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Közhasznúsági jelentés 2010. évi
1. Számviteli beszámoló: A számviteli beszámolót a mérleg és az
eredmény-kimutatás adatok tartalmazzák.
2. Költségvetési támogatás felhasználása: Az Alapítvány 2010. évben
állami költségvetésből kapott támogatásokat az alábbiakban használta fel:
• Nemzeti Civil Alapprogram: 200.000 Ft
• Személyi jövedelemadó 1%-a: 35.511 Ft
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: Az Alapítvány
2010. évben eszközöket nem vásárolt, vagyona nem növekedett.
Önkénteseink saját eszközeiken végezték tevékenységüket.
4. A cél szerinti juttatások kimutatása: Az Alapítvány 2010. évben nem
nyújtott célszerinti támogatást.
5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a
helyi önkormányzattól támogatást nem kapott az Alapítvány.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
értéke, összege: Alapítványunk vezető tisztségviselői részére 2010. évben
juttatást nem nyújtott.
7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló az
Alapítvány szakmai beszámolójában szerepel.
A NETPUBLICA Alapítvány magánkezdeményezés eredménye,
amelynek eredeti célja a világhálón egy olyan tudományos honlap működtetése,
melyen a Magyarországon tanuló nappali, levelező és egyéni felkészülésben
résztvevő doktorandusz hallgatók lektorált tanulmányokat, cikkeket

helyezhetnek el, ezzel is bővíthetik a publikációs lehetőségeiket. Ezáltal a
hallgatók gyorsabban jutnának publikációs lehetőségekhez, egymás anyagait is
hamarabb ismerhetik meg, mondhatnak véleményt, esetleg a további
munkáikhoz segítséget is kaphatnának, növelve a citációs indexüket.
2010. évben folytattuk a korábban megkezdett webes fejlesztéseinket,
számos önkéntes munkaórát dolgoztunk, hogy megteremtsük eredeti célunk
szakmai hátterét és építsük kapcsolatrendszerünket. A tesztüzemben működő
honlapunkon már több tudományos cikk is olvasható, s több cikk is lektorálás
alatt van.
Önkénteseink különböző területeken tettek szert szakértelemre, amely
ismeretekkel és tapasztalatokkal az egyének tevékenységét gyümölcsözőbbé
kívánjuk tenni saját projektünk keretében.
További alapítványi cél a magyar nyelv elektronikus feldolgozásának
támogatása, magyar nyelvi adatbázisok (egynyelvű és kétnyelvű szótárak,
szinonima szótárak) internetes megjelenítésének támogatása. A területen
működő vállalkozásokkal felvettük a kapcsolatot (LangBridge Nyelvinformatika
Kft. Hexagon Kft., Akadémiai Kiadó Zrt.), kölcsönös reklámfelületet
biztosítottunk egymás részére, valamint önkéntes munkával közreműködtünk
ezek ingyenes megjelenítésében (www.keresohalo.hu , www.nyelvtar.hu ).
Pedagógusok továbbképzésének támogatási célnak megfelelően a
Hátország Egyesület munkáját segítettük a NILD fejlesztő pedagógiai
továbbképzések szervezésében, önkéntes munkával, valamint internetes
reklámfelülettel.
Tehetséges fiatalok felkarolása célunknak megfelelően internetes
felületet biztosítottunk, és kiállítást szerveztünk tehetségesen rajzoló gyermek
részére. (GyermekARC verseny, www.czentheart.hu )
Kommunikációs projektet dolgoztunk ki, hogy elérhessük
célcsoportunkat, a magyar felsőoktatásban tanuló hallgatókat, kutatókat,
oktatókat. A kommunikációs projektünk célja továbbá az alapítvány bemutatása,
ismertségének növelése a magyarországi egyetemeken és kutatóintézetekben.
Ezen projektünk megvalósítása érdekében készült pályázatunk 2010-ben
támogatást nyert a Nemzeti Civil Alapprogramból, a 2009-ben önerőből
elkezdett munkát folytattuk, a projekt átnyúlik 2011-re.
Alapítványunk önkéntesei több civilszervezet interneten való
megjelenését segítette, támogatta (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Romák
Érdekvédelmi Egyesülete, Zempléni Diabétesz Társaság, Human Integra
Alapítvány, LÉT Egyesület, Hátország Egyesület, Borsod-Abaúj-Zemplén
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Megyei Civil Hálózat, Wetland Habitat Conservation Initative). A támogatás
elsősorban önkéntes munkaórákban, mely során honlapok tervezése, technikai
hátterének kialakítása történt, valamint üzleti partnerek bevonásával a domain
regisztrációban és a web-tárhely bérlés megrendelését, szerződés előkészítését
végeztük.
A Human Integra Alapítvány együttműködő partnereként több roma
érdekvédelmi projektben is közreműködtünk. Az alakuló civil szervezetek
arculattervezésében, internetes megjelenésében segítettünk.
A tavaszi árvizek idején, önkénteseink részt vettek az árvízi védekezésben
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Onga településen.
Könyvadományt adtunk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Romák
Érdekvédelmi Egyesületének 10.000 Ft értékben, a Humán Integra Társadalmi
Beilleszkedést Segítő Regionális Alapítványnak 10.000 Ft értékben.
Budapest, 2011. február 16.
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