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1. Számviteli beszámoló: A számviteli beszámolót a mérleg adatok tartalmazzák. Az
alapítványunknak vállalkozási tevékenységből – rendezvényszervezés – 361.000 Ft bevétele
volt.
2. Költségvetési támogatás felhasználása:
költségvetésből az alábbi támogatásokat kapta:

Az

Alapítvány

2007.

évben

állami

Nemzeti Civil Alapprogram: 3.900.000 Ft
SzMM-Esza: 580.000 Ft
Személyi jövedelemadó 1%-a: 233.570 Ft
3.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Az alapítványunk 2007. évben az alábbi eszközöket vásárolta:
2db számítógépet ( monitorral, szoftverrel ) 300.600 Ft
1 db LCD monitort 49.900 Ft
Lexmark multifunkciós készüléket 19.188 Ft
Forgószéket 16.788 Ft
Telefon 29.990 Ft
Diavetítő: 9.875 Ft
DVD író 99.960 Ft
2 db lengőteke 35.472 Ft
4.

A cél szerinti juttatások kimutatása:

Alapítványunk 2007. évben nem nyújtott célszerinti juttatást.
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
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 200.000 Ft

6. A közhasznú szervezet vezetőtisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege:
Alapítványunk kuratóriumának elnöke munkaviszony keretében látta el feladatát 2007. április
30. napjáig.
Munkabér és járulékai címén 2007 évben 262.000 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 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.
2007. évben az alábbi programokat valósítottunk meg:
NCA támogatások:
2006 évről 2007 évre áthúzódó projektjeink:
- „Rendezni végre közös dolgainkat”- roma értékmegjelenítő és érdekképviseleti
tevékenységet segítőképzés az encsi kistérségben célú projektünket is az NCA támogatta
2.208.000 Ft-tal. Projektünk általános célkitűzése, segítse a civil-kormányzati párbeszéd
kialakulását azáltal, hogy új típusú információs, kommunikációs program-sorozatot
szerveztünk az Észak-magyarországi régió Encsi kistérség civil-nonprofit szervezetei, cigány
kisebbségi önkormányzatai és a helyi intézmények részvételével. A projekt keretében
megpróbáltuk feltérképezni a kiválasztott kistérség civil-tevékenységét, különös tekintettel a
roma szervezetekre és bevonni a domináns szervezeteket az együttműködés kialakításába. Az
Encsi kistérségben 125 szervezet került bejegyzésre. A projekt során létrehoztunk két
egyesületet: Együtt egy jobb Tiszakarádért Egyesület, Cigány Kisebbségi Önkormányzatok és
Civil Szervezetek Encsi Kistérségi Társulás Egyesületét.
Négy képzési napon, napi 6 órában, 4 x 30 fővett részt. 21 fővett részt a teljes képzésen, akik
tanúsítványt vehettek át erről. A képzés anyag kisebbségi jogok, pályázati lehetőségek,
kommunikáció, minta –projektek volt.
-„Egy mindenkiért „ – civil tájékoztató fórumok szervezése az Észak-magyarországi
régióban címűpályázatot valósítottuk meg NCA forrásból. ( 500.000 Ft ) A tájékoztató
fórumok az Észak-magyarországi régióban valósultak meg 10 alkalommal. A program által
közvetlenül érintettek száma 300 fő. A helyi civil szervezetek tájékoztatást kaptak az NCA
munkájáról, az elmúlt évek pályáztatási tapasztalatairól, valamint az aktuális kiírásokról.
Személyes tanácsadásra is sorkerült és megismerhették a Civil Szolgáltató kollégium tagjait,
annak munkájába betekintést nyerhettek.
- Az Észak-magyarországi régió civil együttműködéseinek területi szintűalapkutatása és
előtanulmány készítése címűprogramunk megvalósítására 1.494.000 Ft támogatást kaptunk

A támogatás segítségével egy regionális kutatást végeztünk az Észak-magyaroszági régió civil
szférájában. Korábbi tanulmányunk - Civil helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból”
2005. - tapasztalataira építve a régió civil együttműködéseit vizsgáltuk, különös tekintettel az
NCA által finanszírozott projektekre
A projekt szakszerűlebonyolítását megfelelőképzettségűszakembereink végezték jelentős
önkéntes munkával. A kutatás során még jobban meggyőződhettünk arról, hogy jelenleg
kevés hitelesnek tekinthetőadat áll rendelkezésre a civilek valós tevékenységét illetően.
A szakirodalom és a statisztikák tanulmányozása mellett közvetlen interjús kutatást is
végeztünk. A postai úton kiküldött 300 kérdőívre adatokat szolgáltató, mintegy 110
szervezetek döntő többsége hozzájárult adatainak egy partnerségi adatbázisban való
megjelenítéséhez, amelyet internetes oldalunkon teszünk közzé a kutatás eredményeivel
együtt, ami angol nyelven is hozzáférhető lesz. Honlapunk elérhetősége:
www.humanintegra.hu A kész anyag A/5 formátumú tájékoztató füzet formájában, egyelőre
300 példányban került kiadásra, természetesen ingyenes terjesztéssel.
- NCA települési/kistérségi szintűcivil érdekérvényesítés – demokráciafejlesztés célú pályáz
megvalósításaként „ Milyen jogon ? Gyermekjogon – gyermekjogi víkend „ keretében a
BAZ megyében, gyermekotthonokban és lakásotthonokban élőgyermekek és fiatalok
valamint a velük foglalkozó gyermekvédelmi szakemberek részére szerveztünk gyermekjogi
vetélkedőt, valamint szakmai napokat.
- 2007. 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, 3.000.000 Ft összegű
támogatást kaptunk, amelyet sikeresen végrehajtottunk.
Programunk Borsod-Abaúj-Zemplén megyére, valamint a megye 5 kistérségére, mintegy 750
ezer embert érintően terjedt ki. Projektünk konkrétan a Miskolci, Tiszaújvárosi, Mezőkövesdi
és Mezőcsáti kistérségeket, valamint a megyeközpontot célozza meg, egyes elemei pedig az
egész megyére kiterjednek. A kampány célja a helyi lakosság figyelmének felkeltése és
tájékoztatása volt a támogatási rendszerről, a civil szervezetek saját kampányának általános
kiegészítése, megerősítése és mindehhez a területi média támogatásának megnyerése. A
projekt kidolgozásában és lebonyolításában partnereink a BAZ Megyei Civil Együttműködési
Hálózat és az Eszmék és Értékek Alapítvány voltak, akik maguk is kiterjedt civil és média
kapcsolatrendszerrel rendelkeznek.
A tavalyi kampányunkhoz hasonlóan egyrészt a legnagyobb magyar országos adatbázisra
(www.nonprofit.hu) hívtuk fel a figyelmet, továbbá az időközben megalakult a B-A-Z.
megyei Civil Hálózatra (www.bazcivil.hu) is, mely már rendelkezik honlappal, amelyen
elérhetők 1%-os felajánlásokat fogadó megyei szervezetekről információk.
- A Demokratikus Ifjúsági Alapítványtól ifjúsági programunk magvalósításhoz nyertünk
támogatást, 179.000 Ft. A Túlélők Ifjúsági klub tagjainak, 14-18 év közötti fiatalok,
mintegy 13-15 fő, az önkéntes munkával és a civil tevékenységgel kapcsolatos ismereteket
adtunk át és bevontuk őket ilyen jellegűtevékenységbe. A projekt végén a Mecsextrém
parkban jártunk együtt, mely utazáshoz 100.000 Ft támogatást a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium biztosította.
2007. évben az alábbi pályázati forrásokat nyertük, melyek megvalósítása 2008. évre is
átnyúlik.
- „Együtt egyMásért” roma értékmegjelenítőés érdekképviseletei tevékenységet segítő
képzés az encsi kistérségben célú projektünkre 1.448.000 Ft támogatást kaptunk.
Az előzőévben elkezdett képzési programunkat kívántuk folytatni, azzal a céllal, hogy az
elméleti anyagot – kisebbségi jogok, hivatalos ügyintézés, mediáció - gyakorlatorientált és
tréningekkel, önismereti és csoportfoglalkozásokkal kombináltuk.
Célunk, hogy a résztvevők az információ-szerzésen túl tartós munka-kapcsolatot építsenek ki
egymással és a helyi önkormányzati intézményekkel, továbbá korszerűkommunikációs
technikákat sajátítsanak el, képessé váljanak a konfliktushelyzetek hatékony kezelésére és
csökkenjen szocializációs hátrányuk, különös tekintettel a roma és nem roma kapcsolatokra.

További cél a kisebbségi és többségi együttműködés fejlesztése, javítani a romák hozzáférését
a rendelkezésre álló lehetőségekhez, szolgáltatásokhoz és csökkenteni a diszkriminatív
megnyilvánulásokat.
- 2007. évben 1.557.000 Ft működési célú támogatásban részesültünk a Nemzeti Civil
Alapprogramból. Az összeget működési költségeinkre, irodai eszközök beszerzésére
fordítottuk.
- Szociális és Munkaügyi Minisztérium által pályázatból nyertünk támogatást 800.000 Ft
összegben gyermek és ifjúsági szervezetek működésének, infrastruktúrális fejlesztésére. A
támogatás 50 %-át előfinaszirozásként kaptuk.
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 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).
- 2007. 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.
- Tanácsadó tevékenységünket non-profit szervezetek részére pályázatírás, menedzselés,
projekttervezés, marketing területen, valamint magánszemélyeknek szociális, jogi, munkaügyi
kérdésekben, lelkisegély-szolgálat keretében 2007. évben is folytattuk.
Miskolc, 2008. március 11.

Molnár György
a kuratórium elnöke

