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Az Alapítvány jellege

Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkezı szervezet számára, akik az Alapítvány céljaival egyetértenek,
azt anyagi eszközökkel, ingyenes szolgáltatással vagy természetbeni felajánlással támogatni
szándékoznak. Az Alapítvány vagyonához hozzá lehet járulni az Alapítvány céljainak
megvalósulását szolgáló eszközökkel is. Az Alapítványhoz bárki csatlakozhat. A csatlakozás
és az adományok elfogadása felıl a Kuratórium dönt.

Az Alapítvány célja
•
•
•
•
•
•

a közigazgatás területén, a súlyosan hallássérültek, illetve siketek ügyintézésének
elısegítése;
hatásos és költségkímélı oktatási program fejlesztése, annak internetes, majd
multimédiás
(CD Rom-os) változatának kiadása;
nyelvi kisebbséget alkotók, illetve jelnyelvvel kommunikálók mindennapi életének
akadálymentesítése;
siket és halló közösségek integrálódásának elısegítése, támogatása;
rendezvények, fórumok szervezése.

Az Alapítvány által végzett közhasznú tevékenység

Az Alapítvány céljának megvalósítása során elsısorban az 1997. évi CLVI. törvény
(továbbiakban Khtv.) 26. § c) 3., 4., 5., 11., pontjában meghatározott, alábbi közhasznú
tevékenységeket folytatja:
•
•
•
•

tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése.
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PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

EREDMÉNYLEVEZETÉS
adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése

Elızı év(ek)
helyesbítése

Elızı év

Tárgyév

Összes közhasznú tevékenység bevétele

13 934

11 121

Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységbıl származó
bevétel

11 267

6 800

2 617

4 136

50

185

13 934

11 121

Közhasznú tevékenység ráfordításai

8 004

11 521

Anyagjellegő ráfordítások

7 681

11 332

Értékcsökkenési leírás

223

189

Egyéb ráfordítások

100

Egyéb bevétel
Összes bevétel

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

MÉRLEG LEVEZETÉS
Adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése

Elızı év(ek)
helyesbítése

Elızı év

Tárgyév

Befektetett eszközök

191

466

TÁRGYI ESZKÖZÖK

191

466

Forgóeszközök

5 935

5 260

PÉNZESZKÖZÖK

5 935

5 260

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

6 126

5 726

Saját tıke

6 126

5 726

300

300

-104

5 826

5 930

-400

0

0

6 126

5 726

INDULÓ TİKE / JEGYZETT TİKE
TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
TÁRGYÉVI EREDMÉNY
ALAPTEVÉKENYSÉGBİL
(KH. TEV.BİL)

Kötelezettségek
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
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A Hallatlan Alapítvány 2007. évi tevékenysége, projektjei

•

www.hallatlan.hu honlap fejlesztése, melynek során az oldal megjelent angol, német
nyelven, és folyamatban van a további nyelvekre (spanyol, cseh, szlovák és lengyel)
való fordítása is.

•

A weboldal tartalmi fejlesztése kapcsán a magyar jelnyelv regionális változatainak
felmérése és összegzése során az Alapítvány részt vesz a Magyar jelnyelv
egységesítési folyamatában.

•

A jelnyelvi tanfolyamok számára kidolgozott "Jelnyelv alapfokon" DVD és
munkafüzet mellé megjelentette a "Jelnyelv középfokon" DVD és az ahhoz tartozó
munkafüzetet is, amely tananyagok segítségével a jelnyelvet tanulók sokkal
hatásosabban sajátíthatják el a jelnyelv használatához szükséges helyes mimika és
nyelvi elemeket. Ez a tananyag a 2007-es eFestival, digitális multimédia alkalmazás
díját nyerte el. A jelnyelvi tanfolyamok iránt is folyamatosan növekszik az érdeklıdés.

•

elkezdtük kidolgozni a honlap off-line DVD változatát is, amely az internet nélküli
felhasználók számára fog segítséget jelenteni. Ezen kiadványunk a 2008-as év elsı
felében fog megjelenni.

•

A gyermekek számára egy olyan oktató DVD-t, kezdtünk el készíteni, amely
egyedülálló módon -játékos formában- mutatja be a jelnyelvet, amely vizuális
környezetbe épülve rajzos grafikai elemekkel társítva mutatja be a jelek helyes
használatát. Ezen multimédiás kiadványunk is a 2008-as év elsı felében kerül
megjelentetésre.

Az eddigiek során kapott pozitív visszajelzések mind azt erısítik meg, hogy az Alapítvány
tevékenysége hiánypótló. Ennek egyik bizonyítéka a www.hallatlan.hu oldal látogatóinak
száma, amely túllépte az 1 millió 260 ezer látogatást.
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További célok:

A Hallatlan alapítvány 2005-óta üzemelteti a www.hallatlan.hu weboldalt, amely segít a
magyar jelnyelv hatékony elsajátításában. Mindamellett, hogy négynyelvő (magyar, angol,
német és spanyol) tematikus szótárt kínál a felhasználók számára, számos egyébinternetes
szolgáltatással is kívánja ösztönözni a tanulókat, mint például: Chat, Kvíz, Fórum, hírek
jelnyelven, stb.

Az alapítvány alap-, közép-, és szinten-tartó jelnyelvi tanfolyamokat szervez, amely
tanfolyamokon az érdeklıdık megismerhetik a siketek kommunikációját, és betekintést enged
e sajátos nyelvi kultúrába.

A pozitív visszajelzések és az oldal, valamint a jelnyelvi tanfolyamok iránt mutatkozó
fokozottan nagy érdeklıdés azt mutatja, hogy az Alapítvány a célkitőzéseivel hiánypótló
tevékenységet valósít meg. Ezen igényeknek megfelelıen 2008-ban tevékenységét az
alábbiak alapján határozta meg:
•
•
•
•
•
•

www.hallatlan.hu honlap üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése,
Jelnyelvi tanfolyamok szervezése, további oktatási anyagok kidolgozása mozgóképes
formában,
a jelnyelvi tanfolyamok program-akkreditálása, valamint a vizsga anyagainak
átdolgozása, fejlesztése az Európai Uniós követelményszinteknek megfelelıen
az oktatás színvonalának emelése érdekében a jelnyelvi oktatók számára
továbbképzések szervezése
a regionális nyelvjárások begyőjtésének rendszerezésének, felvételeinek folytatása,
majd a honlapon való megjelentetése,
a különbözı szakmák, szakterületek (bank, orvos, önkormányzat, utazási irodák, stb.)
speciális jelkifejezéseinek begyőjtése, felvétele, majd adathordozón való
megjelentetése (DVD).

A Hallatlan Alapítvány a vezetı tisztségviselıi részére 2007-ben nem nyújtott anyagi
támogatást, valamint az adó 1%-os támogatásban nem részesült.

Kelt: Budapest, 2008. Február 1.
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