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Közhasznúsági Jelentés (2007. év)
Jövőkerék Közhasznú Alapítvány

Az Alapítvány átfogó célja, hogy elősegítse, támogassa – Magyarország Európai Unióhoz való
csatlakozása után – az európai értékek megerősödéséhez és érvényesüléséhez elengedhetetlen helyi
közösségek, civil szerveződések és autonóm állampolgárok képességeinek, erőforrásainak,
lehetőségeinek fejlesztését és kiaknázását elősegítő önálló kezdeményezéseket, programokat. Az
Alapítvány segítséget kíván adni a civil partnerek számára különböző ötleteik konkrét fejlesztési
projektté érleléséhez, illetve azok megvalósításához. Ennek során nagy hangsúlyt szeretne fektetni
a megértés, az együtt gondolkodás és együttműködés, illetve a nyílt kommunikáció és
információcsere módszereire, eszközeire.
1. TARTALMI BESZÁMOLÓ 2007-BEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKRŐL
1.1. Beadott pályázatok
A 2005 nyarán bejegyzett Alapítvány működésében a 2007 volt a második teljes működési év. A
közhasznú civil szervezet 2007-ben - amellett, hogy tovább erősítette jogi, személyi és
infrastrukturális hátterét - folytatta a célkitűzéseihez szorosan illeszkedő szakmai munkát. Az
Alapítvány a Kuratórium jóváhagyásával 2007.-ben az alábbi pályázatokon vett részt:
-

HEFOP-2.2.1-06/1 Program: „A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen
dolgozó szakemberek képzésével” című pályázat (2007.);

-

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: 2007. évi „Zöld Forrás” pályázat;

-

NCA Közép-magyarországi Regionális Kollégium: „Civil szervezetek működési
támogatása” pályázat (2007.);

1.2. Pályázati kiírásokra kidolgozott és benyújtott közhasznú projektek
HEFOP 2.2.1 - A szociális gazdaság fejlesztése - hálózatépítés az elmaradott régiók hátrányos
helyzetű kistérségeiben (2007.)
A projekt közvetlen célja egyfelől a szociális gazdaság fogalmának megismertetése, terjesztése az
intézményi dolgozók körében, másfelől a munkanélküliség enyhítésében érintett és érdekelt helyi
szociális szakemberek, szervezetek és önkénteseik egymás közötti, valamint az átalakulóban lévő
szociális
intézményrendszerrel,
kiemelten
a
munkaügyi
központokkal
folytatott
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együttműködésének ösztönzése, szakmai hálózatának szélesítése a szociális gazdaság fejlesztése,
megerősítése érdekében, személyes kapcsolatfelvételi lehetőségek megteremtése, valamint az
információk terjesztése által. Partnerségben a dombóvári Kapaszkodó Szociális és Gyermekjólét
Alapszolgáltató Központtal hálózatépítő konferenciák/műhelyek szervezése és megvalósítására
kerül sor az alábbi helyszíneken: Kunszentmárton, Dombóvár, Nyíregyháza, Miskolc. A
konferenciák a szervezetek bemutatására, szociális gazdaságba történő bekapcsolásukra, a
személyes kapcsolat felvételi lehetőség megteremtésére, a jelenleg átalakulóban lévő
intézményrendszer és munkaügyi központok megismertetésére, projektfejlesztésre irányul.
Harmadik típusú találkozás az éghajlatváltozással (2007.)
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium „Zöldforrás” pályázati kiírására kidolgozott projekt
célja a globális felmelegedés okainak és kedvezőtlen hatásainak bemutatása látványos oktatófilmek
és tanári kiskáté/kísérőfüzetek segítségével. A fenntartható és környezetbarát fejlődéssel foglalkozó
ismeretterjesztő filmek beavatják a fiatalokat és szüleiket azokba a teendőkbe, amelyek egy-egy
embertől nem igényelnek különösebb erőfeszítést, viszont a „sok kicsi nagyra nő” elv alapján
ráirányítják a figyelmet a szűkebb környezetünk védelmének fontosságára. A téma hazai
kommunikálásában valamennyi társadalmi szint érdekelt. A filmek és tanári oktatófüzetek pozitív
viselkedésmintákat és útmutatást adnak az éghajlatváltozással járó kedvezőtlen hatásokkal való
együttélésre és a környezeti károk megelőzésére.
1.3. Szakmai tevékenységek
HEFOP 2.2.1 monitorozása (2006-2007.)
Az Egészségügyi Minisztérium/Strapi által kiírt nyílt közbeszerzési eljárás keretében a
HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft. - Hydea Tanácsadó Kft. konzorciuma nyerte el az „EU
Strukturális Alapok Európai Szociális Alapjából támogatott projektek szakmai monitoringja”
tárgyú pályázatot. A nyertes konzorcium szakértői közé a Jövőkerék Közhasznú Alapítvány
szakértőjét is beválogatták. A projektben a 2.2. intézkedés alá tartozó nyertes pályázatok szakmai
monitorozásában 2007 januárjának végéig vettünk részt.
1.4. Partnerség fejlesztése, együttműködés
Az Alapítvány 2007-ben további energiákat fektetett partnerkapcsolatainak fejlesztésébe. A
pályázatok szakmai anyagainak kidolgozásában és azok benyújtásában számos partnerrel
működött, működik együtt. Az európai értékek megerősödéséhez és érvényesüléséhez
elengedhetetlen partnerség szellemében az alábbi szervezetekkel és intézményekkel tartunk fenn és
építettünk ki munkakapcsolatot:
- Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület (EMEgy), honlap: http://www.emegy.hu/
- Fiatal Térségfejlesztők Egyesülete (FTE), honlap: http://www.fte.ngo.hu/
- Filmműhely Alapítvány (Budapest),
- Kapaszkodó Szociális Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ (Dombóvár),
- Kárpát-medencei Műhely Alapítvány (Pécs),
- Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI), honlap: http://www.oefi.hu/
- Országos Gyermekvédő Liga (OGYL), honlap: http://www.ogyl.hu/
- Pejkó Lovas Egyesület (Budakalász),
- Szatmárért Egyesület (Tiszabecs),
- Tiszaháti Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (Tiszabecs),
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-

Tiszazugi Települések Szövetsége (Kunszentmárton), honlap:
http://www.tiszazugkisterseg.hu

1.5. Működési környezet (jogi, személyi és infrastrukturális háttér)
Az Alapítvány 2007-ben sikeresen szerepelt az NCA Közép-magyarországi Regionális Kollégium:
„Civil szervezetek működési támogatása” című pályázatán, ahol működéséhez 350.000 Ft vissza
nem térítendő állami támogatást nyert el. A támogatás felhasználása és a támogatással való
elszámolás 2008-ban történik meg.
Az Alapítvány 2007. évi működésével kapcsolatos fontosabb eredmények és tevékenységek:
- az Alapítvány stabilan és jogszerűen végzi tevékenységét. Rendszeresen frissíti a
Határozatok Tárát és elkészíti a kuratóriumi ülések jegyzőkönyveit. Minden szükséges
azonosítóval (pl. KSH szám), adószámmal, banki folyószámlával, stb. rendelkezik;
- önkéntes szakértők áldozatos munkája segítségével folyamatosan elérhető a Jövőkerék
Közhasznú Alapítvány hivatalos honlapja: http://www.jovokerek.hu/;
- elkészült az Alapítvány hivatalos logója, amit a Kuratórium a 4/2007. számú határozatával
elfogadott. Jövőkerék Közhasznú Alapítvány hivatalos logó verziói:

1. Kisméretű logó
-

-

2. Teljes méretű logó

a könyvelést a szakszerűen, megbízhatóan és pontosan dolgozó Klein és Szedlár Kft. végzi;
tovább bővült az Alapítvány céljaival egyetértő, tevékenységét igény szerint, alkalmilag
önkéntes munkájával támogató szakértőink létszáma. A magasan képzett külső szakértőink
nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a működéshez és a pályázatok benyújtásához.
Szakértőink szakmai tapasztalata, rövid bemutatkozása az interneten a következő URL
címen olvasható: http://www.jovokerek.hu/munkatarsak.html;
a hiányos infrastrukturális háttér - számítógép, szélessávú internet kapcsolat, nyomtató,
szkenner, oktatási segédeszközök, stb. - ellenére az önkéntes támogatóink biztosítják a
működéshez szükséges erőforrásokat. A kiszolgáltatottságunk csökkentésére és a működés
feltételeinek javítására 2008-ban már lehetőségünk nyílik a Nemzeti Civil Alapprogram
(NCA) Közép-Magyarországi Kollégiumától kapott működési támogatásból különböző
eszközök és szolgáltatások beszerzésére. Az Alapítvány 2008-ban a következő kiadásokra
fordítja a 2007 évben elnyert támogatást: multifunkciós, azaz 4 az 1-ben (fax, szkenner,
nyomtató, fénymásoló) irodai készülék, nyomtatáshoz szükséges papír és tintapatron, kis
értékű irodaszerek, könyvelési díjak, hivatalos honlap fenntartása és frissítése.

2. Költségvetési támogatás felhasználása
Az Alapítvány 2007-ben kapott történetében először költségvetési támogatást. Az NCA Középmagyarországi Regionális Kollégiumától elnyert vissza nem térítendő támogatást működésre lehet
felhasználni. A kapott 350.000 Ft elköltése és a támogatással való elszámolás 2008-ban történik
meg. A felhasznált költségvetési támogatás összege, ezért 2007-ben 0 Ft.
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A felhasznált költségvetési támogatások összege 0 Ft.
3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 154 eFt.
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 eFt.
A saját tőke 2007. december 31-én 530 eFt.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Az Alapítvány 2007-ben tevékenységei keretében nem nyújtott sem pénzbeli, sem egyéb, nem
pénzbeli szolgáltatást.
A cél szerinti juttatások összege 0 Ft.
5. Támogatások mértéke
Az 1997. évi CLVI tv. 19. §-a (3) bekezdés e) pontja szerint az Alapítvány 2007-ben összesen
350 eFt támogatást kapott központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől.
A kapott támogatások összege 350 eFt.
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
Az Alapító Okirat 7. pontja szerint az Alapítvány kezelő szerve annak kuratóriuma. Az Alapítvány
vezető tisztségviselői a kuratórium tagjai. Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek 2007-ben sem
pénzbeli, sem egyéb, nem pénzbeli juttatást nem adott.
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege 0 Ft.
Budapest, 2008. április 30.
Farkas Tamás
Kuratóriumi elnök, képviselő
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7. Számviteli beszámoló
A beszámoló a Jövőkerék Közhasznú Alapítvány hatályos számviteli jogszabályok szerint
elkészített egyszerűsített éves beszámolója alapján készült.
7.1. Mérleg
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7.2. Eredmény
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