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2. Költségvetési támogatás

Az alapítvány a 2005. évben költségvetési forrásból:280.000FT támogatásban részesült.

3. Vagyon felhasználás

Az alapítvány vagyona a 2005. évben  400.000FT gyarapodást mutat, mely összeget a 
következő évi programokra fordítja

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Nem volt ilyen.

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
Az alapítvány vezető tisztségviselői a 2005. évben nem részesültek juttatásban, 
feladatukat társadalmi munkában végezték.

6. Beszámoló a közhasznú tevékenységekről és az alapítvány által nyújtott 

támogatásokról

Az alapítvány közhasznú minősítése 2002. 12. 17.-én vált hatályossá. Az alapítvány az 

1997. évi CLVI. Törvény 26 § - ának c.) pontjában felsorolt alábbi közhasznú 

tevékenységeket végzi:

- tudományos tevékenység, kutatás (tv. 26§ c/3)

- nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (t. 26 § c/4)

- kulturális tevékenység (tv. 26. § c/5)

- kulturális örökség megóvása (tv. 26 § c/6)

- magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység (tv. 26. § 

c/13)

2



Részletes bemutatás az alapítvány tevékenységén keresztül:

Szervezet célja:
                                   A Mensch Nemzetközi Alapítvány egy kiemelten közhasznú 

szervezet,  melynek  célja olyan  toleráns  társadalmi  értékrend, 
demokratikus  történelmi  tudat  formálása  mely  értékeli,  tiszteletben 
tartja a kisebbségek jogait, a felekezetek jogait, elítéli a sovinizmust, a 
rasszizmust,  az  idegengyűlöletet  és  a  gyűlöletkeltés  valamennyi 
megnyilvánulását. 

Az  alapítvány  alapvető  célja,  hogy  a  XX.  Századi  zsidó  Holocaust  tragédia  ne 
merüljön  feledésbe,  és  egyúttal  azon  munkálkodni,  hogy  hasonló 
embert  pusztító  társadalmak  újra  és  újra  ne  jöjjenek  létre.  A  cél 
megvalósításához  különféle  kulturális  eszközöket,  műfajokat  hívunk 
segítségül a sokoldalú téma sokoldalú megközelítéséhez.
Továbbá  nagyon  fontosnak  tartja  az  alapítvány,  hogy  a  fiatalok 
társadalmi értékrendjén túl fejlessze a gyerekek fizikumát, ügyességét. 

Szervezet által 
támogatott 
tevékenységek:
                                   Támogatni kívánja  az erre irányuló kulturális, tudományos és oktatási 

tevékenység  különböző  formáit,  különösen  a  középiskolás 
korosztályokat  érintő  felvilágosító  tevékenységeket.  Munkája  arra 
irányul,  hogy  a  tanárok  továbbképzésével,  ösztöndíjakat, 
könyvkiadással,  konferenciák,  előadások  szerezésével,  az 
ismeretterjesztés  és  a  kutatás  támogatásával  aktívan  részt  vegyen  a 
magyarországi múlt  feltárásában és közismertté tételében,  valamint a 
jelenben segítse a kisebbségek esélyegyenlőségének ügyét. A gyerekek 
látókörének kiszélesítése az egyik alapfeladat,  melynek keretén belül 
megtanulják az emberi jogok tiszteletben tartását, a másság elfogadását, 
az  egészséges  életmód  alapjait,  az  aktív  szabadidő  eltöltésének 
lehetőségeit.
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A 2005. évi tevékenység bemutatása:

A legjelentősebb esemény a megvalósult Nyári Tábor.

Mintegy 100, halmozottan hátrányos helyzetű roma gyerek ingyenes nyaralását szervezte és 
bonyolította az alapítvány.

A sikeres munkába bevonta a szakmai oldal erősítése céljából az Ec-Pec alapítványt is.

A gyerekek a nyaraláson és a szórakozáson kívül pedagógusok bevonásával megismerkedtek 
a  tolerancia  alapjaival,  a  másság elfogadásának  képességével.  Előadásokat  hallgattak  meg 
rabbitól,  szociológustól  és  pszichiátertől,  de  képzőművészek  és  zenészek  a  képességük 
fejlesztésére is fordított időt.

A támogatóknak a tábor elszámolásáról kimutatást küldtünk.

A másik nagy program a Terror Áldozatainak Emléknapja elnevezésű megemlékezés volt.

A nemzetközi  terrorizmus  áldozatinak emlékére a Kormány és a diplomáciai  képviseletek 
bevonásával tartottunk nagyszabású rendezvényt Budapesten.

Mindkét programunk részletes bemutatása a www.mensch.hu oldalunkon látható.

Rendezvényeinkről  rendszeresen hírt  adott  a sajtó és a média a beszámolók az alapítvány 
honlapjáról érhetők és tölthetők le.
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