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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: terület- és vidékfejlesztés, egészségfejlesztés és szociális 
ellátások, természet- és környezetvédelem. 
 
1. Tartalmi beszámoló 2008-ban végzett tevékenységekről 
 
1.1. Beadott és nyertes pályázatok 
 
A 2005 nyarán bejegyzett Alapítvány működésében a 2008 volt a harmadik teljes működési év. A 
közhasznú civil szervezetünk 2008-ban – amellett, hogy tovább erősítette jogi, személyi és 
infrastrukturális hátterét – folytatta a célkitűzéseihez szorosan illeszkedő szakmai munkát. Az 
Alapítvány a Kuratórium jóváhagyásával 2008-ban az alábbi pályázatokon vett részt és nyert vissza 
nem térítendő támogatást: 

- NCA Közép-magyarországi Regionális Kollégium: „Civil szervezetek működési 
támogatása” pályázat (2008.); 

- HEFOP 2.2.1 pályázati kiírás: „A szociális gazdaság fejlesztése - hálózatépítés az 
elmaradott régiók hátrányos helyzetű kistérségeiben” (2008.). 

 
1.2. Szakmai tevékenységek 
 
A tavalyi évben tovább folytattuk a civil és intézményi kapcsolati hálózatunk megerősítését, a 
pályázati források feltérképezését, új projektek fejlesztését és pályázatok benyújtását. 10 önkéntes 
szakemberünk és 3 kuratóriumi tagunk segítségével az alábbi szervezetekkel alakítottunk ki és 
tartunk fent működőképes kapcsolatot: Filmműhely Alapítvány (Budapest), Fiatal Térségfejlesztők 
Egyesülete (Bp.), Egészséges Munkahelyekért Egyesület (Bp.), EU-Consult Alapítvány (Gödöllő), 
Kapaszkodó - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ (Dombóvár), Kárpát-medencei 
Műhely Alapítvány (Pécs), Pejkó Lovas Sportegyesület (Budakalász), Szatmárért Egyesület 
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(Tiszabecs), Tiszaháti Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (Tiszabecs), Tiszazugi 
Települések Többcélú Társulása (Kunszentmárton), Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI - 
Budapest), Országos Gyermekvédő Liga (Bp.) és regionális szervezetei. 
 
2008-ban támogatást nyertünk a HEFOP 2.2.1 pályázati kiírásra benyújtott, „A szociális gazdaság 
fejlesztése - hálózatépítés az elmaradott régiók hátrányos helyzetű kistérségeiben” című 
pályázatunk megvalósítására. A projekt közvetlen célja egyfelől a szociális gazdaság fogalmának 
megismertetése és terjesztése volt, másfelől a munkanélküliség enyhítésében érintett és érdekelt 
helyi szociális szakemberek, szervezetek és önkénteseik egymás közötti, valamint az átalakulóban 
lévő szociális intézményrendszerrel folytatott együttműködésének ösztönzése, szakmai hálózatának 
szélesítése. Konzorciumi partnerünk: a dombóvári Kapaszkodó Szociális és Gyermekjólét 
Alapszolgáltató Központ. A támogatási szerződést a HEFOP 2.2.1 program által a megvalósításra 
biztosított időtartam 9 hónapról 6 hónapra történő lecsökkentése miatt sajnos nem tudtuk megkötni. 
A szerződéskötés objektív okok miatti elmaradását azonban nem kudarcként éltük meg, hanem 
projekt szakmai programját újult erővel és bizakodással - egy új pályázat benyújtását követően - 
2009-ben tervezzük végrehajtani. 
 
2008. őszén a KEOP-2008-6.1.0/B „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó 
viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)” pályázati 
konstrukcióra „Médiakampány az éghajlatváltozás fenntarthatósági kérdéseiről” címmel  
kidolgoztuk a projektünket, melyet terveink szerint 2009-ben valósítunk meg. A projekt közvetlen 
célja, hogy olyan viselkedésmintákat mutasson a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás 
területén, amely hatékonyan hozzájárul a fenntartható életmód kialakításához. A célok elérése 
érdekében, a filmek gyártásában 15 éves tapasztalattal és széleskörű filmes kapcsolati hálóval 
rendelkező Kárpát-medencei Műhely Alapítvány támogatásával 1 éves médiakampány 
megszervezését tervezzük az alábbi tevékenységek megvalósításával: 
- 26 részes TV sorozat legyártása, elkészítése és megjelentetése az MTV regionális adóiban 
- megjelenés az írott médiában, 12 részes cikksorozat a nyomtatott sajtóban (12 regionális lap) és 

26 részes cikksorozat az interneten (http://www.stop.hu) 
 
Az Alapítvány 2008. évben megkezdte a székhelyén egy családi napközi kialakításának 
előkészítését. Alapító Okiratunk 5.3. pontja szerint kiemelt figyelemmel vagyunk nevelés és 
oktatás, a képességfejlesztés és ismeretterjesztés feladataira. A hátrányos helyzetű csoportok, 
különösen a gyermeküket nevelő nők esélyegyenlőtlenségének javítására, valamint a 
munkahelyteremtést és a munkavégzést segítő társadalmi mobilitás támogatása érdekében 
dolgoztuk ki a családi napköziben történő ellátás modelljét. Sok édesanya számára fontos kérdés, 
hogy a gyermekkel töltött első hónapok, évek után van-e lehetősége választani a gyermeknevelési 
támogatások hosszabb időre történő igénybevétele, vagy a munkavállalás között. 2006. évtől 
lehetőség van a gyermek 1 éves kora után a szülőnek Gyes mellett teljes munkaidőben 
elhelyezkedni, ezzel a lehetőséggel azonban csak az tud élni, akinek sikerül megoldani gyermeke 
napközbeni felügyeletét. A gyermekintézmények (bölcsődék, óvodák) Budapesten és a régióban 
túlzsúfoltak, emiatt igen sok felvételi kérelmet kell helyhiány miatt visszautasítani. A hiányzó 
intézményi férőhelyek pótlására szolgál a családi napközi, melyben egészen kicsi kortól - 20 hetes 
- 14 éves korig fogadunk gyermekeket. Ez azt jelenti, hogy bölcsőde, óvoda, illetve az iskolai 
napközi vagy tanulószoba helyett a gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyelet és étkezés 
családi napköziben is megoldható. Programunk szerint az Alapítvány székhelyén – a 
szakhatóságok által is engedélyezett módon – létesülő családi napközi egy gyermekközpontú 
sokgyermekes családhoz hasonlít, ahol a gyermekek biztonságos, otthonos környezetben élnek, 
pihennek, játszanak és tanulnak. A családi napközi várhatóan 2009. év második felében nyílik meg. 
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1.3. Működési környezet (jogi, személyi és infrastrukturális háttér) 
 
Az Alapítvány 2008. évi működésével kapcsolatos fontosabb eredmények és tevékenységek: 

- a Fővárosi Bíróság jogerőre emelkedett végzése alapján a Jövőkerék Közhasznú Alapítvány 
2008. november 15-én új székhelyre költözött, címünk 1021 Budapest, Kuruc u. 8. A 
kuratórium, mint kezelőszerv tagjai: Ary Benedek kuratórium elnök és képviselő, Kiss 
György Szabolcs tag, Farkas Tamás tag. 

- az Alapítvány 2008-ben is sikeresen szerepelt az NCA Közép-magyarországi Regionális 
Kollégium: „Civil szervezetek működési támogatása” című pályázatán, ahol működéséhez 
200.000 Ft vissza nem térítendő állami támogatást nyert el. A támogatás felhasználása és a 
támogatással való elszámolás 2009-ben történik meg. 

- 2008-ban – a hatályos jogszabályok szerinti első lehetséges alkalommal – 68.767 Ft-ot 
gyűjtöttünk össze az 1%-os SZJA felajánlásokból, valamint adományokból is befolyt 
245.000 Ft. Hatékony és célzott direkt marketinggel keressük fel potenciális támogatóinkat, 
akik egyetértenek az alapítvány közhasznú céljaival. 

- a hiányos infrastrukturális háttér ellenére az önkéntes támogatóink biztosítják a 
működéshez szükséges erőforrásokat (pl. számítógép, oktatási segédeszközök, szélessávú 
internet, stb.). A kiszolgáltatottságunk csökkentésére és a működés feltételeinek javítására 
2008-ban már lehetőségünk nyílt a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) Közép-
Magyarországi Kollégiumától 2007-ben kapott 350.000 Ft működési támogatásból 
különböző irodai eszközök és szolgáltatások beszerzésére. Az Alapítvány 2008-ban a 
következő kiadásokra fordította az elnyert támogatást: multifunkciós irodai készülék (fax, 
szkenner, nyomtató és fénymásoló), illetve nyomtatáshoz szükséges papír és tintapatronok 
vásárlása, könyvelési díjak, kis értékű irodaszerek, honlap fenntartása és frissítése. 

- az Alapítvány stabilan és jogszerűen végzi tevékenységét. Rendszeresen frissíti a 
Határozatok Tárát és elkészíti a kuratóriumi ülések jegyzőkönyveit. Minden szükséges 
azonosítóval (pl. KSH szám), adószámmal, banki folyószámlával, stb. rendelkezik; 

- önkéntes szakértők áldozatos munkája segítségével folyamatosan elérhető a Jövőkerék 
Közhasznú Alapítvány hivatalos honlapja: http://www.jovokerek.hu/; 

- a könyvelést a szakszerűen, megbízhatóan és pontosan dolgozó Klein és Szedlár Kft. végzi; 
- tovább bővült az Alapítvány céljaival egyetértő, tevékenységét igény szerint, alkalmilag 

önkéntes munkájával támogató szakértőink létszáma. A magasan képzett külső szakértőink 
nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a működéshez és a pályázatok benyújtásához. 
Szakértőink szakmai tapasztalata, rövid bemutatkozása az interneten a következő URL 
címen olvasható: http://www.jovokerek.hu/munkatarsak.html; 

 
2. Költségvetési támogatás felhasználása 
 
A Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) Közép-Magyarországi Kollégiumától 2007-ben kapott 
350.000 Ft működési támogatást az Alapítvány 2008-ban a következő kiadásokra fordította: 1 db 
multifunkciós irodai készülék (fax, szkenner, nyomtató és fénymásoló), illetve nyomtatáshoz 
szükséges papír és tintapatronok vásárlása, könyvelési díjak kifizetése, kis értékű irodaszerek 
beszerzése, valamint az alapítvány hivatalos honlapjának fenntartása, frissítése. Az 1%-os SZJA 
felajánlásokból beérkezett 68.767 Ft-ot nem használtuk fel 2008-ban. 
 
2008. évben a felhasznált költségvetési támogatások összege 350.000 Ft. 
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3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből -48 eFt. 
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 eFt. 
 
A saját tőke 2008. december 31-én 482 eFt. 
 
 
4. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 
Az Alapítvány 2008-ban tevékenységei keretében nem nyújtott sem pénzbeli, sem egyéb, nem 
pénzbeli szolgáltatást. 
 
A cél szerinti juttatások összege 0 Ft. 
 
 
5. Támogatások mértéke 
 
Az 1997. évi CLVI tv. 19. §-a (3) bekezdés e) pontja szerint az Alapítvány 2008-ban összesen 
269 eFt támogatást kapott központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől. 
Magánszemélyektől további, összesen 245 eFt adomány érkezett az alapítvány számlájára. 
 
A kapott támogatások összege 514 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 2008-ban sem 
pénzbeli, sem egyéb, nem pénzbeli juttatást nem adott. 
 
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összege 0 Ft. 
 
 
Budapest, 2009. április 22. 
 
 

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 

 


