ESZMÉK és ÉRTÉKEK ALAPÍTVÁNY, Miskolc

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;
a szervezet vagyonának változásában bekövetkezett változások bemutatása

eFt
Bevételek:
Apeh által kiutalt 1% összege:
Pályázati úton elnyert támogatás
Adomány összege:

128
782
247

Összesen:

1,157

Kiadások:
Banki kiadások:
Pályázatokhoz kapcsolódó szakértői díjak:
Adomány:
Postai kiadások:
Nyomtató:
Anyagjellegű ráfordítások:
Egyéb kiadások:

33031
108000
135000
173205
89890
467896
239315

Összesen:

1,246

Tárgyévi eredmény:

-89

Az Alapítvány vagyona 42 eFt pénzeszköz.

Miskolc, 2006. március 19.

Sasvári István
kuratóriumi elnök
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A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Eszmék és Értékek Alapítvány 1998-ban alakult. Az Alapító Okirat szerint elsősorban
kulturális jellegű a tevékenységi körünk. Ennek megfelelően elsősorban előadások szervezéséből,
közös kirándulásokból és kiadványok elkészítéséből állt. Az elmúlt évben tovább bővült
tevékenységi körünk, összhangban az Alapító Okirattal. 2005-ben folyóiratot adtunk ki,
támogattunk egy határon átnyúló szociális önkéntes tevékenységet, illetve ünnepséget szerveztünk.
A munkánk során felmerült költségeket az SZJA 1%-ából, megnyert pályázatokból, adományokból
és (rengeteg) önkéntes munkákból fedeztük.
Az Alapítvány munkájában folyamatosan 7 fő vesz részt, ők alkotják a „vezetőséget”, alkalmilag
viszont még kb. 10 ember munkájára számíthatunk. Az Alapítvány tisztségviselői sem pénzbeli,
sem természetbeni támogatásban nem részesültek.
Főbb tevékenységek 2005-ben
1. Előadásokat szerveztünk CSALÁD ÉS TÁRSADALOM témakörben
Rózsa György, megyei levéltár, Miskolc:
Jókai Anna, író, Budapest:
Bolberitz Pál, teológus, Budapest
Hajdú Éva, klinikai pszichológus, Miskolc:
Kellermayer Miklós, egyetemi tanár, Pécs:
Bessenyei Lajos, rektor, Miskolc:
Hoffmann Rózsa, egyetemi tanár, Budapest:
Szegő Szilvia, egyetemi docens, Szeged:
Juhász Judit, elnök, Eger:
Iván László, egyetemi tanár, Budapest:

Család és hagyomány .
A magzat imája. A gyermek imája.
Család és erkölcs.
A családi élet harmóniája.
A gyermek az igazi értékteremtő.
A család és a tudásalapú társadalom.
Család és iskola.
A globalizáció mint evolúciós zsákutca.
Család és média.
Idősmegtartó család, idősmegtartó társadalom.

Az előadásokkal kapcsolatban legfeljebb útiköltségtérítés igénye merült föl, meghívottjaink
önkéntes munkának tekintették részvételüket. A rendezvényeinken legkevesebb 40 fő vett részt, a
legtöbb 400 fő volt. A résztvevők két markáns társadalmi csoport tagjai voltak: nyugdíjasok, akik a
közösségi élet iránti igényüket tudják kiélni ezeken a találkozókon és középiskolás korú fiatalok,
akiket szeretnénk a közcselekvésbe bevonni.
2. Folyóiratszerkesztés
Miskolci Keresztény Szemle címmel ingyenes folyóiratot jelentettünk meg Gróf Lajos újságíró
egyszemélyes, önkéntes munkája révén. 2005-ben 5 szám jelent meg, számonként 400 példányban.
Egy folyóiratszám megjelenése 40 eFt-ba került, a legolcsóbb nyomdai előállítás útján, amit
adományokból fedeztünk.
3. Ünnepség szervezése
Az 1956-os forradalom és szabadságharc méltó megünneplése érdekében több civil szervezet fogott
össze. Ezen a napon adtuk át az általunk alapított Veczán Pál-díjat is. Az ünnepség költségeit a civil
szervezetek adták össze önkéntes adományok formájában. Ünnepségünkön legalább 400 fő vett
részt, valamint tudósított róla a helyi tévé, több rádió és napilap is.
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4. Szociális önkéntes munka támogatása
Két középfokú intézmény, egy miskolci (Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium) és egy református
rimaszombati gimnázium diákjai által végzett szociális önkéntes munkát tudtunk támogatni nyertes
NCA-pályázat segítségével.
5. Adománygyűjtés
Kiadásaink fedezésére részben egyes népszerűbb előadások alkalmával, részben pártfogók
keresésével adományokat gyűjtöttünk. Belépődíjat nem szedtünk, ennek ellenére egyénektől és
intézményektől összesen 247 eFt-hoz jutottunk.
6. 1%-os felajánlás gyűjtése
Kiadásaink fedezésére rendezvényeinken hirdettük az 1%-os felajánlás lehetőségét. Szórólapot
készítettünk és rendezvényeink látogatói között, valamint postai úton terjesztettük. Ezzel a
módszerrel sikerült jelentősen megnövelni bevételünket. Az APEH 128 eFt-ot utalt át számlánkra.
7. Pályázati tevékenység
2005-ben többször éltünk az NCA által felkínált pályázati lehetőségekkel.
Beadott pályázatainkat az NCA illetékes tanácsa forráshiányra hivatkozva többnyire elutasította. A
sikeres pályázatok segítségével azonban egyrészt a működésünkhoz kaptunk támogatást, másrészt
sikerült egy nemzetközi, azaz határon túli magyarokat érintő munkát segítenünk.
Pályázati úton összesen 782 ezer fortint támogatáshoz jutottunk. A táblázat is mutatja, hogy a
páyázatokon nyert pénzösszegekről az elszámolást az előírt határidőn belül elvégeztük.
Az Eszmék és Értékek Alapítvány által beadott pályázatok eredményessége
00261222004B00

Országos és regionális civil sajtótermékek
fejlesztése, hiánypótló kiadványok létrehozása

00442052004B00

Működési II. forduló

00265/05/05B00

Működési
B/: Határon túli magyar szervezetekkel való
együttműködés erősítése
A/a: Országos és regionális civil sajtótermékek,
honlapok fejlesztése
E/c: Civil szférával kapcsolatos vizsgálatok
felmérések és kutatások
Magyarországi civil szervezetek határon túli
magyar szervezetekkel való
együttműködésének, kapcsolatainak ápolása

01001/23/05B00
00793/22/05B00
01435/22/05B00
01468232005B00

Elutasított támogatási
kérelem
A támogatási szerződés
lezárva
Felhasználás alatt
Elutasított támogatási
kérelem
Elutasított támogatási
kérelem
Elutasított támogatási
kérelem
A támogatási szerződés
lezárva

––
180 000
102 000
––
––
––
500 000

A működési célú NCA-támogatások legfontosabb eredményének azt tekintjük, hogy sikerült
könyvelőt találni, aki a megnyert pályázati összegek arányában (tehát nem rendszeres jövedelemért,
és nem piaci áron) vállalta könyvelésünk rendbetételét. Az NCA-támogatás emellett segített az
irodainak nevezhető munkák megkönnyítésében. A meghívók sokszorosítása, a folyóirat kiadása
könnyebbé vált a vásárolt nyomtató segítségével. A kistelefonok az egymás közti kapcsolattartást
segítették elő. A postai költségek és a szórólapok fedezésére szolgáló összegek révén nagyobb
létszámú érdeklődőhöz tudtunk eljutni.
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A fent megnevezett tevékenységek és a hozzájuk kapcsolódó támogatások az Alapítvány Alapító
Okiratában megnevezett tevékenységekkel összhangban vannak. Vállalkozó tevékenységet nem
folytattunk.
Záradék: A Közhasznúsági Jelentést az Eszmék és Értékek alapítvány kuratóriuma 2006. március
14-én egyhangúlag elfogadta.

Miskolc, 2006. március 14.

Sasvári István
kuratóriumi elnök
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