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TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA  

A Mensch Nemzetközi Alapítvány 2005-ben 

a. költségvetési támogatást nem kapott
b. cél szerinti juttatást nem kapott
c. központi költségvetési szervtől (ICSSZEM)      nem kapott
d. elkülönített állami pénzalaptól (NCA) 465.000.- Ft-ot 
e. helyi önkormányzattól nem kapott
f. települési önkormányzatok társulásától nem kapott
g.         APEH 1%.-os nyilatkozatok alapján                  nem kapott

Célzott, de szabadon felhasználható támogatást a következőktől kapott:
magánszemély: 238.500.-
gazdasági társaság:  7,620.000.-
alapítói hitel:            1,157.890.-
Mindösszesen:          9,481.390.-Ft támogatást kapott.
A Web-oldal frissítésére nyert pályázatból 5000.- FT fel nem használt összeget a Kincstárnak 
visszafizetett.

Az Alapítvány támogatást nem nyújtott.

Az NCA Civil fejlesztő kollégiumhoz beadott pályázatot sikeresnek ítélte meg a bíráló 
bizottság, de forráshiány miatt támogatást nem ítélt meg.

Az Alapítvány rendszeresen tart kuratóriumi ülést.

A kuratóriumának elnöke és tagjai nem részesültek sem tiszteletdíjban, sem egyéb, bármilyen 
juttatásban.

Az  Alapítvány  bejelentési,  adatszolgáltatási  és  adminisztrációs  kötelezettségeinek 
maradéktalanul  eleget  tett,  köztartozása,  határidőre  el  nem  számolt  támogatása  nincs, 
valamennyi  pályázati  projekt megvalósításra  került,  a beadott  beszámolókat  mind tartalmi, 
mind pénzügyi szempontból a kezelő szervek elfogadták, a pályázatok lezárásra kerültek.



.

Az Alapítvány 2006-os tevékenysége:

Az Alapítvány 2006-ra kitűzött fő feladatai:
Az Alapítvány az Alapítói Okiratban meghatározott elvek szerint kívánja munkáját folytatni 
2006-ban.

• Az Alapítvány működéséhez és a célok megvalósításához szükséges további anyagi 
források előteremtése pályázatok, szponzorok és támogatások segítségével, a minél 
hatékonyabb szervezőmunka 

• A 2005. évi elszámolások határidőre történő leadása

• További hatékony együttműködés kialakítása hasonló küldetésű civil szervezetekkel.

• Lehetőségeinkhez képest részvétel  az országos civil szerveztek együttműködésében, 
munkáiban, civil fórumokon, hazai és nemzetközi konferenciákon, továbbképzéseken.

• Uniós ismeretek és információk széles körű megismerése

A  kitűzött  célok  megvalósítása  érdekében  az  Alapítvány  2006-ban  a  következő 
feladatokat végezte el:

 Rendszeresen részt vettünk a meghirdetett üléseken
 Titkárunk részt vett továbbképzésen és EU-s konferencián
 Részt  vettünk  az  auschwitzi  megemlékezésen,  ahol  koncertet  tartottunk  (A  Vonat 

címmel) Krakkóban a helyi szimfonikusok bevonásával
 Közös projektet készítettünk elő a 2007. évre az Élet Menete alapítvánnyal
 Megállapodás  jött  létre,  hogy  a  József  Attila  alapítvány  bevonásával  fotókiállítást 

szervezünk 2007-ben
 Együttműködési szerződést készítettünk elő a WIZO Nemzetközi szervezettel
 Folytattuk  a  megbeszéléseket  az  OM  illetékeseivel,  egy  oktatási  segédanyag 

elkészítéséről
 Országos ismertségünk elősegítése céljából nagyszabású megemlékezést rendeztünk a 

Holocaust  Áldozatainak Emlékére.
 Izraelből, 140 diákot táboroztattunk Magyarországon
 Beindítottunk egy Párbeszéd című előadói estet

Budapest, 2007. április 15.

Dr Strasser Tibor
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