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POLGÁR ALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEKÉRT
I./1. Mérleg (adatok ezer forintban)
2009. december 31.
sor
szám
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A tétel megnevezése
b
A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok)
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
B. Forgóeszközök (7. - 10. sorok)
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor)
D. Saját tőke (14. - 19. sorok)
I.
INDULÓ TŐKE
II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KH. TEV.-BŐL)
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek (22. - 23. sorok)
I.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)

Előző Előző év(ek)
Tárgyév
év
helyesbítése
c
d
e
3 711
234
3477
8 600
7 109
14
7 095
107
10 927
5 984
1 000
23 004

-18 020

8 600

3 559
1 680
1 879
1 384
10 927

Budapest, 2010. július 8.

dr. Szőke Judit
képviselő
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POLGÁR ALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEKÉRT
I./2. Eredmény kimutatás (adatok ezer forintban)
2009. december 31.
sor
szám
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

A tétel megnevezése
b
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1. + 2. + 3. + 4. + 5.)
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb, ebből 1% …….
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
5/a Pénzügyi műveletek bevételei
6.Rendkívüli eredmény
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A + B)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
6. Rendkívüli ráfordítások

Előző év
c

Előző év(ek)
Tárgyév
helyesbítése
d
e

44 411
43 849
3 399
40 450

6
556
8 600
44 441
62 431
25 583
27 684
1 008
171
267
7 718

-8 600

8 600

0

Budapest, 2010. július 8.

dr. Szőke Judit
képviselő
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POLGÁR ALAPÍTVÁNY AZ ESÉLYEKÉRT
I./3. Eredmény kimutatás és tájékoztató (adatok ezer forintban)
2009. december 31.
sor
szám
a
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek)
helyesbítése
d

b
c
F. Összes ráfordítás (D. + E.)
62 431
G. Adózás előtti eredménye (B. - E.)
0
H. Adófizetési kötelezettség
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.)
0
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.)
-18 020
8 600
Tárgyévi eredmény (I. + J.)
-18 020
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. A szervezet által nyújtott támogatások
ebből: a Korm. Rend. 16. § (5) bekezdése szerinti kötelezettségként
elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

Tárgyév
e

27 684
15 217
0
1 500
7 650
4 817
7 718

Budapest, 2010. július 8.

dr. Szőke Judit
képviselő
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3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Az NCA-CIV-09-C-0047 számú, „Civil szervezetek stratégiai tervezésének támogatása” című,
2.699.000 Ft összegű pályázat terhére 2009-ben elszámolt költségeink:
Kifizetés jogcíme
Internet szolgáltatás webtárhely
Munkabér (szeptember)
Nyugdíjbiztosítási alap 24%
Egészségbiztosítási alap 4,5%
Egészségbiztosítási alap 1,5%
Munkaadói járulék 3%
Munkabér (október)
Nyugdíjbiztosítási alap 24%
Egészségbiztosítási alap 1,5%
Egészségbiztosítási alap 4,5%
Munkaadói járulék 3%
Adminisztratív tevékenység
Munkabér (november)
Nyugdíjbiztosítási alap 24%
Egészségbiztosítási alap 4,5%
Egészségbiztosítási alap 1,5%
Munkaadói járulék 3%
Munkabér (december)
Üzleti vendéglátás
Nyugdíjbiztosítási alap 24%
Egészségbiztosítási alap 4,5%
Egészségbiztosítási alap 1,5%
Munkaadói járulék 3%

Összeg (Ft-ban)

Összesen

35 400
38 750
9 300
1 744
581
1 162
38 750
9 300
581
1 744
1 162
68 750
38 750
9 300
1 744
581
1 162
38 750
9 390
9 300
1 744
581
1 162
319 688

Az NCA-KM-09-2015 számú „Civil szervezetek 2009. évi működésének támogatása” című,
1.000.000 Ft összegű pályázat terhére 2009-ben elszámolt költségeink:
Lízingelt személygépjármű törlesztő részletei
Dátum
Összeg (Ft-ban)
2009.06.16
2009.07.06
2009.08.18
2009.09.09
2009.10.02
2009.11.09
2009.12.11
Összesen

86 388
83 674
80 371
79 200
79 012
79 481
81 055
569 181
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*
4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A mérlegtételek bemutatása
Eszközök
A befektetett eszközök állománya 2009-ban 12.311 eFt volt, ebből az immateriális javak 234
eFt-ot, a tárgyi eszközök 3.477 eFt-ot, a befektetett pénzügyi eszközök pedig 8.600 eFt-ot
tettek ki. A forgóeszközök közül a Polgár Alapítvány az Esélyekért (továbbiakban: PAE) 2009ban készletekkel nem rendelkezett. Követeléseinek összege 14 eFt volt, és munkavállalókkal
szembeni követelés jogcímen tartjuk nyilván. PAE pénzeszközeinek állománya 7.095 eFt volt,
amelyből 85 eFt a házipénztárban fellelt készpénz és 7.010 eFt PAE folyószámláján szereplő
számlakövetelés. A költségek aktív időbeli elhatárolásaként 107 eFt került kimutatásra a
mérlegben. Az eszközök összes értéke, tehát 19.527 eFt volt 2009-ben.
Források
PAE induló tőkéje 1.000 eFt. PAE saját tőkéje 2009. december 31-én 14.584 eFt volt, mely a
következőképpen alakult:
Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

1.000 eFt
23.004 eFt
0 eFt
- 9.420 eFt
0 eFt

PAE-nak 5 éven túli kötelezettségei nincsenek, hosszú lejáratú kötelezettségeinek
állománya 1.680 eFt (pénzügyi lízingből eredő kötelezettség éven túli része), rövid lejáratú
kötelezettségeinek állománya pedig 1.879 eFt volt. Összetétele az alábbiak szerint alakult:
Belföldi szállítók
Adóhatósággal szembeni kötelezettség
Bérek

376 eFt
859 eFt
644 eFt

A passzív időbeli elhatárolások között 1.384 eFt került kimutatásra.
Az Eredmény kimutatás adatainak bemutatása
PAE a 2009-es évben alaptevékenységének ellátásához az alábbi forrásokból szerzett
bevételt:
Dátum
2009.02.09
2009.03.03
2009.04.20
2009.04.23
2009.06.09
2009.07.28

Adományozó/támogató neve
Summa Artium Nonprofit Kft.
Summa Artium Nonprofit Kft.
Bankárképző Rt.
Summa Artium Nonprofit Kft.
Summa Artium Nonprofit Kft.
Summa Artium Nonprofit Kft.

Összeg (eFt-ban)
6 000
3 000
450
3 000
6 000
3 000
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Dátum
Adományozó/támogató neve
Összeg (eFt-ban)
Summa Artium Nonprofit Kft.
2009.08.04
3 000
2009.08.25
SSI SCHAFER KFT
3 860
Summa
Artium
Nonprofit
Kft.
2009.09.07
3 000
Summa
Artium
Nonprofit
Kft.
2009.10.02
3 000
2009.10.21
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
700
2009.11.06
Summa Artium Nonprofit Kft.
3 000
2009.11.06
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
2 699
2009.12.03
Summa Artium Nonprofit Kft.
3 000
2009.12.04
SSI SCHAFER KFT
140
Tímea -a kislétai gyilkosság életben maradt áldozatának - részére érkezett felajánlások
2009.12.21
ANONIM
15
2009.12.21
ANONIM
5
2009.12.22
ANONIM
10
2009.12.22
ANONIM
15
2009.12.22
BOKOR ÁDÁM
3,5
2009.12.22
GOMBOS G. és SZILÁGYI BARNA
5
2009.12.22
BUCZKO ISTVÁN
2
2009.12.22
TITZ TAMÁS
10
2009.12.22
RISK SOLUTIONS
100
2009.12.22
ANONIM
15
2009.12.22
SZABÓ EDGÁR
2,5
2009.12.22
DR. KOSTENSZKY KÁZMÉR
20
2009.12.22
TESSEDIK SÁMUEL AL.
30
2009.12.22
CSEH CSABA
1
2009.12.23
ANONIM
5
2009.12.23
dr. Hahn Fanni
10
2009.12.23
dr. Felcsuti Péter
100
2009.12.23
Volenszki-Audit Kft.
5
2009.12.23
MARÁGI MŰVÉSZETI BT.
5
2009.12.23
KOVÁCSNÉ GERGENCSIK IRÉN
5
2009.12.23
SÜTŐNÉ TÓTH TÜNDE és SÜTŐ ZOLTÁN
5
2009.12.23
ANONIM
10
2009.12.23
VINCE DÁNIEL
2
2009.12.23
TUNA KATALIN
5
2009.12.23
ZSIGMOND ÁRPÁD
1
2009.12.23
DÖBRENTEY ZSOLT ÉS VINITOR EDIT
10
2009.12.23
ANONIM
20
2009.12.23
PELLES GYÖRGY
10
2009.12.23
VIDOS MIHÁLY
20
2009.12.28
SZABADI CSABA ISTVÁN
10
2009.12.28
KATOR ZOLTÁN DR
5
2009.12.28
FORGÁCS ÉVA
5
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Dátum
2009.12.28
2009.12.28
2009.12.28
2009.12.29
2009.12.29
2009.12.29
2009.12.29
2009.12.29
2009.12.29
2009.12.29
2009.12.29
2009.12.30
2009.12.30
2009.12.30
2009.12.30
2009.12.31
2009.12.31
2009.12.31
2009.12.31
2009.12.31

Adományozó/támogató neve
GULYÁS JÓZSEF
ANONIM
ANONIM
Nagy Erzsébet
DÓRA BÁLINT
MOLNÁR BÁLINT
JUNG MIHÁLY ÉS NEJE
DR. KIRÁLY JULIA
ANONIM
SZABÓ DÁVID
Gazda Renáto József
Dr. Krokovay Zsolt
ANONIM
KRIZSÓ SZILVIA
WARD-HEGEDŰS IRMA
NAGY ÁRPÁD
ANONIM
ANONIM
Dr. Sal Mária
Fekete Beatrix

Összeg (eFt-ban)
5
15
300
2
3
3
7
50
10
2,5
1
7
2
30
3
5
10
200
20
2
Összesen
44 993,5

PAE 6 eFt egyéb bevételt és 556 eFt pénzügyi bevételt is realizált a 2009-es évben.
Az Alapítványnak a 2009-es évben Kiútprogram Mikrohitel Közvetítő Közhasznú Nonprofit
Zrt-be apportálta az elkészíttetett „Grameen tanulmányt”. A társaság az apportálással
szerzett üzletrész szerzést rendkívüli bevételként számolta el.
A közhasznú tevékenységgel kapcsolatosan a következő költségei illetve ráfordításai
merültek fel:
Anyagjellegű ráfordítások
- anyagköltség
- igénybe vett szolgáltatás
- egyéb szolgáltatás
Személyi jellegű ráfordítások
- bérköltség
- személyi jellegű kifizetések
- bérjárulékok
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordítása
- fizetett kamatok

16.983 eFt
1.578 eFt
14.995 eFt
410 eFt
27.684 eFt
15.217 eFt
7.650 eFt
4.817 eFt
1.008 eFt
171 eFt
267 eFt
267 eFt
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Rendkívüli ráfordítások
- támogatások

16.318 eFt
7.718 eFt

Az Alapítvány a Grameen tanulmányt a 2009-es évben a készletek között számolta el. A
tanulmány apportálásakor a készletek értékét a rendkívüli ráfordításokkal szemben vezette
ki a könyvekből.
A források összes értéke, tehát 19.527 eFt volt 2009-ben.
PAE tárgyévi közhasznú eredménye, illetve adózás előtti eredménye -9.420 eFt volt, melyet
adófizetési kötelezettség nem terhelt. A tárgyévi negatív eredményt a 2008. évben
felhalmozott 18.690 eFt eredmény finanszírozta.
A munkavállalók átlagos állományi létszáma 4 fő volt.
PAE 2009-ben vállalkozási, kutatási, kísérleti tevékenységet nem folytatott.
*
5. Az Alapítvány időbeli elhatárolásai
Aktív időbeli elhatárolásként 107 eFt került kimutatásra a mérlegben. az alábbiak szerint:
Gáz
2 eFt
Internet
4 eFt
Webtárhely
35 eFt
Felelősség biztosítás
66 eFt
A passzív időbeli elhatárolások között 1.384 eFt került kimutatásra az alábbiak szerint:
Projektvezetői tevékenység
140 eFt
Üzletviteli tanácsadás
50 eFt
Közös költség
49 eFt
2010-ben továbbutalt támogatás
1.145 eFt
*
6. A cél szerinti juttatások kimutatása
PAE 2009-ben az alábbi célszerinti juttatást nyújtotta:
Támogatott neve
Mozgalom a Deszegregációért Alapítvány
Roma Polgárjogi Alapítvány
Európai-Magyar Jogszociológiai Oktatási és Kutatási Alapítvány
eMultiCoop Szociális Szövetkezet
Róka Rege Róka Egyesület
ÖSSZESEN

Összege (eFt)
3.601
1.500
1.093
900
624
7.718

*
7. Az Alapítvány részére magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %
felhasználása
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PAE 2009-ben még nem tudott 1%-os felajánlást fogadni.
*
8. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértékének kimutatása
NCA-CIV-09-C-0047 számú, „Civil szervezetek stratégiai tervezésének támogatása” című
pályázaton 2.699 eFt-ot nyertünk.
A pályázatban célunk, hogy a helyi fejlesztésekben érdekelt civil szervezetekkel közösen
kiépítsünk egy középtávú stratégiát, amely a tapasztalatok értékelése, a problémák
beazonosítása, a jó gyakorlatok elemzése, megfelelő akcióterv megalkotása által javítja a
romák fejlesztési forrásokhoz való hozzáférését, továbbá megfelelő lobbyval megerősíti a
szervezetek érdekérvényesítő képességét, és a döntéshozók felé történő
nyomásgyakorlását.
A helyi roma fejlesztési programokban érdekelt Autonómia Alapítvány, Roma Polgárjogi
Alapítvány, Open Society Institute, Máltai Szeretet Szolgálat munkatársait vontuk be a
stratégiaalkotásba. Közös célunk, hogy a fejlesztéspolitikai döntéshozók megkerülhetetlen
szereplőnek tekintsék a partner szervezeteket, figyelembe vegyék állásfoglalásainkat,
javaslatainkat. Járulékos eredmény, hogy PAE és partnerei között tapasztalatcsere kezdődik,
stratégiai irányok összehangolása és együttes fellépés révén eredményesebbé válnak a roma
programok megvalósításában. A program megvalósítása a második félévben megkezdődött
és 2010-ben fejeződik be.
NCA-KM-09-2015 számú „Civil szervezetek 2009. évi működésének támogatása” című
pályázaton 1.000 eFt-ot nyertünk, melyből 2009.06.01 - 2010.05.31-ig PAE által lízingelt
személygépkocsi törlesztő részleteit finanszírozzuk.
*
9. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének
kimutatása
A tárgyévben PAE kuratóriumának elnöke ezen munkák elismeréseként 1.500 eFt, PAE
vezető tisztségviselője pedig 7.440 eFt díjazásban részesült.
*
10. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
PAE 2007 végén azzal a céllal alakult, hogy Magyarországon a leghátrányosabb helyzetű
csoportok, kiemelten a romák helyzetén javítson. Felelős társadalmi szereplőként stratégiai
együttműködések kialakítását kezdeményezi valamennyi civil és magán szereplővel, hogy
vállaljanak aktív szerepet a szegénység, a kirekesztődés, a diszkrimináció, a társadalmi
feszültségek ellen. PAE a hátrányos helyzetű, kiemelten a cigány közösségek és egyének
helyzetének javítása érdekében olyan közvetítő szervezetként kíván fellépni, amely
választott értékei, kialakított eszközrendszere, forrásai alapján képesnek érzi magát arra,
hogy az esélyteremtés érdekében új utakat kutasson és kövessen, a fellelhető erőforrásokat
egymás szolgálatába állítsa.
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PAE beazonosította azokat az esélyegyenlőség szempontjából fontos területeket, amelyek
ez idő szerint hiánypótlóak, és civil eszközökkel eredményesen kezelhetők. Elsősorban a
segélyek kiváltását célzó foglalkoztatási programok elindítását segítjük különböző formában
a legelmaradottabb térségek szegregálódott falvaiban.
2009-ben az alábbi programok megvalósítását támogattuk:
Helyi fejlesztések
Alapelvünk, hogy a települések a LHH térségekben legyenek, magas arányban lakják romák,
a helyi szereplők minél szélesebb körét tudjuk bevonni, és a helyiek a saját erőforrásaikat
minél nagyobb mértékben mozgósítsák.
Igrici
PAE célja ezzel a projekttel a hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációjának
elősegítése egy helyben munkalehetőséget biztosító, szövetkezeti alapú, az emberi- és
természeti erőforrások kiaknázására épülő mezőgazdasági vállalkozás létrehozásával. A
2009. március 9-én 21 fővel megalakított Igrici Beszerzési, Termelési és Értékesítési
Szövetkezet tagjai támrendszeres formában „konzerv” uborkát termelnek. A termeléshez
szükséges 5,2 hektáros földterületet alapítónk megvásárolta a helyi gazdáktól, majd
ingyenes haszonbérleti szerződést kötött a szövetkezettel, így a termelési év - március végén
- a föld előkészítésével megkezdődhetett. A tám- és öntözőrendszer kialakításához, a
megműveléséhez szükséges eszközök beszerzéséhez, és a legfontosabb anyagköltségekhez
(palánta, növényvédőszerek, szerves- és műtrágya, stb.) 14,3 millió forintos, kamatmentes
kölcsönt nyújtottunk. Az első évben beruházott összeg a termelést 5-6 évig tudja szolgálni. A
május végétől október közepéig tartó betakarítási időszakban a szövetkezet 20-25 fő
számára biztosított állandó munkalehetőséget. PAE önkéntesek toborzásával és
szakemberek biztosításával is segítette a szövetkezetet. Az általunk felkért ügyvéd a
szövetkezet alapításához, a mentorok, a közösségfejlesztő a képzésekhez megbízási díja
összesen 2.819.500 Ft volt. Ezen felül videós szakember rendszeresen rögzítette a fontosabb
eseményeket, melyekről egy rövid kisfilm is készült, ami megtekinthető
http://www.youtube.com/watch?v=gxO1mDvn-Ik címen. A videós és vágó egész éves díja
279.000 Ft volt. Egyéb járulékos kiadásaink 60.341 Ft-ot tettek ki.
Tiszakeszi
Szakértőnk segítséget nyújtott - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2009 (XI.
24.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból – egy helyi
mikrovállalkozás létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás igénybevételénél. A
támogatási kérelem a Tiszakeszi Térkő Nonprofit Kft. megalapítására és a kezdeti
beruházásaira vonatkozott. A nonprofit Kft. öntöttbeton (viacolor) térkövet,
kerítéselemeket, szegélykövet, csatorna mederlapokat állít majd elő és 9 roma lakos
számára kíván munkalehetőséget és munkajövedelmet teremteni. Az igényelt 26 millió
forintos támogatásról még nem döntött a bizottság. Ezen felül alapítónk egy 6.373
négyzetméter nagyságú beépítetlen területet vásárolt az üzem számára. Helyi jogászunk
feladata az üzem létesítésével és üzemeltetésével összefüggő helyi rendezési terv és a
vonatkozó építésügyi előírások beszerzése, áttanulmányozása volt. Egy másik szakértőnk egy
helyi érdekvédelmi egyesület megalapításában segédkezett.
A Tiszakeszi CKÖ-t bevontuk a Magyar Telekom Digitális Híd programjába, illetve a
térítésmentesen kapott 2 darab számítógépet a CKÖ-nek adományoztuk.
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Ároktő
Célunk egy olyan modell értékű, önfenntartó „Kimérős” szociális bolt létrehozása a
településén, amely biztosítja a legszegényebb, túlnyomórészt segélyekből élő családok
számára, hogy a helyi viszonyokhoz képest olcsón, fogyasztási szokásaikat és lehetőségeiket
figyelembe véve kialakított szolgáltatásként jussanak hozzá az alapvető élelmiszerekhez, és
ezáltal javuljon életminőségük. A bolt helyi roma munkanélküliek számára biztosít majd
munkalehetőséget a szükséges szakképesítés megszerzésével egybekötve. A projekt
előkészítéseként egy hónapon keresztül 6 családdal vezetettünk háztartási naplót, hogy a
fogyasztási szokásaikat megismerjük. Munkájukat 60.000 forintos élelmiszercsomaggal
köszöntük meg. A naplók elemzését a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi
Kar Döntéselmélet Tanszék hallgatóival végeztettük el. A projektet csak akkor tudjuk
megvalósítani, ha pályázati forrást találunk a kezdeti, magas volumenű beruházások
finanszírozásához. 2009-ben két pályázaton is indultunk az ötlettel, azonban egyik esetben
sem jártunk sikerrel.
Emőd
PAE szakértője erőforrás felmérést, helyzetelemzést végzett a helyszínen. Feladata volt még
a projektgenerálás, és a felmerült ötletek, igények létjogosultságának elemzése, az
elképzelések megvalósíthatóságáról javaslatok készítése; az Ifjúsági Klub működésének
fenntarthatóságának vizsgálata; a Bükkmakk Leader Egyesület tevékenységének, tervezett
roma programjainak megismerése; a romák - elsősorban építőipari foglalkoztatásáról - a
helyi CKÖ tapasztalatainak felmérése; a helyi LHH programokról információk szerzése;
kapcsolatépítés, partnerek keresése és beazonosítása; interjúk készítése. Sajnálattal
állapítottuk meg, hogy Emődön egyelőre nem tudunk közös projektbe kezdeni, így pusztán a
helyi Róka Rege Róka Egyesület szervezésében az ifjúsági klub egy éves üzemeltetési
költségét támogattuk.
Kunhegyes
A Magyarországi Roma Parlament Konfliktusmegelőző és Jogvédő Irodája ajánlotta PAE
figyelmébe Kunhegyest, mivel a városban élő roma személyek a médiához fordultak, hogy
beszámoljanak a munkaerő-piaci elhelyezkedésükkel kapcsolatos és hátrányos
megkülönböztetésből származó sérelmeikről. Első lépésként PAE és MRP interjúkat készített
a helyi értelmiséggel, roma-, nem roma csoportokkal annak érdekében, hogy könnyebben
beazonosíthatóvá váljon, hogy a helyi lakosok milyen erőforrásokkal, tervekkel,
elképzelésekkel rendelkeznek. Második lépésként a Tiszafüredi kistérség LHH
projektcsomagjának elemzését végeztük el. Sajnos további folytatásra nem nyílt alkalom,
mivel a közösség nem rendelkezik életképes projektötletekkel, PAE-nek pedig nem célja
saját forrásból munkahelyeket teremteni. PAE szakértőjének megbízási díja 69.000 Ft volt.
Hodász
PAE szakértője erőforrás felmérést, helyzetelemzést végzett a helyszínen. Feladata volt még
a projektgenerálás, és a felmerült ötletek, igények létjogosultságának elemzése, az
elképzelések megvalósíthatóságáról javaslatok készítése; a helyi LHH programokról
információk szerzése; kapcsolatépítés, partnerek keresése és beazonosítása; interjúk
készítése. A felmérés nem volt eredményes, a legtöbb projektötlet egyfajta közösségi tér
létrehozására irányult (például tájház felújítása, pajta színház létrehozása, civil ház
kialakítása, szórakoztató és sportcentrum beüzemelése stb.), tehát egyenlőre nem tudtunk
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közös programba fogni, pusztán a 2009. szeptember 11-12 között Hodászon megrendezett,
I. Országos Egyházzenei Roma Kórusfesztivál költségeihez járultunk hozzá 51.150 forinttal.
Tehetségmentő program
A labdarúgásban kimagaslóan tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok számára
Tehetségmentő Futballakadémia létrehozásán dolgozunk. Az akadémia elindítása előtt
szükségesnek tartjuk egy két éves pilot program beiktatását. A pilot célja a kísérleti
programok szokásos célkitűzésein túl az, hogy a program menetében valamennyi szereplő
(gyerekek, szülők, edzők, iskola, kollégium, klubok, utánpótlás csapatok, sportvezetők,
média) bevonásával PAE mint civil szervezet társadalmi párbeszédet kezdeményezzen a
hátrányos helyzetű gyerekek sporthoz, egészséghez, tehetségük kibontakoztatásához
fűződő jogainak érvényesítéséért. Szeretnénk kihasználni a valószínűsíthető nagy média
figyelmet arra, hogy a programba bevont cigánygyerekek és családjaik hiteles bemutatásával
a televíziónézők százezrei változtatni tudjanak a cigányokról kialakított sztereotípiáikon.
2009-ben szükségletfelmérést készítettünk, azaz interjúztunk (szülőkkel, gyerekekkel,
sportolókkal, szakemberekkel), két alkalommal tehetségkutató pályázatot hirdettünk,
amelyre összesen 300-an jelentkeztek. Júliusban nyári edzőtábort szerveztünk 42 gyerek
részvételével, szeptemberben pedig újabb három napos trenírozás után részt vettünk a
„Futballal a rasszizmus ellen” aszódi labdarúgó tornán, továbbá kutatási ösztöndíjat adtunk
egy fiatal szakembernek a jelenlegi futballutánpótlás rendszerének elemzésére a hátrányos
helyzetű fiatalok speciális helyzetének figyelembe vételével. A nyári tábor 2.125.836 Ft-ba,
az őszi 865.238 Ft-ba, a válogatás és egyéb járulékos költségek pedig 952.471 Ft-ba kerültek.
Kiútprogram
Kutatás
A programot megelőző mikrohitelezéssel kapcsolatos kutatásunk célja a Grameen-modell
hazai adaptációjának előkészítése volt, így azt vizsgálta (Budapest-Magdolna negyedben,
Ormánsági-, Edelényi-, Szerencsi- és Tiszavasvári kistérségekben), hogy a modell mennyiben
alkalmas a magyarországi, mélyszegénységben élő rétegek, csoportok, közösségek helyzetén
segíteni, a célcsoport tagjaiban mekkora nyitottság mutatkozik egy ilyen lehetőséggel élni
annak esetleges bevezetésekor, a településen és környékén mik azok az életképes
tevékenységek, melyekre egy vállalkozási típusú hitel haszonnal fordítható, illetve mik azok a
kockázatok, melyekkel számolni kell egy-egy területen, hogy negatívan befolyásolják az
eredeti hatékonyságát. A kutatásért 2009-ben fizetett összeg 5.400.012 Ft.
Megvalósíthatósági tanulmány
Következő lépésként egy koncepció elkészítésre vállalkoztunk, amibe bevontuk a Magyar
Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetét, a Deloitte Üzletviteli és Vezetési
Tanácsadó Zrt.-t, a Raiffeisen Bank Zrt.-t, valamint több szociológust, antropológust és
külsős szakértőt. A team pro bono dolgozott a koncepción.
Nonprofit szervezet megalapítása
November elején megalapítottuk a Kiútprogram Mikrohitel Közvetítő Közhasznú Nonprofit
Zrt.-t, mely a 3 éves pilot program koordináló szervezete lesz. Az alapítással, apportálással
összefüggő költségeink 277.700 Ft-ot tettek ki.
A működési modell szerint a mikrohitelezési tevékenységet egy több szereplőből álló
vállalati konstrukción keresztül nyújtja a nonprofit vállalkozásként működő Zrt. az
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ügyfeleinek. A hitelezési termékeket és szolgáltatásokat egy kereskedelmi bank – a pilot
szakaszban a Raiffeisen Bank Zrt. – nyújtja az ügyfeleknek és biztosítja a hitelezési
tevékenységhez szükséges forrást részben állami refinanszírozással az Új Magyarország
Mikrohitel Program keretéből. A termékek „értékesítését” és az ügyfélkapcsolati
tevékenységet a kereskedelmi bank „A” típusú ügynökeként a Kiútprogram végzi. A pilot
szakaszban 400 fő bevonására számítunk.
Pályázat
Az Európai Bizottság „Call for proposals — European Commission — DG REGIO” felhívására
pályázatot nyújtottunk be a program működtetési költségeire. A roma integrációs
módszerek pán-európai koordinációján belül az önfoglalkoztatási és mikrohitel alterületre
pályáztunk. A pályázatíró megbízási díja és egyéb járulékos költségek (posta, fénymásolás)
394.714 Ft-ba kerültek.
A honlap címe: www.kiutprogram.hu
Roma programokra adott kamat- és egyéb banki költség mentes áthidaló hitelprogram
Az ügyletben PAE a hitel elbírálójaként és koordinátoraként, a Summa Artium Nonprofit Kft.
a hitel fedezetét nyújtó szervként, a Raiffeisen Bank Zrt. pedig a hitel pénzügyi
lebonyolítójaként került bevonásra. 2009-ben folyósított kölcsönök:
•
Dzsaj Bhím Közösség által fenntartott Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola és
Felnőttoktatási Általános Iskola részére saját épület vásárlása. A közösség internetes
elérhetősége: www.dzsajbhim.hu/
•
Jászsági Roma Polgárjogi Egyesület HEFOP 2.1.9 tanoda programja. Az egyesület
internetes elérhetősége: www.jrpsz.hu
•
Igrici Beszerzés, Termelési és Értékesítési Szövetkezet megalakítása, kezdeti
beruházások és a folyamatos működtetés.
•
Pannon Régió Fejlesztési Nonprofit Kft. 30 hátrányos helyzetű - főként roma foglalkoztatása egy régészeti feltáráson.
•
Amaro Drom roma lap lapkiadással kapcsolatos átmeneti finanszírozási problémák.
•
Magyarországi Roma Parlament komplex munkaerőpiaci reintegrációs szolgáltatások
roma ügyfeleknek programja.
•
Foresee Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú Kft. közösségfejlesztés és mediációs
konfliktuskezelés Nagybörzsöny lakosainak körében.
•
Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium és Szakközépiskola kompetencia alapú
oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek
megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása a HEFOP 3.1 intézkedésben érintett
közoktatási intézmények számára.
Egyéb programok
•
A Borsod megyei Alsóvadászon a kalákás lakás felújítási programot lezártuk. A
programnak részben a közösség fejlesztése, a helyi cigánytelep aktivitásának növelése,
másrészt a romák lakta házak részleges felújításával jobb életkörülmények biztosítása
volt a célja. Az állagmegóvást a lakosok maguk végezték el kalákába szerveződve. A
helyieket a felújítás során a perkupai Bódvavölgyi Cigányok és Hátrányos Helyzetűek
Érdekvédelmi Szervezetének építőipari szakemberei (ács, kőműves) segítették, a
munkálatokat pedig az alsóvadászi Demokratikus Roma Szervezet koordinálta. Az év
első felében a tetőjavítási, a második felében a vakolási munkálatot fejeződtek be. A

17

•

•

szakemberekre és a legszükségesebb anyagköltségekre összesen 800.824 Ft-ot
költöttünk. Ezen felül többször juttattuk ruhaadományt a településnek.
Májusban nyílt napot szerveztünk, mivel PAE fennállásának közel 2 éve alatt számos
felajánlást
(önkéntes
munka,
pénzadomány,
kapcsolatrendszer)
kapott
magánemberektől és szervezetektől. Ezzel a rendezvénnyel szerettük volna egyrészt
megköszönni a felénk irányuló figyelmet, másrészt hatékonyabbá tenni a jövőbeni
együttműködéseket. Törekedtünk arra, hogy támogatóink, szakmai partnereink,
önkénteseink és minden érdeklődő számára bemutassuk alapítványunk útkeresését,
eddigi munkánk eredményeit, és ismertessük további céljainkat, terveinket. A nyílt nap
összköltsége 600.000 Ft volt.
Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) 2008 novemberében pert
nyert a Legfelsőbb Bíróság előtt Hajdúhadház önkormányzata és két általános iskolája
ellen a roma gyerekek iskolai elkülönítése miatt.
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Az eredmény bizonyítja, hogy a jogszabályok sikeresen alkalmazhatók az
önkormányzatok és iskolák szegregáló oktatás szervezési gyakorlatának bizonyítására
és a gyakorlat tiltására, azonban szükséges annak bemutatása is, hogy milyen
eszközökkel és elvek alapján lehet nemcsak a fizikai elkülönítést felszámolni, hanem az
oktatás minőségének javításával mindkét közösség gyerekeinek jövőjét
megváltoztatni. Ezt az iskolafejlesztési programot azzal támogatjuk, hogy a
projektvezető és a pénzügyi vezető megbízási díjának egy részét átvállaltuk. 2009-ben
185.000 Ft-ot fizettünk ki ilyen jogcímen.
Az MTV Szólás szabadsága műsorával együttműködve adományokat gyűjtöttünk
Tímeának, a kislétai gyilkosság életben maradt áldozatának. A 13 éves lánnyal készült
riportot december 20-án sugározta az MTV, melynek hatására december 31-ig
1.144.500 Ft érkezett bankszámlánkra.

Rendezvények költségeihez hozzájárulás
•
„A Másik” című kiállítás: a kultúrák közötti párbeszéd európai évéhez kapcsolódóan
2008. szeptember 26. és 2009. április 6. között nyitva tartó kiállítás a kultúrák
sokféleségéről, az idegennel szembeni előítéletekről és az együttélés lehetőségéről és
szükségességéről, történeti visszatekintésben Európának a nem európai népekkel
kialakított viszonyáról szólt. A program a szociális és interkulturális
kompetenciafejlesztés, a toleranciára nevelés, az emberi jogok, a békés egymás
mellett élés, a másság és előítélet témája miatt volt fontos számunkra. PAE az alábbi
iskolai csoportok esetében hozzájárult a kiállítás megtekintéséhez a múzeumi
foglalkozás és/vagy a tárlatvezetés díjának átvállalásával, illetve közreműködtünk a
kiállítás időpontjának egyeztetésében. Közreműködésünkkel 283 gyermek vett részt a
programon (Fegyvernek 13 fő; Jánoshida 27 fő; Karancslapujtő 15 fő; Németh László
Iskola Budapest 24 fő; Sajólád 80 fő; Soltvadkert 45 fő; Balmazújváros 42 fő;
Balmazújváros 37 fő). A program költsége 93.118 Ft.
•
Mintegy háromezer ember részvételével tartottak tiltakozó megmozdulást május 16án a kirekesztés és a gyűlölet ellen a Szent István parkban. A Magyar Demokratikus
Charta és a Roma Polgárjogi Mozgalom közös rendezvényén óriás kivetítőn videoösszeállítást mutattak be a nagycsécsi, a tatárszentgyörgyi és a tiszalöki
gyilkosságokról, az áldozatok temetéséről. PAE 300.000 Ft értékben buszköltséget
finanszírozott.
•
A szalonnai Többcélú Közoktatási Intézmény Általános Iskola és Napközi Otthonos
Óvoda, valamint a Szalonnai Sport és Közösségfejlesztő Egyesület szervezésében a
május 29-i gyermeknapon a „Hupikék törpikék” együttes műsorát fizettük 60.000 Ft
összegben, mivel 230 gyermek jár a két intézménybe, akinek 80%-a hátrányos-, 60%-a
pedig halmozottan hátrányos helyzetű.
•
Méltóságot Mindenkinek Mozgalom programjainak megvalósításához PAE 320.000 Fttal járult hozzá. Konkrétan: meltosag.net honlapfejlesztés, matricák gyártása, a Szilvási
Gipsy Folk Band március 14-i koncertje, a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó
rendezvényre multimédiás kiállítás digitális előkészítése.
•
Júliusban már harmadik alkalommal rendezték meg a „Horváth Pista Emléknapot”
Tiszakeszin. A helyi cigány kisebbségi önkormányzat szabadtéri programját egy zenekar
fellépésének finanszírozásával segítettük 79.800 Ft értékben.
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•

•

PHRALIPE Független Cigány Szervezet rendezésében a Sokszínű Budapest –
Nemzetiségek Fesztiválja programsorozat keretén belül, augusztus első hetében került
sor a cigánynapokra. Az augusztus 3-ai Szilvási Gipsy Folk Band és a 4-ei Shukár
Táncegyüttes műsorait finanszíroztuk összesen 170.000 Ft összegben.
A Nem Adom Fel Alapítvány október 18-án jótékonysági koncertet szervezett a Borsod
megyei apró falvakban hátrányos helyzetű gyerekek támogatására, melyre 31 db
jegyet vásárolunk a szendrőládiak csoportjának. További részletek a rendezvényről:
http://jobbvelunkavilag.hu/

Kutatások
•
PAE ösztöndíjjal finanszírozta egy fiatal jogász kutatási tevékenységét, melynek témája
"A cigány diákok jogérvényesítésének sajátosságai - különös tekintettel a közoktatás
területén fellépő diszkrimináció elleni, közérdekű személyiségi jogi perekre".
Ösztöndíjként kifizetett összeg: 675.000 forint.
•
„A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok helyzete a szociális ellátó rendszerben”
című kutatás célja a szociális ellátó rendszer hibáinak feltárása, a hatékonyság
elősegítése és a megelőzés kihangsúlyozása mellett, olyan jogi eljárások leírása,
amelyek elősegítik a kiszolgáltatott, hátrányos helyzetű (cigány) szülők és gyermekek
hatékonyabb jogérvényesítését. Szociális ellátó rendszer működésének, finanszírozási
hátterének vizsgálata jogszociológiai eszközökkel. A kutatásra 2009-ben 2.025.000 Ftot fordítottunk.
•
Kutatási ösztöndíjat biztosítottunk a telepen élő cigány közösségek többségi
társadalomhoz, a helyi közösséghez fűződő kapcsolatainak feltárására. Kutatási
ösztöndíjként ebben az évben 765.000 forintot fizettünk ki.
•
„Cigánykép a magyar filmművészetben” kutatás célja a magyar gyártású filmek teljes
körű feltérképezése, és az elkészült filmográfia közreadása. A kutatásra 300.000 Ft-ot
fordítottunk 2009-ben.
•
Befejeződött az Ároktői foglalkoztatási projekt előkészítéseként egy helyi, roma
ösztöndíjasunk kutatása is, aki a település gyógynövénytermesztési-, feldolgozási- és
értékesítési lehetőségeit mérte fel, valamint vizsgálta a lakosság élelmiszerfogyasztási/vásárlási szokásait. 2009-ben 90.000 Ft-ot fordítottunk erre.
•
„Laskagomba natúr termesztése mezőgazdasági melléktermékeken” című kutatás arra
kereste a választ, hogy kis beruházással lehet-e nyereséget termelő alacsony iskolai
végzettségű munkanélkülieket foglalkozató üzemet felállítani. A számítások nemleges
választ adtak. PAE 185.000 Ft-ot fordított a kutatásra.
•
„A jelenlegi futballutánpótlás rendszerének elemzése a hátrányos helyzetű fiatalok
speciális helyzetének figyelembe vételével” című kutatási ösztöndíj a magyar
futballtehetség kiválasztás és gondozás rendszerének esélyegyenlőségi szempontú
átvilágítására, valamint a már kiválasztott tehetséges fiatalok eseteinek elemzésére
vállalkozik egy hatékony tehetséggondozó program felállítása érdekében. Eddig
kifizetett ösztöndíj: 120.000 Ft.
Más szervezetek programjaink támogatása (PAE 2009-től nem fogad támogatás iránti
kérelmeket, viszont a 2008-ban odaítélt és megkezdett projektek befejezését még
finanszírozta):
•
Mozgalom a Deszegregációért Alapítvány kiépített és működtet egy
antidiszkriminációs jelzőrendszert.
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•

•

•

•

A több alprojektből álló programból 2009-ben „Az állami gondoskodásban élő roma
gyermekek fogyatékossá minősítésének vizsgálata” c. kutatást és egy 2009. augusztus
14- 24 között, Siófokon megrendezett nyári tábort támogattunk. A táborba olyan
állami gondoskodásban élő gyermekek vettek részt, akik speciális iskolába járnak és
legalább 4,0 tanulmányi átlagot értek el. A rendezvényen a kutatást végző ÁGOTA
(Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány)
munkatársai is részt vettek. Támogatásként 2009-ben kifizetett összeg: 3.601.000 Ft.
Roma Polgárjogi Alapítvány hátrányos helyzetű kistérségek kiválasztott településein
végzett helyzetelemzést, igényfelmérést, majd 5 településen komplex, elsősorban
foglalkoztatási projektek tervezése, pályázatírás volt a támogatott feladat, melynek
megvalósításáért 1,5 millió Ft-ot utaltunk át a kedvezményezettnek 2009-ben. Az
alapítvány internetes elérhetősége: rpa.ingyenweb.hu
Európai-Magyar Jogszociológiai Oktatási és Kutatási Alapítvány Roma Oktatási Kutatási
Projekt - "Roma Jogklinika" projektje is befejeződött ebben az évben. A program
különböző egyetemek hallgatónak (közgazdászok, jogászok, szociológusok) közös
kurzust szervezett a jogi és közgazdasági szakkollégiumok (a Bibó és a Rajk), valamint
az ELTE Társadalomtudományi Karával együttműködésében. Támogatás összege:
1.093.031 Ft.
eMultiCoop Szociális Szövetkezet a Gyerekszegénység Elleni Nemzeti Program
részeként a Szécsényi Gyerekesély Program (SzGyEP) keretén belül létrehozott
szervezet. A PAE 900.000 Ft-os támogatása fedezte a szövetkezet alapításának
ügyvédi- és egyéb költségeit, az első havi munkabérek egy részét, illetve a
közösségépítő tréning szállás költségét, tréneri díját. Jelenleg 3 részlege működik a
szövetkezetnek az IT üzemegység, a CDA (Szövetkezetfejlesztő Ügynökség), ami több
alkalommal szerepelt különböző fórumokon, a szövetkezés – különös tekintettel a
szociális szövetkezeti formára – megismertetése és népszerűsítése céljával és a
hulladék üzemegység, ami a kistérségi hulladékgazdálkodás megszervezését és
megvalósítását végzi. A szövetkezet internetes elérhetősége: http://www.multi.coop/
Róka Rege Róka Egyesület szervezésében ifjúsági klubok működéséhez járultunk hozzá
Emődön és Bükkaranyoson 624.000 Ft támogatási összeggel.

Benyújtott pályázatok
Azonosító szám

NCA-ÖNSZ-09-A
NCA-CIV-09-A
NCA-KM-09

Téma
Civil együttműködések, érdekképviseleti és
egyéb hálózati rendszerek létrehozásának és
működtetésének támogatása
Civil szervezetek kapacitásfejlesztésének,
képzésének támogatása
Civil szervezetek 2009. évi működésének
támogatása

Pályázott
összeg
(eFt-ban)

Elnyert
összeg
(eFt-ban)

3 000

0

2 587

0

7 000

1 000
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Azonosító szám
NCA-CIV-09-C
NCTA2009
NCTA2009/2

Pályázott
összeg
(eFt-ban)

Téma
Civil szervezetek stratégiai tervezésének
támogatása
Norvég Civil Támogatási Alap - kimérős bolt
Norvég Civil Támogatási Alap - futball
tehetségmentő program (projektötlet)

3 998

2 699

6 996

0

5 400

0

405 000

DG REGIO Roma inclusion
Innovatív, kísérleti foglalkoztatási
kezdeményezések
Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása TÁMOP -3.4.4/B/08/1
Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program
Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása TÁMOP -3.4.4/B/08/2Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program
KMR
Közép-magyarországi régióra
TÁMOP 1.4.3.-08/1

Elnyert
összeg
(eFt-ban)

még nincs
elbírálva

197 000

0

10 000

még nincs
elbírálva

10 000

még nincs
elbírálva

Velux Alapítványok
Dánia

Tehetségmentő Futballakadémia létrehozása és
első éves működtetése (projektötlet)

51 294

még nincs
elbírálva

Magyar Telekom
hozzáad program adományvonal

Tehetségmentő Futballakadémia létrehozása és
első éves működtetése - a labdarúgásban
kimagaslóan tehetséges hátrányos helyzetű
fiatalok támogatása

25 000

még nincs
elbírálva

Összesen

727 275

3 699

Alkalmanként pályázatíró segítségét is igénybe vettük, összesen 280.000 Ft értékben.
2009-ben szakmai programjainkra összesen 29.213.451 Ft-ot költöttünk.
Együttműködési megállapodások
•
PAE a hátrányos helyzetű térségek iskolás gyermekei számára segítséget nyújtott a
Néprajzi Múzeum „A Másik” című kiállításának megtekintésére. A Múzeum
múzeumpedagógiai műhelye pedig vállalta a jelentkező csoportok fogadását és
számukra a pedagógusok által kért foglalkozások megtartását.
•
A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete vállalta, hogy a
hátrányos helyzetű csoportok - kiemelten a romák - társadalmi beilleszkedését segítő
intézkedések, esélyteremtő programok előkészítése, tervezése és megvalósítása
érdekében szakmai támogatást nyújt PAE-nak. A támogatás formája szakértői munka
és az MTA KTI által készített szakmai anyagok, elemzések rendelkezésre bocsátása.
Budapest, 2010. július 8.

dr. Szőke Judit
képviselő
*
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Az Alapítvány a 2009-es évben a „Grameen mikrohitelezési modell bevezetésének
lehetőségeiről a mélyszegénységben élő közösségekben Magyarországon” tanulmány
apportálásával a Kiútprogram Mikrohitel Közvetítő Közhasznú Nonprofit Zrt-ben 8.600 eFtos (79,5%) tulajdonrészt szerzett. A 2009-es évről készült beszámoló elkészítésekor az
Alapítvány könyveiben az apport és az ezzel szerzett üzletrész nem került elszámolásra. Az
Alapítvány a hibát 2010. július 8-án feltárta és önrevízió keretében módosította.
Az Alapítvány Kuratóriuma a 2009. évi tevékenységről készült EREDETI közhasznúsági
jelentést – a 2/2010 számú határozatával – 2010. március 5-én elfogadta.
Az Alapítvány Kuratóriuma a 2009. évi tevékenységről készült MÓDOSÍTOTT közhasznúsági
jelentést – a 10/2010 számú határozatával – 2010. július 14-én elfogadta.

