lehetőségeket anyagi okok miatt nem tudják igénybe venni. A
projektben munkatársainkon kívül 20 főönkéntes, főleg szülők is tevékenyen részt vettek.
- 2006. október 21-én a Miskolc Városháza Dísztermében került megrendezésre a Clap és
Kistücsök ütőegyüttesek 5 éves jubileumi koncertje, amelynek megrendezéséhez
alapítványunk meghívók készítésével, rendezvényszervezéssel és egy hatalmas ünnepi
tortával járult hozzá. Ezek a tehetséges zenészpalánták korábban már részt vettek kulturális
projektjeinkbe, most viszont őket és eredményeiket ünnepeltünk tanáraik, szüleik és rajongóik
körében.
- 2006. december rendeztünk ruha és ételosztást. Partner szervezetünk az Együtt egy jobb
Tiszakarádért Egyesület volt. Az 1%os adófelajánlás összegét fordítottuk a rászorulók
megsegítésére. 280 kg ruhaneműt és 38 db ajándékcsomagot adtunk át további
adományozásra. Az ajándékcsomagok tartalma 4 200,-Ft/csomag értékben, mintegy 158 800,Ft-ot tett ki, tartósélelmiszert, tisztálkodási szereket tartalmazott.
- 2006. évben felmérést készítettünk és mentorálási feladatot láttunk el közmunka
program keretében. „Vízkárok megelőzése a Tisza vízgyűjtőjén, Bodrogtól a Tarnáig”
közmunkaprogramban Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
megbízásából segítséget nyújtottunk a foglalkoztatni kívánt roma álláskeresők
kiválasztásában, a program beindításában, közreműködtünk a foglalkoztatottak munkavégző
képességének megőrzésében mentális tanácsadással, konfliktus kezeléssel és kapcsolatot
tartottunk a programban résztvevő cigány kisebbségi önkormányzatokkal, helyi roma
szervezetekkel, valamint a közmunkában résztvevőcsoportok vezetőivel.

- 2006. évben az ÖTLET program keretében 1 főönkéntes részére is tudtunk szakmai
tapasztalat-szerzést biztosítani, aki megismerhette alapítványunk belső munkáját és
önkéntesen tevékenykedett több projektünkben is.
- Tanácsadó tevékenységünket non-profit szervezetek részére pályázatírás, menedzselés,
projekttervezés, marketing területen, valamint magánszemélyeknek szociális, jogi, munkaügyi
kérdésekben, lelkisegély-szolgálat keretében 2006. évben is folytattuk.
- Alapítványunk 2006. évben is aktívan részt vett a 2005 év végén informálisan megalakult
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Együttműködési Hálózat munkájában.
A külsőés belsőkommunikációt segíti a Hálózat honlapja (www.bazcivil.hu), valamint
levelezési címe (bazcivil@freemail.hu )
A Hálózat jogi személyként való bejegyzését az Elnökség 2006. folyamán kezdeményezte,
amely 2006. decemberében megtörtént, a bejegyzéssel kapcsolatos jogi tanácsadói munkát
alapítványunk munkatársa végezte.

Miskolc, 2007. május 2.
Dr. Gaál Nóra
az alapítvány kuratóriumának titkára

