Közhasznúsági jelentés a Bors Alapítvány 2004 évi tevékenységéről
I. Támogatások felhasználása
a. Költségvetési támogatások felhasználása
Az Alapítvány közvetlen költségvetési támogatást nem kap. A Nemzeti Civil
Alapprogram Észak-Alföldi Regionális Kollégiumától 2 533 500 Ft működési
támogatásban részesült, azt működési költségeinek fedezésére fordította.
b. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az alapítvány vagyonát nem értékesítette, nem használta fel kiadások
finanszírozására.
c. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatást az Alapítvány nem kapott.
d. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól kapott támogatás mértéke
Az Alapítványnak 2 533 500 Ft, teljes 2004 évi bevételének 20,6%-a volt állami
támogatás.
e. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
értéke, illetve összege
Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nem nyújtott támogatást.

II. Tartalmi beszámoló
2004 évben a Bors Alapítvány az alábbi tevékenységeket végezte:

Részvétel az E-misszió Egyesület által koordinált LIFE Nature projektben
A projekt az Agelica palustris növényfaj gyakorlati védelméről szól a Nyírség területén.
Az Alapítvány feladata a projektben a társadalmi kommunikáció szervezése, a projekt
nyilvánosságának biztosítása. Az Alapítvány a fenti célok teljesülése érdekében a
LIFE Nature projekt bemutatására a területeken felállított információs táblákat
tervezett, és készíttetett, valamint gondoskodott azok kihelyezéséről. Részt vett
továbbá az EU által delegált monitoring bizottság ellenőrző látogatásán, ahol
beszámolt a projektben végzett tevékenységéről.
Részvétel a bodrogközi ártéri tájgazdálkodási, tájrehabilitációs programban
Az Alapítvány az elmúlt években résztvevője volt annak a szakmai munkának, amely a
Tisza és a Bodrog közti területen az ártéri tájgazdálkodás, a folyókkal való harmonikus
együttélés újbóli kialakítását célozza. A munkában több civil szervezet is részt vesz,
többek között szlovák partner szervezetek is, hiszen a Bodrogköz egy országhatárok
által kettéválasztott természetes táj, ártéri öblözet. Az Alapítvány főleg a tájhasználat
váltással kapcsolatos társadalmi egyeztetésekben vesz részt.
’Zsigerbeszéd – gondolatok a fenntartható fejlődésről’
Az Alapítvány Zsigerbeszéd címmel 13 epizódból álló film sorozatot készített Dr.
Gyulai Iván ökológus főszereplésével 2003-ban. Az epizódok előadás-szerűen,
szemléltető eszközök és ábrák segítségével vezetik fel az egyes témákat, minden
epizód más-más témát taglal, a sorozat egésze mai életmódunk
fenntarthatatlanságáról szól. Az Alapítvány 2004 folyamán a film sugárzásának
megszervezésén dolgozott, ennek eredményeképpen a sorozatot epizódonként
sugározta a Hálózat Televízió (84 helyi TV hálózata), valamint 2005 januárjától
műsorra tűzte az MTV 2 csatornája.
A bio élelmiszerek népszerűsítése
Az Alapítvány 2004-ben sikeresen pályázott a Phare Micro támogatási alaphoz egy bio
élelmiszereket népszerűsítő kampány szervezésére. A kampányt országosan 10
helyszínen, 9 együttműködő szervezet segítségével bonyolítjuk. A tevékenységek
között szerepel utcai szemléletformáló akció 10 helyszínen (Veszprém, Budapest,
Sopron, Szombathely, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúböszörmény, Debrecen,
Békéscsaba és Szeged), melyeket október folyamán tartottunk. Az akció napokra nagy

méretű (3 m magas) felfújható szürkemarha ballont készíttettünk, ami figyelemfelkeltő
és a természetközeli gazdálkodást szimbolizálja. Ezen felül képzést tartottunk a
résztvevő civil szervezeteknek, honlap oldalakat szerkesztettünk a kampányról,
kiadványokat készítettünk (információs brosúra és szórólap), valamint partner
szervezeteink segítségével aktív média munkát folytattunk, 14 írott, és 32 elektronikus
sajtó megjelenéssel. A szemléletformálási program 2005-ben folytatódik adatbázis
összeállítással, kiadvány készítésével és további országos akcióhét szervezésével.

II. Pénzügyi beszámoló
Az alapítvány egyszerűsített éves beszámolója a mérleggel és az eredmény
kimutatással jelen közhasznúsági jelentés mellékletét képezi.
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