Az Új Ezredév Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése
a.) Az Alapítvány a 2009. évben 10.699.000,-Ft bevétel mellett –1.432.000,-Ft
eredménnyel zárta az évet. A részleteket a mellékelt 2009. évi „A számviteli törvény
szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója” tartalmazza.
b.) Az Alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült.
c.) Az Alapítvány vagyona az előző évi 1.887.000,-Ft saját tőke összegéből, valamint a
2009. évi közhasznú tevékenység bevételéből (10.699.000,-Ft) tevődött össze.
Ennek felhasználása:
1.342.000,-Ft
100.000,-Ft

Összesen:

2008 évi képzés (2008-ban megvalósított képzés,
amelyet az Alapítvány előfinanszírozott)
Angyalfa Alapítvány támogatása

6.992.000,-Ft

az „1%-ot a civileknek” országos szintű kampány
kidolgozása és megvalósítása

2.283.000,-Ft

Bögözi templom rekonstrukciós előmunkálatok

475.000,-Ft

Szervezeti szakmai tanulmányút

939.000,-Ft

Működési költségek és önkéntes visszafizetés

12.131.000,-Ft

d.) Az Alapítvány a következő, cél szerinti juttatásokban részesült:
1.342.000,-Ft

2008 évi képzés (2008-ban megvalósított képzés,
amelyet az Alapítvány előfinanszírozott)

6.992.000,-Ft

az „1%-ot a civileknek” országos szintű kampány
kidolgozása és megvalósítása

475.000,-Ft
1.330.000,-Ft

Szervezeti szakmai tanulmányút
Működési támogatás (2009/2010 évi)

e.) Az Alapítvány a következő támogatásokat kapta költségvetési szervezetektől valamint
önkormányzatoktól:
10.139.000,-Ft

NCA Kezelő Szervezet, céltámogatás

f.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek.

g.) Az Alapítvány közhasznúsági tevékenysége:
Az Alapítvány szoros kapcsolatot ápolt a korábbi együttműködési programokban résztvevő
civil szervezetekkel, melyek összetétele területi és szakmai szempontok szerint alakult.
Az együttműködések és szakmai programok eredményeként 2009-ben az alábbi programokat
valósítottuk meg:
• Civil együttműködési keretek között (Közép-európai Fogyasztóvédelmi és
Élelmiszerbiztonsági Egyesület) valósult meg az a két szakmai tanulmányút,
melyeknek célja a civil szervezetek közötti tapasztalatcsere és együttműködés
elősegítése volt. A tanulmányutak keretében a civil tapasztalatcsere során a két
különböző területen tevékenykedő szervezet aktivistái megvalósult sikeres programok
bemutatásán keresztül osztották meg egymással sikeres gyakorlatuk technikáit,
módszereit, valamint dolgozták ki jövőbeni együttműködésük terveit. A program
megvalósulását a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta.
• Kiemelten foglalkozott az Alapítvány a VIII. kerületben drogmegelőző-, prevenciós
tevékenységgel is, amelyet magánszemélyek adományaikkal is segítettek, így 2009ben 10.000 darab szórólapot osztottunk szét önkénteseink segítségével. A szórólapok a
drogfogyasztás és alkoholizmus elleni propagandát szolgálták.
• 2009 tavaszán az Alapítvány aktívan részt vett a civil szférának felajánlható SZJA 1%
népszerűsítő kampányában. Az országos médiakampány keretében az Alapítvány
megrendelésére a Magyar Nemzetben hirdetések, a Hír Tv-ben és a Lánchíd Rádióban
pedig közérdekű reklámok népszerűsítették a programot.
A program megvalósulását a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta.
• 2009 nyarától a sepsiszentgyörgyi székhelyű Keöpeczi Sebestyén József
Műemlékvédő Társasággal közösen indítottuk el a bögözi (Románia, Mugeni)
református műemléktemplom nemzetközi hírnevű falfreskóinak restaurálási
előmunkálatait koordináló és finanszírozó programot. 2009 végére az Alapítvány
támogatásával a restaurálási munkálatok engedélyezéséhez szükséges összes
előtanulmány elkészült.
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