2006.évi közhasznúsági beszámoló
Az Alapító Okiratunkban foglaltak szerint (III./2 pont) több fontos célt sikerült támogatni az
Alapítványnak a 2006-os év során:

Mentőkutyáink felkészítése egész évben folyamatosan zajlott. A tréningek heti rendszerességgel
zajlottak, hétvégi napokon reggel 9-től 13 óráig változatos helyszíneken.

A szakmai munkánk eredményességét bizonyítják az alábbi sikeres vizsga eredmények:

-

12 mentőkutya alkalmassági vizsga

-

5 alapszintű rom vizsga

-

3 alapszintű terület vizsga

-

6 emeltszintű rom vizsga

-

3 emeltszintű terület vizsga

Az Alapítvány Szervezésben 3. alkalommal rendeztük meg a Pannon Mentőkutyás Vizsgát és
Versenyt, melyen mind a Magyarországon aktívan tevékenykedő mentőkutyás csapatok mind külföldi
szervezetek nagy számban vettek rész

Fontosnak tartjuk a szakmai továbbképzést, ezért a segítségünkkel 11 fő vett részt egy tréning úton
Franciaországban. Az alapítvány szervezésében kutyásaink tapasztalatszerzés céljából több hazai- és
nemzetközi mentési gyakorlaton vettek részt, Lengyelországban, illetve Bulgáriában, valamint
Magyarországon egy ENSZ gyakorlaton.

Éles helyzetben kutyáinkat 21 alkalommal kellet bevetni eltűnt személyek keresésekor
Magyarországon, melyek több alkalommal is szerencsésen végződtek. ( Pl: Nagykovácsi, Szentendre)
Ezekben a helyzetekben sikeres együttműködési kapcsolatot építettünk ki számos hivatásos és civil
egyesülettel. Felvételt nyertünk az IRO (International Rescue dog Organisation – Nemzetközi
Mentőkutyás Szövetség) tagjai közé, melynek köszönhetően megfelelően integrálódtunk a
nemzetközi szakmai életbe. Részt vett két kuratóriumi tagunk kutyásként az IRO nemzetközi
bevethetőségi vizsgáján Németországban, melyből egy a sikeres szereplésnek köszönhetően első
magyarként felvételt nyert az IRO nemzetközileg bevethető kutyás kutató-mentő csoportjába.
Megújítottuk kollektív együttműködési megállapodásunkat az ÖTM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósággal.

Az alapítvány pártoló tagjai részt vettek a tavaszi Budapestet és környékét érintő árvizek prevenciós
és kárelhárító munkálataiban a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, valamint a Polgári Védelem
vezetésével. Szakmai képzés keretein belül pártoló tagjaink nagy része elvégezte ÖTM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által ellenjegyzett és elfogadott 40 órás Önkéntes Tűzoltói
tanfolyamot, illetve részt vettek a Máltai Szeretetszolgálat mentőápolói tanfolyamán.

Részt vettünk a Biztonságos Magyarországért Közalapítvány 2006/III-K számú pályázatán, melyen
sikeres pályázóként 1 490 000 Ft támogatásban részesültünk. Az elnyert összegből egyéni
védőfelszerelés (20 db Gallet F2 védősisak), világító eszközök (10 db Xenon Spot), valamint egy Lady 6
típusú kutyaszállító utánfutó került beszerzésre.

Az alapítvány népszerűsítése érdekében, valamint nevelési és oktatási céllal 12 bemutatót tartottunk,
bemutatva kutyáink speciális képességeit.

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról:

Az alapítvány 2006-ban nem részesült költségvetési támogatásban.

Kimutatás a kapott támogatásokról:

Támogatók

Támogatás összege

Expatriates Service Trust Kft.

30.000 Ft

System Consulting Kft. 250.000 Ft
Bernecebaráti K. Polgármest. Hiv.

50.000 Ft

Kreál-Plusz Kft. 150.000 Ft
Shell Hungary Zrt.

60.000 Ft

Összesen:

540.000 Ft

Támogató

Támogatás összege

Támogatás felhasználása

Biztonságos Mo. Közalapítvány 1.490.000 Ft
Utánfutó
Összesen:

Védősisakok, lámpák

Felhasznált összeg
1.015.685 Ft

250.000 Ft

1.490.000 Ft

1.265.685 Ft

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról:

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról:

Az alapítvány a 2006-os évben nem nyújtott juttatásokat a vezető tisztségviselőknek.

Kimutatás a vagyon felhasználásról:

Alaptevékenység bevétele

110 e

Támogatási bevételek 2.138 e
Összesen:

2.248 e

Anyagjellegű ráfordítások
Értékcsökkenés 1.528 e
Összesen:

2.115 e

Balázs László elnök

587 e

