
Közhasznúsági jelentés 2006. évről 

A Miskolci Nőknek Is Esélyt Alapítvány (MINŐIES Alapítvány) a közhasznú szervezetekről szóló 1997. 

évi CLVI törvény 19. § (1) bek. alapján készítette el az éves beszámolóval egyidejűleg a 2006. évről 

szóló közhasznúsági jelentését. Ennek elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatásköre. 

1. Számviteli beszámoló: A számviteli beszámolót a mérleg adatok tartalmazzák. Az alapítvány 

vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

2. Költségvetési támogatás felhasználása: Az Alapítvány 2006. évben állami költségvetésből 

pénzt nem kapott. 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 

Az alapítványnak nincs semmilyen vagyontárgya 2006. évben.  

4. A cél szerinti juttatások kimutatása: 

Az alapítvány nem kapott semmilyen cél szerinti juttatást 2006. évben.  

5. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a 

kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és 

mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke: 

A fent felsorolt szervektől az Alapítvány támogatást 2006. évben nem kapott. 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, összege: 

Az Alapítványt alapító okirat szerint a kuratórium irányítja. A kuratórium 3 tagú. A kuratórium 

tagjai végzik az Alapítvány operatív munkáját, rendezvényeket szerveznek, pályázatokat 

írnak, felkéréseket teljesítenek, kapcsolatot tartanak fenn más civil szervezetekkel és a 

médiák képviselőivel. A tagok minőségi feladataikat önkéntes munkavégzés formájában 

látják el, ezért sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást 2006. évben nem kaptak. Az 

Alapítvány munkáját közel 10 önkéntes támogatja, akik szintén semmilyen juttatásban nem 

részültek. 

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: 

A 2006. évben megvalósított programok:  

1. Pályázatokban való részvétel: 

Két nyertes HEFOP 1.3.1-ben való részvétel. A MINŐK Egyesület 

(Budapest) által koordinált „e-nivó” projektben helyi szervezőként 

Mezőkövesden, ahol leendő, illetve már vállalkozónőket képeztünk és 

tartottunk részükre üzleti tervezéssel kapcsolatban egyéni és csoportos 

tanácsadást. A RECIK Alapítvánnyal (Miskolc) partnerként 

együttműködve szintén vállalkozási ismereteket és üzleti tervet oktatunk 

nőknek és partnerként vállaltunk egy, a projektben résztvevő nő fél éves 

foglalkoztatását azzal a céllal, hogy a nők munkaerő-piaci esélyeit 

támogassuk képzésekkel, tréningekkel.  

2. Konferenciák. képzések, tréningek:  

Tréningeket tartunk nőknek önismeret, személyiségfejlesztés, 

álláskeresés, motiváció és kommunikáció témakörökben. 

Iskolarendszeren belüli (szakképző iskolákban) és kívüli 

(álláskeresők/munkanélküli egyéb OKJ-s tanfolyamok) képzéseken 

szintén tréningtartást vállalunk az előbb felsorolt témákban.  

 



Konferenciákon való részvétel, előadás tartása. (10 részvétel, 4 előadás 

tartás.) 

3. Kerek-asztal beszélgetések: 

Minden hónap második keddjén 1,5 órás beszélgetéseket szervezünk nők 

számára munkaerő-piaci témakörökben. 

4. Egyéb tevékenységeink:  

Civil kapcsolatfelvétel, pályázatírás: 

Több projektünket pályázati pénzből kívánjuk megvalósítani, így önállóan 

és partnerségben is írunk pályázatot. Ennek révén alakítottunk ki 

együttműködési kapcsolatot a Lépéselőny Egyesülettel Debrecenben, 

akikkel közösen pályáztunk több HEFOP-os programban. A Norvég 

Alaphoz egy budapesti civil szervezettel adtunk be pályázatot. 

 

A Nő iránti tisztelet és megbecsülés értékének ápolása:  

2006-ban Nőnap alkalmából „A Nőnap története” címmel tartottunk 

megemlékező és tisztelgő beszélgetést.  

Egyéb tevékenységeink: 

Gender- kutatásokban való részvétel. (legjelentősebb Pető Andrea által 

vezetett „A kirekesztés társadalmi nem alapú kutatása a Csereháton” 

című) 

5. Tanácsadás: 

Eseti megkeresések alkalmával üzleti terv készítési, álláskeresési, 

önéletrajz írási tanácsadás biztosítása, egyéni, illetve csoportos 

formában. 

 

 

Miskolc, 2007. április 17. 

Matiscsákné dr. Lizák Marianna 

MINŐIES Alapítvány kuratóriumi titkár 


