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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Támasz az Embernek – Támasz a Természetnek Közhasznú Alapítványunk 2011. évben
gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve
egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 44.481 ezer Ft, a saját tőke
1.816 ezer Ft. A részletes kimutatás a beszámoló melléklete, mely a mérlegből, a vagyoni
helyzet kimutatásból, a tájékoztató adatokból és a közhasznúsági jelentésből áll.
2. SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

Az elmúlt évben jelentős változások történtek alapítványunknál, az egyik legfőbb
feladatunk a természetbarát munkahelyteremtés, a foglalkoztatás teljes egészében megszűnt.
Az új foglalkoztatási rendszer - az országos közmunkaprogramok átvették szerepünket. A
munkaügyi központok szűkös kerete miatt nem tudtunk egyetlen közmunkást sem
foglalkoztatni. Büszkeségre adhat okot, hogy a nemzeti park az új programja keretében szinte
teljes egészében volt dolgozóinkra támaszkodhatott. Nem vonultunk teljes egészében a
területről, az alapítvány dolgozója folyamatosan végzett bemutatásokat a geológiai
tanösvényen, megismertetve a látogatókat a terület földtani és természeti értékeivel, a Teleki
Pál földrajzi-, földtani verseny megyei döntőjének lebonyolítását a diákok felkészülését
előadások megtartásával, technikai segítségnyújtással segítettük elő.
Ipolytarnóc község Önkormányzatával közösen pályázott Integrált Közösségi és Szolgáltató
Tér Cím elnyerése után megtörtént a művelődési ház átalakítására, július 1-től már
működtetjük is. Ezen feladat elvégzésére Vargáné Oláh Angélát alkalmazzuk, aki már átesett
a kiképzésen – elvégezte a számára előírt tanfolyamot. A működés elég zötyögős mivel
rengeteg előírásnak kell megfelelni. A vállalt feladatok melyek a pályázat során hozták a
plusz pontokat most jelentős plusz terheket jelentenek. Igen érzékenyen érint bennünket (a
veszteségünk java része is ennek köszönhető), hogy az IKSZT kezdeti működtetését rulírozó
hitelből fedeztük melynek törlesztését az önkormányzat vállalta, de nem teljesíti. Az összeg
eleve több lett: a számított 1 millió helyett már 4 milliónál tartunk. Az Önkormányzat saját
lehetetlen anyagi helyzetére hivatkozva nem fizet, a kamat pedig ketyeg folyamatosan.
Valószínűleg jogi úton kell megkísérelnünk a rendezést. Sajnos a működtetés is teljes
egészében ránk maradt az önkormányzat abból is szinte teljes egészében kivonult.
Társadalmi szerepvállalásunk:
Tagjai vagyunk 36 Jó palóc közhasznú egyesületnek, mely a Leader pályázat hasznosítására
alakult meg, alapító tagja vagyunk a Novohrad-Nógrád Geopark Egyesületnek, valamint részt
veszünk a salgótarjáni Civil Egyeztető Fórum munkájában. Jó viszonyt ápolunk a határ túl
oldalán működő Pro Kalondiensis alapítvánnyal.
Pályázatok
2011-ban az alapítvány egy pályázatot adott be a Nemzeti Civil Alapprogramhoz működési
célú támogatásra. A pályázat keretében az NCA 297.000.- forintot állapított működési
költségeink enyhítésére.
Az előző években elnyert Nomád őslénytani tábor szervezése pályázat - melyen 460.000 Ft.ot
nyertünk – 2011 évben realizálódott. Hír János Pásztói múzeumigazgató úr szakmai
irányításával táborozás sikeresen lebonyolódott. A táborozáson kívül megszépült a Holya

tanyai gémeskút, valamint nagyméretű sátor, szivattyú, talicska, szerszámok, kétkerekű
kiskocsi is beszerzésre került az egyéb működési kiadásokon kívül.
1%
Az elmúlt évben az Alapítvány az Szja 1 %-ból. 24 eFt támogatáshoz jutott. A rendelkezésre
bocsátott összeget az IKSZT működtetésére fordítottuk.
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