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Közhasznúsági jelentés 2007. évről
A Miskolci Nőknek Is EsélytAlapítvany(MINOIES Alapítvany)aközhasznu szewezetekről
eI az évesbeszámolóval
szőIő 1997. évi CLVI törvény 19. $ (1) bek. alapjrínkészítette
jelentését.
Ennek elfogadásaa Kuratórium
egyidejűlega 2007. évről szóló közhasznusági
kizrírólagoshatáskore.
1. Számviteli beszámolő: Az Alapítvanyegyszereskönywitelt vezető egyébszewezetek
besziímolótkészít.A számviteli beszrámolóta mérlegadatok,az
közhasznú egyszeresített
nem folyat.
tartalmazzák.Az alapitványvállalkozási tevékenységet
eredménylevezetés
2. Költségvetési támogatás felhasználása: Az Alapítvány 2007. évben állami
költségvetésből
támogatásformájéhanpénztnemkapott.
3. A vagyonfelhasználásávalkapcsolatoskimutatás:
2007-benegy nyomtatőtszetzettbe.
Az aIapítvány
4. A célszerintijuttatások kimutatása:
Az a|apitvény
nem kapottsemmilyencélszerintijuttatást2007. évben.
5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól' ^ helyi
önkormányzattő|, a kisebbségitelepülésÍ
önkormányzattő|, a településiönkormányzatok
társulásától ésmindezekszerveitőlkapott támogatásmértéke:
A fentfelsoroltszervektőlaz A|apitványtámogatást2007.évbennem kapott.
nyújtottjuttatások értéke'
összege:
6. A ktizhasznúszervezetvezetőtisztségviselőinek
Az Alapítvanytaz a|apítőokirata szerinta kuratóriumfuányitja.A kuratórium 3 tagű:elnök'
titkar és tag. A kuratóriumi titkár az A|apítvarryfőá||ásúirodavezetője,mutkabérétaz
irodavezetésért
kapja, nem a szewezetvezető tisztségért.
A kuratóriumvezető tisztviselői a
juttatást
pénzbeli,
Sem természetbeni
2007. évben nem kaptak. Az
tagságukértsem
Alapítvány operatív munkáját végzik, rendezvényeketszerveznek, pá|yázatokat ímak,
felkéréseket
teljesítenek,kapcsolatottartanakfenn más civil szervezetekkelés a médiák
képviselőiveI.Az Alapítványmunkájátközel 10 önkéntestámogatja,akik szinténsemmilyen
juttatásbannemrészültek2007. évben.
7. Aközhasznú tevékenységről
szóló rövÍd tartalmi beszámolró:
A Miskolci Nőknek Is Esélyt (MINŐIES) Alapítvány 2004. májusában alakult. Az
Alapítványunka Miskolc vrírosábanésa ktirnyékén
élő nők éshátrányoshe|yzetucsoportok
munkaerő-piaci pozíciójuk erősítését,
munkaerőpíacratörténő retátmogatását'segítését,
megteremtése,
integrálását tuzte ki célul. Ennek keretébencélunk az esélyegyenlőség

valamint a diszkrimináció tényezőinekcsökkentésetérségiinkben.
Céljainkat oktatással,
képzéssel,
konferenciékszervezésével,
kiadvrínyokszerkesztésével
és azok propagá|ásával
szerepelnek a témábaillő projektek
szeretnénkelérni. Terveink között természetesen
_ a GYED.ről, GYES-ről, GYETmegírása,megvalósításakülönös tekintettelcélcsoportunk
ről visszatérőanyukak, valamint a 40 évenfelüli nők igényeihezigazítva'hogy mind
munkahelyi,mind magánéletiszerepeiketharmonikusanössze tudjak egyeztetni.Mindezek
érdekébenpá|yazatokonvaló részvételkeretébenkívanunk együttműködni nemzetközi,
intenegionálisés Miskolc város és a régió esélyegyenlőséggel,
szociális tevékenységgel
foglalkozó szervezetekkel,oktatásiintézményekkel,
civil szervezetekkel.
2007.esévbenv égzetttevékenységeink:
1. Konferenciák szervezése:
Két konferenciát szerveztiink (Képzéseka közösségekért - Debrecen, 2007.09'25.,L
Konferencia_ Miskolc' 2007.10.26.)
RegionálisEsélyegyenlőségi
2. Képzés,tréning,tanácsadás:
1. Vállalkozás-fej|esztésitréning,klub tartása,Debrecen (40 fönek), Miskolc (17
főnek)
2.|Jz|etitervezésegyéniéscsoportostanácsadás,
Debrecen(40 fonek),Miskolc (17
főnek)' Mezőköve sd (27 főnek)
kapcsolatossegítség,
3. Alláskereséssel,öné|etrajz-írással
tanácsadás,alkalmanként,
személyreszabottan,Miskolc (17 fonek)'Mezőkövesd (27 fonek).
( minden hónap második keddjén16'30-18.ig)
3. Kerekaszta|.beszé|getések
Minden hónapbanmás-más,nőket érintőtémátvitatunkmeg, mindig felkérveaEY,a
a kerekasztal-beszélgetések
témábanjártasszakembertvitaindítóelőadásmegtartására,
programjaia novemberbenelkészülthonlaponwww.minoies'huis láthatóak.
4. Kutatásokban való részvétel:
2007-ben saját kutatás a nők munkaerő-piaci poziciőját befolyásoló tényezők
v izs gá|atatémakörben, i l letvea vá||a|ko
zó nők helyzeténekfelméré
se BAZ megyében.
5. Konferenciákonvaló részvétel:
Előadóként,illetve résávevőként
több konferenciánvettünkrészt.
6. P áiy ánatokbanvaló részvétel:
Két HEFOP 1.3.1. projektben vettünk részt (Egy miskolci Alapítvrínnyal
együttmúködve vállalkozási ismereteket és tizleti tervet oktattunk nőknek és
partnerként
vállaltuk egy, il projektben résztvevőnő félévesfoglalkoztatását azza|
képzésekkel,
tréningekkel,
a céllal,hogy a nők munkaerő-piaciesélyeitttímogassuk
a
debreceni LépéselőnyEgyesület á|tal elnyert pá|yázatban vállalkozásfejlesztési
klubot éskompetenciafejlesztést
tartottunkvállalkozó nők szánára.
tréninget,
jelenleg
Két még
futó HEFOP2.2.1. projektben vagyunk partnerek, ahol
konferenciaszervezést
ésrendezvényszervezéseket
vállaltunk.
7, Egy ébtevékenységek:
- A Nőnap megünnepléseésa nő tiszteleténekerősítése:,,Az énanyukám''című
rajzpá|yázattal,melyet miskolci óvodásoknakésáltalrínosiskola I..2. osztá|yosainak
hirdettünkmeg. Közel 700 pályamű érkezett
be, minden gyerek kapottajríndékot'
86
rajz került kiállításraazlf1tsági ésSzabadidőhénbanNőnap
alkalmából, illetve Anyrík
Napjára Miskolc főutcájrán, értékes díjakat kaptak a díjazottak (l3 fő
könyvjutalomban,|0 fő rajz- ésirodaszercsomagbanés2 fő csokiajríndékcsomagban
részesült,át|agkoze|5.000Ft.értékben
díjanként).
. Decemberbenelkészi|ta saját www.minoies.huhonlap, melyet az NCA pénzngyi
ott meg lehet
trímogatás
segítségével
t alakítottunk
ki. Azóta mindenrendezvényünket
találni.

. Tudományos munka: A LépéselőnyEgyestilet ,,Job(b)a nőknek'' módszertani
úünutatóa nők munkába áI|éBáttrámogató
kézikönyvben szeruőkéntvettiinkrészt.
- Médiákban(TV' rádió, sajtó) való részvétel
elsősorbannő-ésnonprofit témákban.

Miskolc, 2008.marcius 10.
A beszámolót a kuratórium elfogadta.
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