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Közhasznúsági Jelentés (2011. év)
Jövőkerék Közhasznú Alapítvány
Közhasznú alapítványunk 2005 augusztusában azzal a céllal alakult, hogy tevékenységünkkel
elősegítsük és támogassuk az európai értékek megerősödéséhez és érvényesüléséhez
elengedhetetlen helyi közösségek, civil szerveződések és állampolgárok képességeinek,
erőforrásainak, lehetőségeinek fejlesztését és kiaknázását elősegítő programokat. Kiemelt célunk a
gazdaságilag elmaradott, demográfiai értelemben is leszakadó, hátrányos helyzetű térségek
szakmai támogatása fenntartható projektek megvalósításával. Az Alapítvány három stratégiai
tevékenységi területet határozott meg: természet- és környezetvédelem, terület- és
vidékfejlesztés, egészségfejlesztés és szociális ellátások.
1. Tartalmi beszámoló 2011-ben végzett tevékenységekről
1.1. Beadott és nyertes pályázatok
A 2005 nyarán bejegyzett Alapítványunk működésében 2011 év volt a hatodik teljes működési
évünk. A közhasznú civil szervezetünk 2011-ben – amellett, hogy tovább erősítette jogi, személyi
és infrastrukturális hátterét – folytatta a célkitűzéseihez szorosan illeszkedő szakmai munkát. Az
Alapítvány a Kuratórium jóváhagyásával 2011-ben az alábbi pályázatokon kapott vissza nem
térítendő támogatást:
-

NCA Közép-magyarországi Regionális Kollégium: „Civil szervezetek működési
támogatása (NCA-KM-11)” pályázat (2011.)

-

Fiatalok Lendületben Program (EU Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Bizottsága):
„BringArt Kerékpárváz-festő Műhely (BringArt)” (2011.)

1.2. Szakmai tevékenységek
2011-ben 15-20 önkéntes szakemberünk és 3 kuratóriumi tagunk segítségével folytatódott civil és
intézményi kapcsolati hálózatunk kiépítése, újabb projektek fejlesztése és megvalósítása, valamint
új pályázatok beadása. A tavalyi évben jelentős előrelépést tettünk az európai értékek
megerősödését és érvényesülését támogató céljaink felé. Nemzetközi munkakapcsolatokat
építettünk ki a következő szervezetekkel: a svájci Pro Velo Schweiz (http://pro-velo.ch/de), az
angliai Leeds City Council (http://www.migrationyorkshire.org.uk) és a szerb „SVI” Polgárok
Egyesülete (http://www.svi.org.rs). Magyarországon új partnereink: Autista Segítő Központ
(http://www.autista.hu), Cromo Közhasznú Alapítvány és BringArt Kerékpárvázfestő Műhely
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és Novus Művészeti Iskolák. Korábbi együttműködő partnereink: DUNA TV, Országos
Foglalkoztatási Közalapítványt (OFA), Fővárosi Bíróság, Munkanélküliek és Álláskeresők
Egyesületének Országos Szövetsége (MÁÉOSZ), tudositok.hu, OMSZ, STOP.hu, SZÉF
Alapítvány, IDResearch Kutatási és Képzési Kft. (Pécs), Filmműhely Alapítvány, Egészséges
Munkahelyekért Egyesület, Kapaszkodó - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ
(Dombóvár), Kárpát-medencei Műhely Alapítvány (Pécs), Pejkó Lovas Sportegyesület
(Budakalász), Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI), Szubjektív Értékek Alapítvány,
Országos Gyermekvédő Liga és regionális szervezetei.
Az együttműködést az alábbi projektek kifejlesztése, pályázattá formálása, illetve
megvalósítása bizonyítja:
1. „Médiakampány az éghajlatváltozás fenntarthatósági kérdéseiről” című projekt:
2011-ben zárult a KEOP 6-1-0/B/09 pályázati kiíráson támogatást nyert a „Médiakampány az
éghajlatváltozás fenntarthatósági kérdéseiről” című projektünk, amelynek keretében 30 részes TV
sorozatot, valamint 7 részes, a nyomtatott sajtóban és az Országos Meteorológiai Szolgálat
(OMSZ) internetes portálján megjelenő cikksorozatot készítettünk. A projekt teljes
költségvetése 48.169.450 Ft volt, amihez alapítványunk 5 % saját erőt biztosított.
A projekt kidolgozása során előzetes felmérést készítettünk – a Közép-Magyarországi Régió
kivételével – az ország 6 konvergencia régiójában. A 15 kérdésből álló kérdőívvel arra kerestük a
választ, hogy a várható hétköznapi változásokkal, a regionális hatásokkal mennyire van tisztában a
magyar lakosság, valamint hogy érdekli-e őket a téma, kívánnak-e aktív szerepet vállalni az
alkalmazkodás folyamatában, ismernek-e fenntartható viselkedésmintákat. A felmérés alapján a
lakosság túlnyomó része a magyarországi regionális hatásokat és a fenntárható viselkedésmintákat
nem ismeri, de szeretne több és gyakorlatorientáltabb információ birtokába jutni a kérdésről.
A Jövőkerék Közhasznú Alapítvány azt a hosszú távú célt tűzte maga elé, hogy hozzájáruljon a
környezettudatosabb, fejlettebb környezetkultúrájú és környezet-etikájú lakossági szemlélet
kialakulásához. Ennek érdekében a konvergencia régiók lakossága számára olyan
viselkedésmintákat szeretnénk bemutatni a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás területén,
amely a fenntartható életmód kialakításához hatékonyan járul hozzá. A célok elérése érdekében
egy 7 hónapos médiakampányt szerveztünk az alábbi tevékenységekkel:
- 30 részes TV sorozat legyártása, elkészítése és bemutatása a DUNA TV-ben és a vidéki
nagyvárosok televízióiban;
- megjelenés az írott médiában:
a.) 7 részes cikksorozat a nyomtatott sajtóban (a BLIKK dunántúli és kelet-magyarországi
mutációiban);
b.) 30 részes cikksorozat az interneten (Országos Meteorológiai Szolgálat).
A projekt részeként megvalósítottuk a kiírásban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági
feladatokat, valamint a fenntarthatóságot és esélyegyenlőséget javító intézkedéseket tettünk. Az
információk áramoltatása mellett a kampány elsődleges célja a lakosság szemléletformálása volt, a
mindennapi életbe könnyen illeszthető eszközök és módszerek, illetve ezek alkalmazásának
bemutatásával, a kompetens és felelős fogyasztói magatartás megismertetésével.
A DUNA TV, a vidéki nagyvárosok televíziói, a BLIKK és az Országos Meteorológiai Szolgálat
bevonásával a célcsoport jelentős számú képviselőjét értük el. A projektmegvalósítás alatt az
elérések száma az alábbiak szerint alakult:
- passzív részvétel / rövid idő: 602.000 elérés;
- passzív részvétel / hosszú idő: 935.000 elérés.
Jövőkerék Közhasznú Alapítvány – Honlap: www.jovokerek.hu

2

Közhasznúsági Jelentés 2011.

2. „BringArt Kerékpárvázfestő Műhely” című projekt:
A „BringArt Kerékpárvázfestő Műhely” című projekt célja használt kerékpárok felújítása és azok
adományként való szétosztása volt szoros együttműködésben a Novus Művészeti Iskolákkal. A
műhely vezetői között öregdiákok és lelkes külsősök egyaránt voltak. A Novus Gimnázium diákjai
önkéntesen, előzetes egyeztetés alapján vehettek részt a munkában, mely művészi és társadalmi
szolidaritásra nevelt: az első alkalommal kétnapos, majd egynapos workshop-okon ismerkedtek
meg a vázakra festendő, különböző népek kultúrájából merített motívumkincsekkel.
A projektben résztvevők elsajátították a szükséges festőtechnikákat, képet kaptak a környezetbarát
városi közlekedésről, a közösen végzett önkéntes munkán keresztül megismerték annak társadalmi
fontosságát, majd a projekt zárásaként részt vettek az adományozottak kiválasztásában és együtt
örültek a nehéz körülmények között elő megajándékozott családokkal.
A projekt 2011. február 1-jén indult és 2011. július végén zárult. Április 1-2-án lezajlott az I., majd
április 17-én a II. WORKSHOP, amelyről a fotókat lásd a csatolmányokban. További részletes
információk: http://bringart.blogspot.com.
A Jövőkerék Közhasznú Alapítvány, mint pénzügyi lebonyolító és befogadó szervezet segítette a
projekt megvalósulását. A projekt a Fiatalok Lendületben Program támogatásával jött létre. A
programról bővebb információk elérhetőek: http://www.mobilitas.hu/flp.
Pályázati kiírásokra benyújtott, illetve elbírálása alatt álló közhasznú projektjeink:
3. „Fennmaradó informális kapcsolati hálók” című projekt:
A kapcsolati hálózatok szerepe kiemelt fontosságú a sikeres integrációban. A bevándorló csoportok
Magyarországhoz való kötődése, kapcsolati hálójuk kiterjedtsége, összetétele változó, számos
körülmény befolyásolja. A bevándorlóknak gyakran hiányzik a bizalmi kapcsolat, az önkifejezés
lehetősége; a segítség a napi életvitelben; az érzelmi támasz. A fennmaradó kapcsolatok a
társadalmi beilleszkedés feltételei.
A projekt során olyan tevékenységeket szeretnénk megvalósítani, melyek informális kapcsolatok
kialakítására és elmélyítésére adnak alkalmat a Magyarországon élő bevándorlók és a
magyarok között. Olyan tematikus workshopokat szervezünk, melyek négy témában, négy
csoporttal, csoportonként két hónapon át ismétlődnek. A workshop-ok témái mindennapos
életproblémákat vetnek fel, így ezek kapcsán a résztvevőknek lehetőségük nyílik megosztani
egymással saját problémamegoldó stratégiáikat, tapasztalataikat, tudásukat. Személyes
kapcsolatokat építhetnek, miközben tanulnak egymás kultúrájáról. A szakmai vezetők által
korábban kidolgozott, kipróbált és a projektre adaptált, kreativitáson alapuló módszer kifejezetten
támogatja az együttműködést, alkalmas kultúraközi helyzetek koordinálására, és arra, hogy a
résztvevők hozott és közös élményeiket az új kontextusban együtt megfogalmazzák és új
kommunikációs módokat keressenek. A közvetlen kapcsolatok kialakítása mellett így a
tevékenységek szélesítik azt a közös alapot is, melyre a résztvevők a későbbiekben, új kapcsolatok
kialakítása során építhetnek.
A workshop-ok mellett elsősorban az itt kialakuló közösség és kapcsolatok fennmaradását
szeretnénk támogatni a projekthez kapcsolódó honlap (ezen belül fórumok és blog) és Facebook
oldal létrehozásával is. A projektről dokumentumfilm készül, amely a workshop-ok üzenetét a
nagyközönség felé továbbítja, és pozitív mintát mutat működő informális kapcsolatokra. A
workshopokra média szakos diákokat és újságírókat is meghívunk.
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4. „Roma Matrix” című projekt:
„Roma Matrix” címmel – az angol leeds-i önkormányzat gesztorságával – pályázatot nyújtottunk
be a brüsszeli JUST/2011-2012/FRC/AG RXAS felhívásra. A Leeds City Council Migration
Yorkshire (http://www.migrationyorkshire.org.uk) a leeds-i települési önkormányzata által vezetett
regionális, bevándorlási kérdésekkel foglalkozó szervezeteket összefogó csoportja.
A nemzetközi projektben 10 ország 19 szervezete vesz részt, köztük a Jövőkerék Közhasznú
Alapítvány. A projekt célja a romák elleni rasszizmus és előítéletek gyengítése, leküzdése az
alábbi területeken megvalósított projektelemek segítségével.
- párbeszéd kialakítása a többségi és kisebbségi társadalom tagja között;
- sztereotípiák gyengítése, többségi társadalom érzékenyítése;
- rasszizmus áldozatainak segítése;
- kutatás a rasszizmus megértése és elemzése céljából.
A projekt tervezett időtartama 2 év. Az alapítvány projekt tevékenységeinek költségvetése közel
157.500 euró, melyhez nyertes pályázat esetén 80 %-os támogatás érkezik az EU-tól.
5. „Nyeregbe, tekerj be!” című projekt:
A Pro Velo Schweiz (http://pro-velo.ch/de) nevű civil szervezettel közösen projektet dolgoztunk ki
„Nyeregbe, tekerj be!” címmel, majd pályázatot nyújtottunk be a Svájci-Magyar Együttműködési
Program felhívására. A projekt átfogó célja az alábbi kettős célrendszeren alapul:
- egyfelől a projektben együttműködő szervezetek közötti kapcsolatok megerősítésén és a
társadalmi-gazdasági-környezeti egyenlőtlenségek csökkentéséhez szükséges civil
kapacitások bővítésén;
- másfelől a környezetbarát magyarországi kerékpáros kultúra és környezettudatosság
fejlesztésén.
A projekt közvetlen célcsoportjába tartoznak: két civil szervezet és annak munkatársai, szakértői,
három XIV. kerületi budapesti gimnázium 9. és 10. évfolyamos diákjai, szüleik és a kerületben
autóval közlekedők, a kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó fejlesztések politikai és szakmai
döntéshozói, valamint magyarországi és svájci kerékpáros civil szervezetek. A közvetett
célcsoportba tartoznak a versenybe be nem vont iskolás korosztályok, valamint az autóval
közlekedő magyarországi lakosság.
A projektben megvalósításra kerülő tevékenységek:
- „Jó gyakorlatok” gyűjtése és svájci tanulmányút lebonyolítása;
- a hazai problémák svájci minták alapján történő megoldását bemutató tanulmány írása,
kiadvány szerkesztése és terjesztése politikai és szakmai döntéshozók körében;
- kampány szervezése: iskolai verseny és autós „szelídítés”;
- a svájci partner magyarországi látogatásai;
- a tapasztalatok levonásával a projekt továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata, a
kampány hatékonyságvizsgálata és további együttműködési lehetőségek feltérképezése.
A fenntartható és környezettudatos kerékpáros közlekedés népszerűsítésével és a magasabb
színvonalú közlekedéskultúrájú Svájcból átvett jó gyakorlatok terjesztésével hozzájárulunk:
- két civil szervezet közötti nemzetközi együttműködés megerősítéséhez;
- a hazai környezetbarát és biztonságos kerékpáros kultúra fejlesztéséhez;
- a kerékpárosok és autóval közlekedők közötti bizalom és együttműködés javításához;
- a magyarországi környezetszennyezésből fakadó problémák csökkentéséhez;
- a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretmegállapodásban célul tűzött társadalmigazdasági-környezeti egyenlőtlenségek csökkentéséhez.
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Egyéb tevékenységeink:
2011-ben 36.672 Ft-ot kaptunk az 1%-os felajánlásokból.
Működésünk fenntartása, valamint pályázati és egyéb projektjeink megvalósításához szükséges
saját pénzügyi forrásaink bővítése érdekében hatékony és célzott direkt marketinggel keressük fel
támogatóinkat. 2011-ben adományokból 4.615.000 Ft érkezett az alapítvány számlájára.
1.3. Működési környezet (jogi, személyi és infrastrukturális háttér)
Az Alapítvány 2011. évi működésével kapcsolatos fontosabb eredmények és tevékenységek:
- Az Alapítvány 2011-ben sikeresen szerepelt az NCA Közép-magyarországi Regionális
Kollégium: „Civil szervezetek működési támogatása (NCA-KM-11)” című pályázatán,
ahol működéséhez 375.000 Ft vissza nem térítendő állami támogatást nyert el. A
támogatással való elszámolás 2012-ben zárul.
- A „Médiakampány az éghajlatváltozás fenntarthatósági kérdéseiről” című projektünk 1
éven keresztül lehetőséget biztosított egy szakértő munkatárs felvételére, aki projekt
menedzselésében vett részt. A projekt 2011-ben fejeződött be.
- A hiányos infrastrukturális háttér ellenére az önkéntes támogatóink biztosítják a
működéshez szükséges erőforrásokat (pl. számítógép, oktatási segédeszközök, szélessávú
internet, stb.).
- 2011-ben – a jogszabályok szerinti negyedik lehetséges alkalommal – 36.672 Ft-ot
gyűjtöttünk össze az 1%-os SZJA felajánlásokból, valamint adományokból 4.615.000 Ft
érkezett. Hatékony és célzott direkt marketinggel keressük fel potenciális támogatóinkat,
akik egyetértenek az alapítvány közhasznú céljaival és támogatni tudják projektjeink
megvalósítását.
- A működésre kapott támogatásból és önkéntes szakértőink áldozatos munkájával
folyamatosan elérhető és frissítésre kerül a Jövőkerék Közhasznú Alapítvány hivatalos
honlapja: http://www.jovokerek.hu.
- Az alapítvány könyvelését a szakszerűen, megbízhatóan és pontosan dolgozó Klein &
Partner Consulting Kft. (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. fsz. 3.) végzi. Honlap:
http://www.konyveloiroda.hu.
- Tovább bővült az Alapítvány céljaival egyetértő, tevékenységét alkalmanként önkéntes
munkájával támogató szakértőink létszáma. A magasan képzett külső szakértőink
nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a működéshez és a pályázatok benyújtásához.
Szakértőink szakmai tapasztalata, rövid bemutatkozása a honalapunkon elérhető.
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2. Költségvetési támogatás felhasználása
Az 1%-os SZJA felajánlásokból 2010-ben beérkezett 126.555 Ft-ot 2011-ben önrészként
felhasználtuk a „Médiakampány az éghajlatváltozás fenntarthatósági kérdéseiről” című
projektünk megvalósításához. A 2011-ben – 1%-os felajánlásokból – beérkezett 36.672 Ft-ot
tartalékoltuk és terveink szerint 2012-ben használjuk fel.
2011. évben a felhasznált költségvetési támogatások összege 127 eFt.
3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Tárgyévi közhasznú eredmény alaptevékenységből 1 951 eFt.
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 eFt.
A saját tőke 2011. december 31-én 2 164 eFt.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Az Alapítvány 2011-ben tevékenységei keretében nem nyújtott sem pénzbeli, sem egyéb nem
pénzbeli szolgáltatást.
A cél szerinti juttatások összege 0 Ft.
5. Támogatások mértéke
Az Alapítvány 2011-ben összesen 127 eFt támogatást kapott központi költségvetési szervtől,
elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és
mindezek szerveitől. Magánszemélyektől és vállalkozásoktól további, összesen 4 615 eFt adomány
érkezett az alapítvány számlájára.
A számviteli beszámolóban 2011 évre könyvelt, pályázatokon elnyert támogatások összege
összesen 36.653 eFt. Ebből a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) Közép-Magyarországi
Kollégiumától 2011-ben kapott 375.000 Ft működési támogatást az Alapítvány 2011-ben a
hivatalos honlapjának fenntartására, frissítésére (http://www.jovokerek.hu) és könyvelési díjainak
részbeni kifizetésére fordította.
A kapott támogatások összege 36.653 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 2011-ben sem
pénzbeli, sem egyéb nem pénzbeli juttatást nem adott.
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege 0 Ft.
Budapest, 2012. április 5.

Ary Benedek
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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