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Tevékenységünk bemutatása
Általánosan 2010. évről:
A Beklen Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány életében a 2010-es év pénzügyileg nehéz év volt, de
szakmai tekintetben mégis sokszorosan eredményes, hiszen tovább szélesítettük tevékenységeinket úgy,
hogy minden korábbi széleskörű szolgáltatásunk és programunk megmaradt. Pár évvel ezelőtt még csak
civil érdekképviseleti, civil közéletfejlesztési tevékenységekkel foglalkoztunk, de már jó ideje egyre nagyobb
hatékonysággal kibővültek környezetjogi, természetvédelmi jogi érdekvédelmi szakmai munkává, ami
mellett egyre meghatározóbbá válik az alapítvány életében a helyi esélyegyenlőséggel, helyiek
munkavállalói jogvédelmével foglalkozó tevékenység. A pár éve elkezdett munkavállalói jogvédelem, és
emellett megjelenő női jogvédő tevékenység 2009-ben kiegészült a szülő nők érdekképviseleti
tevékenységével, amit 2010-ben is fenntartottunk, majd növeltük a demokratikus oktatáspolitika
népszerűsítésével kapcsolatos tevékenységeket is.
Konkrét lebonyolított programjaink:
 Befejeztük, és lezártuk a 2009-ben kezdett Norvég EGT programunkat, amelynek kapacsán
környezetet veszélyeztető beruházások ellen léptünk fel, eljárásokat kezdeményezve, jogi
érdekképviseleti munkával.
 A Környezetvédelmi és Vízügy Minisztérium által bonyolított „kisnorvég” támogatás
lehetővé tette, hogy vidékfejlesztési területen is aktív szereplői legyünk a térségi
ténykedéseknek, hiszen a leszakadó réteg foglalkoztatást célzó modell program
finanszírozásában szakmai lebonyolításában vehettünk részt, amivel állattartás lokális
helyreállítását céloztuk.
 A 2010-es év rendkívüli eseménye egyértelműen 2010 őszi igazságtalan méltatlan
meghurcolása volt Geréb Ágnesnek. Alapítványunk 10 országgyűlési képviselővel
egyeztetett a témában, és fajsúlyos tevékenységgel dolgoztunk az emberez nem méltó
fogvatartási körülmények megszüntetéséért, Geréb Ágnes kiszabadításáért és az intézeten
kívüli szülés jogi hátterének megteremtéséért.
 Az év egyéb részeiben is foglalkoztunk a témával, ehhez kapcsolódtak nemzetközi
programjaink, tanulmányutunk is.
 Alapítványi helyi képzési programunkban a civil szervezetek aktivistái, önkéntesei részére
törekedtünk minél szélesebb körű szervezetvezetési ismereteket átadni egy képzési
program kapcsán hat hónapon át
 2010-ben is az esélyegyenlőségi programunk a női munkavállalók védelmével, munkajoggal
kapcsolatos jogaikról való tájékoztatással folytattuk törekvéseinket;
 Az önkormányzati választásokat megelőzően politikamentes rendezvényen a lakossági
önszerveződés, összefogás szervezése kapcsán lehetőségünk volt helyi fejlesztéspolitikai
beszélgetéseket tartani, és a helyi fejlesztéspolitikában részt venni;
 Egyik legrégebbi szolgáltatásunkkal, a civil műhely szolgáltatás fenntartásával továbbra is
közel 25-30 civil szervezetnek nyújtottunk irodai infrastruktúránkkal segítséget
tevékenységeik végzéséhez. Irodánk tárgyalója megbeszélések, egyeztetések helyszíne.
Internet elérhetőségünk díjtalanul használhatják úgy is, hogy évek óta nem kaptunk Teleház
fenntartásra támogatást.
 Helyi kisösszegű támogatási tevékenységekkel helyi művészek munkáinak bemutatását
segítettük elő, szerveztünk alkotótábort, és több kiállítás szervezésében tevékenykedtünk.

2. oldal

Beklen Alapítvány



Közhasznúsági beszámoló 2010.

A helyi identitás erősítése programunk kapcsán kiadványokat jelentettünk meg, illetve azok
megjelenését támogattuk, segítettük.

Elmondhatjuk, hogy egyre jelentősebb országos hatással alapítványunk hiánypótló tevékenységet
végez Jász-Nagykun-Szolnok megyében és Hajdú-Bihar nyugati részén. Alapítványunk munkatársai
révén részt vesz képviselő-testületi üléseken, kapcsolatban áll közel 50 civil szervezettel, évi 20-30
programot bonyolít le, és ezek kapcsán évente kb. 15-20 ezer emberrel kerül valamilyen formában
kapcsolatba.
Civil együttműködés fejlesztése a környezeti információkhoz hozzájutás javítása érdekében
A program során egyesületünk tagjai 3 csapatépítő találkozón vettek részt 2010. szeptember,
október és november havában, Túrkevén, Mezőtúron és Szolnokon. A találkozók célja a programban
együttműködő civil szervezetek (Tisza Klub, Benkő Gyula Környezet és Természetvédelmi
Oktatóközpont Egyesület, Nimfea Természetvédelmi Egyesület) személyi hátterének megismerése, az
együttműködés fejlesztése volt.
Egyesületünk részt vett a Környezet- és Természetvédő Szervezetek XXI. Országos Találkozóján,
melyen egyesületünk önálló szekciót tartott a pályázati témához kapcsolódóan.
Elkészült egyesületünk esettanulmányait tartalmazó honlapja www.beklen.hu/jog, illetve kiadásra
került a szervezetek tevékenységeiről szóló jogsegély brosúra.
Program ideje alatt egyesületünk folyamatosan vett részt közigazgatási ügyekben, illetve folyamatos
volt a programkommunikáció.
Születés ház intézmények ismertségének javítása külföldi tapasztalatok tükrében
A Beklen Alapítvány a pályázati programjának keretén belül átfogó célként tűzte ki, hogy a
demokrácia erősödjön, a választási lehetőségek bővüljenek. Mindehhez a célhoz a program során
végzett tevékenységével, a témával kapcsolatos nagyobb társadalmi szerepvállalásával egyre inkább
közelebb kerül. A számos, különböző intézményekbe kiküldött megkereső levél elindította a
nőgyógyászati szemlélet fejlesztését. A program során lezajlott beszélgetések, valamint a Születés
Ünnepe kapcsán egyre több emberben lehetett növelni a térségünkben a női méltóságra való joghoz
kapcsolódó esélyegyenlőség gondolatát, egyre több nőnek lehetett a szüléssel, születéssel kapcsolatos
önrendelkezési jogot bemutatni. A program során hangsúlyt kapott az intézményen kívüli szüléssel
kapcsolatos objektív tájékozottság növelése. A külföldi tanulmányút kapcsán számos tapasztalatot
gyűjtöttek az résztvevők, az előadások és a nemzetközi tapasztalatok számos hazai hiányosságot tárt fel.

Terveink 2011. évre:
A 2011-es évet sajnos – részben a csökkent NCA források miatt is – nem jellemezheti a tevékenységi bővülés,
de alapvető cél a korábbi tevékenységek megtartása, azok színvonalas bonyolítása, és az aktualitásokból
adódó feladatok ellátása. Jellemezni fogja továbbá a alapítványi belső fejlődés, HR szempontú fejlődés –
mindehhez azonban nélkülözhetetlen a működési háttér megteremtése, amiben jelentős segítséget
szeretnénk leérni a jelen pályázatból is.
1.) Nőjogi, esélyegyenlőségi, szüléssel, szabad születéssel kapcsolatos programok
Sajnos működési területünkön rajtunk kívül továbbra sincs olyan szervezet, ami érdemben
foglalkozna a nők jogaival. Ezt felismerve, és ezt a hiányt pótolva éreztük szükséges komoly lépésnek,
hogy 2008-tól női jogvédő és női érdekérvényesítő feladatokat ellássunk, amiben az elmúlt két évben is
jelentős fejlődésen mentünk át. Felmerült térségünkben az igény otthonszüléssel kapcsolatos
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információkra, amivel kapcsolatban több szüléssel programot is tervezünk, de komoly kihívásokkal van
előttünk az intézeten kívüli szülés jogszabályi hátterének megteremtésével kapcsolatos szakmapolitikai
munka is. Ezirányú kompetenciáink az elmúlt években jelentősen gyarapodtak, és országos
jelentőséggel számontartottak.
2.) Vidékfejlesztés, kulturális sokféleség védelme
Számos szakmai tevékenységet terveztünk 2011-re, amelyek lebonyolítását nagymértékben fogja
befolyásolni a forrásszervezési sikeresség is természetesen. Meg annak a prioritások, amelyeket
mindenképp szeretnénk megvalósítani, de ehhez eredményes pályázatokra lesz szükség. Ilyen pályázati
terveink:
 Folytatni szeretnénk ösztönző, támogató munkánkat a helyi művészek és alkotók
munkájának a segítésére.
 Szeretnénk munkaerő piaci szolgáltatásokkal bővíteni vidékfejlesztési törekvéseinket, és a
munkavállalói-munkakeresői szolgáltatásokkal segíteni az elhelyezkedést.
 Segíteni szeretnénk a helyi néprajzi értékek bemutatására irányuló törekvéseinket, és a
kulturális örökségvédelmi programunkat gyűjtő tevékenységgel.
 A progresszív oktatási rendszerek népszerűsítését, bemutatását, modell értékű
eredményességét kívánjuk minél szélesebb körben bemutatni. (múlt évben is terv volt – de
nem tudtunk benne előre lépni)
 Civil szervezetek aktivistái számára folytatjuk a képzéseket, amelyeket egy múlt évben
elnyert támogatás tesz lehetővé.
 Szakmapolitikai törekvésekkel igyekszünk folytatni környezetpolitikai törekvéseinket a
környezeti állapot védelme érdekében.
 Folytatni kívánjuk városi ágazati együttműködéseket erősítő találkozóinkat, továbbra is részt
veszünk a települési civil fórum és a civil kerekasztal munkájában.
 Határon túli magyar szervezetekkel együtt folytatnánk kulturális örökségvédelmi
programunkat.
3.) Folyamatos civil szolgáltatás biztosítása stabil működéssel:
Alapítványi stabil működést egyre nehezebb biztosítani, emiatt 2011-ben erre külön figyelemmel
kell lennünk. Szemléletünkben a sikeresség nem más, mint a felvállalt misszió, a küldetés teljesítés
elérése érdekében tett lépések eredményessége. Ha a misszió közcélú – mint az alapítványunk esetében
is, és a közcélnak a hasznát bírósági igazolás mellett a tevékenység is alátámasztja, akkor a működés is
közcélú.
A működés pedig nem más, mint a szervezet szakmai tevékenységei (tehát a misszió érdekében
végzett tevékenységek) háttérének biztosítása. Alapítványunk életében nagyon fontos szerepet
töltenek be a működés hátterét biztosító főállású munkatársak, de ennek ellenére komoly civil hátteret
is bevon mindennapi programjaiba. A kuratórium ellenszolgáltatás nélkül látja el a szakmai irányítási
feladatot, emellett rendszerint a mindennapi munkát 2-4 önkéntes is segíti. Alapítvány révén tagsági
háttere nincs alapítványunknak, de partneri kapcsolatai kapcsán közel 30 fő tevékenykedik alapítványi
keretek között. Ezen alaptevékenységeink továbbra is:
 jogsegély
 civil műhely, és civil társadalomfejlesztés
 helyi adományi programok
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Pénzügyi beszámoló
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0

1

0
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a

Előző év
b

1

A. Befektetett eszközök (2-4.sorok)

2

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

4

c

adatok E Ft-ban
Előző év(ek)
Tárgyév
helyesbítése
d

e

21.820

29.580

21.700

29.460

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

120

120

5

B. Forgóeszközök (6-9. sorok)

278

247

6

I. KÉSZLETEK

7

II. KÖVETELÉSEK

8

III. ÉRTÉKPAPÍROK

9

IV. PÉNZESZKÖZÖK

278

247

10

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

22.098

29.827

11

C. Saját tőke (12.-16. sorok)

9.262

9.496

12

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

50

50

13

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

12.591

8.768

14

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

15

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

-3.379

678

16

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBŐL

17

D. Tartalék

18

E. Céltartalék

19

F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)

12.836

20.331

20

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

10.723

7.506

21

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

2.113

12.825

22

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(11.+17.+18.+19.sor)

22.098

29.827
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Tárgyév
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a

b

c

1

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)

9.853

22.986

2

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK
(1.+2.+3.+4.+5.)

9.853

22.986

3

e

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

4

a.) alapítótól

5

b.) központi költségvetéstől

6

c.) helyi önkormányzattól

7

d

d.) egyéb

8

2. pályázati úton elnyert támogatás

7.206

17.665

9

3. közhasznú tevékenységből származó bevétel

2.602

5.281

10

4. Tagdíjból származó bevétel

11

5. Egyéb bevétel

45

40

9.853

22.986

13.232

22.308

11.992

21.377

12

II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

13

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)

14

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

15

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

16

C. Tényleges pénzbevételek (A./I.+B./1.)

17

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
(A/II+B/2)

18

E.Közhasznú tevékenység ráfordításai 1+2+3+4

19

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

20

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

431

21

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

809

22

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

23

F.Vállalkozási tevékenység ráfordításai
1+2+3+4

24

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

25

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

26

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

27

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
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28
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c

d
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G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1.+-2.)
1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi
pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)

2.

Vállalkozási tevékenység tárgyévi
pénzügyi eredménye (B/I-F/1-F/4)

H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1+-2)
1.

Közhasznú tevékenység nem pénzben
realizált eredménye (A/II-E/2-E/3)

2.

Vállalkozási tevékenység nem pénzben
realizált eredménye (B/2-F/2-F/3)

I. Adózás előtti eredmény B-F/I+-H2

35

J. Fizetendő társasági adó

36

K. Tárgyévi eredmény

38

Tárgyév

b

34

37

Előző év

Előző év(ek)
helyesbítése

1.

Közhasznú tevékenység tárgyévi
eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3)

2.

Vállalkozási tevékenység tárgyévi
Eredménye (I-J)

-2.139

1.609

-2.139

1.609

-1.240

-931

-1.240

-931

-3.379

678

-3.379

678

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
39
40
41
42

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség

5.468
4.344

ebből - megbízási díjak

1.020

- tiszteletdíjak

43

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

44

3. Bérjárulékok

1.124

45

B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

12.886

46

C. Értékcsökkenési leírás

1.391

47

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

2.563

48

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

49
50

ebből: A Korm.rend. 16 §(5) bekezdése szerint kötelezettségként
elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege
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b.) Költségvetési támogatás felhasználása:
Alapítványunk nem részesült közvetlen költségvetési támogatásban.

c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Alapítványunk az alakulást követő indulótőkét nem gyarapította, illetve nem változtatta, tehát
a vagyont nem változtattuk, nem használtuk fel.
A tőkeváltozás: a 2009. évi 12.591 eFt, 2010. évi 8.768 eFt változás -31 %

d) A cél szerinti juttatások kimutatását;
Tárgyévben és azt megelőző évben szervezetünk célszerinti juttatást nem adott.

e) A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól kapott támogatás mértékét;
Támogató

Azonosító

Norvég Civil
Támogatási Alap
Nemzeti Civil
Alapprogram
Nemzeti Civil
Alapprogram
Nemzeti Civil
Alapprogram
Nemzeti Civil
Alapprogram
Norvég Támogatási
Alap

NCTA-2008-Z00324

Nemzeti Civil
Alapprogram
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzat
Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium

NCA-NK-10-B-0380

Nemzeti Civil
Alapprogram

NCA-DP-10-C-0133

NCA-EA-09-0785
NCA-CIV-09-A-0122
NCA-NK-09-F-0356
NCA-EA-10-1008
NA-2-2009-025

1025-3/2010
K-36-10-00040B

Téma

Összeg

Környezet és természetvédelmi érdekérvényesítés civil
jogi eszközökkel
Működési támogatás a Beklen Alapítvány részére
Pályázatírási és menedzsmenti ismeretekkel a vidéki
szervezetek esélyeinek növelésére
Nők közéleti szerepvállalásának javítása nemzetközi
tapasztalatok felhasználásával
Beklen Alapítvány működésének támogatása
A Fekete István Környezet- és Természetvédelmi
Oktatóközpont élménypedagógia és ismeretterjesztéssel
összefüggő eszközfejlesztése és szemléletformálási
programjainak lebonyolítása
Születés ház intézmények ismertségének javítása külföldi
tapasztalatok tükrében
Túrkevei Kortárs Képző- és iparművészeti Szimpózium
Vadászok és természetvédők szakmai együttműködése
apróvadas élőhelyek fejlesztése érdekében ragadozó
madarak megtelepedésének, megtartásának elősegítésére
Civil együttműködés fejlesztése a környezeti
információkhoz hozzájutás javítása érdekében

1 104 733
500 000
704 000
527 000
1 300 000
9 607 983

1 200 000
80 000
925 000

1 673 000

f.) A szervezet vezető tisztviselőinek nyújtott juttatások értékét, összegét;
A Beklen Alapítvány tisztségviselői nem részesülnek e jogszabály hatálya alá eső rendszeres
költségtérítésben, fizetésben, tiszteletdíjazásban. 2010-ben e tisztségeket betöltők kizárólag
önkéntes munkában végezték közhasznú feladatvállalásaikat.

Barna Tamás
Kuratóriumi elnök

8. oldal

