A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-342
2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

07 Székesfehérvári Törvényszék

2018.05.31 22:44:47

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

0 7

Időszak terjedelme: egész év

0 1

0

töredék év

0

0

1

0

7

7

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 7

2 0 1 7
1 2
időszak vége

3 1

Nyomtatva: 2018.06.01 20.11.59

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 7

07 Székesfehérvári Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 7
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 7
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

2 4 7 5

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Kápolnásnyék
Közterület jellege:

Fő
92/b.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

0 7

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
2 0

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 1

.P k . 6 0 0 7 7

0 0 0 1 0 7 7

/ 2 0 1 5/2

1 8 7 2 8 7 6 3

1

0 7

Kaszás András

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 1 8

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 5

3 1
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2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

189

1 289

189

1 289

1 959

8 482

1 959

8 482

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 554
2 148

11 325

1 315

1 878

I. Induló tőke/jegyzett tőke

150

150

II. Tőkeváltozás/eredmény

-34

1 165

1 199

513

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek

50

644

610

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

644

610

Passzív időbeli elhatárolások

189

8 837

2 148

11 325

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

612

660

6 257

előző év

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

50

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

612

710

19 369

6 257

19 369

5 972

19 338

5 972

19 338

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

6 869

20 029

6 869

20 079

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6 869

20 029

6 869

20 029

5. Anyagjellegű ráfordítások

5 404

18 891

5 404

18 891

246

580

246

580

20

44

20

44

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

5 670

19 515

5 670

19 515

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

5 670

19 515

5 670

19 515

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

1 199

514

50

1 199

564

1 199

514

50

1 199

564

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
50

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

4 976

1 852

4 976

1 852

996

17 486

996

17 486

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

2 4 7 5

Település:

Kápolnásnyék
Közterület jellege:

Fő

92/b.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
2 0 .P k . 6 0 0 7 7

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

0 7

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/2 0 1 5 / 2
0 0 0 1 0 7 7

1 8 7 2 8 7 6 3

1

0 7

Kaszás András

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

nevelés oktatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011évi CXC. törvény 4§

1) (a)-(u)
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: ifjúsági korosztály
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

250

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
4 948

alapcél szerinti feladatok megvalóstásához igénybevett szolgáltatások

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

18 162
Tárgy év

477

alapcél szerinti feladatok anyagköltsége

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Tárgyév

Előző év

eszközállomány amortizációja

773
Tárgy év

245

580

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

5 670

19 515

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

5 670

19 515

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)
0

6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Előző év (1)

0
Tárgy év (2)

0

0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

6 869

20 079

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

6 869

20 079

H. Összes ráfordítás (kiadás)

5 670

19 515

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

5 670

19 515

K. Tárgyévi eredmény

1 199

564

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

20

Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Látod amit én?
Támogató megnevezése:

Gyermek és Ifjúsági Alprogram (Család-, Ifjúsági- és Népesedéspolitikai Intézet)
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.04.01-.2017.04.30

Támogatási összeg:

700 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

412 791

- tárgyévben felhasznált összeg: 412 791
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

412 791

Felhalmozási
Összesen:

412 791
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Működési Támogatás
Támogató megnevezése:

Nemzeti Együttműködési Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2016.04.01-2017.03.30

Támogatási összeg:

552 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

231 981

- tárgyévben felhasznált összeg: 231 981
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

231 981

Felhalmozási
Összesen:

231 981
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Erasmus+ Ifjúsági program: EnAct
Támogató megnevezése:

Tempus Közalapítvány
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.01.01. - 2017.06.30.

Támogatási összeg:

5 828 918

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

5 828 918

- tárgyévben felhasznált összeg: 5 828 918
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

5 828 918
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

5 828 918

Felhalmozási
Összesen:

5 828 918
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Erasmus+ Ifjúsági program: PlusOne
Támogató megnevezése:

Tempus Közalapítvány
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.05.01. - 2017.10.31

Támogatási összeg:

6 565 849

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

6 565 849

- tárgyévben felhasznált összeg: 6 565 849
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

5 471 541
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

6 565 849

Felhalmozási
Összesen:

6 565 849
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.06.01 20.12.00
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2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Erasmus+ Ifjúsági program: ReThinking Media - Dare to doubt
Támogató megnevezése:

Tempus Közalapítvány
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.05.01. - 2017.11.30

Támogatási összeg:

4 837 685

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

4 837 685

- tárgyévben felhasznált összeg: 4 837 685
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

4 031 404
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

4 837 685

Felhalmozási
Összesen:

4 837 685
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.06.01 20.12.00

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Erasmus+ Ifjúsági program: Ébresztő
Támogató megnevezése:

Tempus Közalapítvány
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.05.01 - 2019.01.31

Támogatási összeg:

7 462 171

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

600 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 600 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

6 218 476
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

600 000

Felhalmozási
Összesen:

600 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.06.01 20.12.00

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: NEA 2017. évi működési
Támogató megnevezése:

Nemzeti Együttműködési Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.04.01-2018.03.31

Támogatási összeg:

2 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 098 232

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 098 232
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

2 000 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

1 098 232

Felhalmozási
Összesen:

1 098 232
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.06.01 20.12.00

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: NEA szakmai
Támogató megnevezése:

Nemzeti Együttműködési Alap
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2017.04.01-2018.03.31

Támogatási összeg:

578 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

17 328

- tárgyévben felhasznált összeg: 17 328
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

578 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi

17 328

Felhalmozási
Összesen:

17 328
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.06.01 20.12.00

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-342

2017. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2018.06.01 20.12.00

PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló
TIA_2017_szakmaibeszamolo.pdf

Tudatos Ifjúságért Alapítvány
Szakmai beszámoló
2017.
Az Alapítvány alapadatai:
Az Alapítvány elnevezése: Tudatos Ifjúságért Alapítvány
Az Alapítvány rövid neve: TIA
Az Alapítvány székhelye: 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 92/B
Az Alapítvány nyilvántartási száma: 07-01-0001077
Az Alapítvány adószáma: 18728763-1-07
Az Alapítvány bírósági bejegyzés száma: 20.Pk.60.077/2015/2
Az Alapítvány számlavezető bankja: OTP Bank Nyrt.
Az Alapítvány bankszámlaszáma: 11711010-20004903-00000000

Az Alapítvány Alapító Okirat szerinti céljai:
•
•
•
•
•
•
•
•

tudományos tevékenység, kutatás
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
kulturális tevékenység
gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
emberi és állampolgári jogok védelme
munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése
euroatlanti integráció elősegítése.

Általános összefoglaló
Alapítványunk 2017-ben az elnyert forrásoknak köszönhetően pénzügyi szempontból
stabil évet zárt. A 2017-es év egyik legfontosabb célkitűzése a stabil és biztos lábakon
nyugvó működés volt, melyet úgy érezzük sikerült elérnünk.
2017-ben a projektekenet túl több önálló kezdeményezést tudtunk elindítani, megújult
arculatunk és kommunikációs felületeink. Munkánk elismerése, hogy a tavalyi évben
jelentős mértékben bővült önkéntes bázisunk és számos új partneri és együttműködési
megállapodást kötöttünk.
A 2018-as év kiemelt feladata, hogy a stabil működési feltételek megteremtésén túl
továbbra is fejlődő pályán legyen Alapítványunk.
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Az Alapítvány 2017-ben vállalt legfontosabb szakmai területei:
Fő szakmai területek, melyekben aktívak voltunk a tavalyi évben:
•

Emberi jogi nevelés

Célunk ezzel a területtel, hogy megértessünk, befogadásra alkalmassá tegyünk olyan
normákat és kulcsfogalmakat mint: tolerancia, demokrácia, esélyegyenlőség stb.
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy olyan társadalom létrehozását segítsük, amelyben
az emberi jogokat a közösség minden tagja elfogadja, tiszteletben tartja és védelmezi.
•

Aktív állampolgárságra és demokráciára való nevelés

Napjaink kiemelt problémája a fiatalok passzivitása és aktív részvételük hiánya.
Hiszünk benne, hogy a fiataloknak hallatni kell hangjukat és aktív formálóinak kell
lenniük a demokráciának, részt kell venniük a döntéshozatalban, állandó párbeszédet
teremtve a döntéshozókkal.
•

Játék általi fejlesztés

A mai modern világban a fiatalok oly módon tudnak elsajátítani tudást és képességeket,
mely számukra izgalmas és érdekes. Éppen ezért foglalkozunk ezzel a témakörrel, hogy
olyan eszközt alkalmazzunk, mely leköti a fiatalok érdeklődését.
További szakmai területek, melyekben aktívak voltunk a tavalyi évben:
•

Pénzügyi kultúra fejlesztése

A rendszerváltás óta Magyarországon a pénzügyi nevelés nem kapott kellő hangsúlyt,
melynek okán a magyar lakosság többségének hiányoznak azok a megfelelő
alapismeretei, melyek a modern és változó világunkban elengedhetetlenek a sikeres
boldoguláshoz. Ezek fényében szükségesnek tartjuk, hogy a fiatalokat jól használható
pénzügyi ismeretekkel vértezzük fel
•

Munkavállalói ismeretek fejlesztése

A jelenkor fiatal generációját érintő egyik legsúlyosabb problémájának gondoljuk a
fiatalok körében a munkanélküliség terjedését és a NEET fiatalok számának drasztikus
növekedését. Célunk ezért, hogy különböző képzésekkel és programokkal segítsük és
javítsuk a fiatal – elsősorban a hátrányos helyzetű – munkavállalók elhelyezkedési
esélyeit.
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Pályázatok
2017-ben több hazai és nemzetközi pályázatot nyert szervezetünk.
•

Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért kollégium 2017-es
működési támogatás

Ezt a támogatási összeget a szervezetünk alapvető működésére fordítottuk. Ebből
fedeztük többek között az alábbi, a szervezet működéséhez kapcsolódó tételeket:
o bankszámlaköltség
o adminisztratív kiadások
o posta költség
o szervezet arculatának és egyéb kommunikációs felületeinek
megújítása
•

Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért kollégium 2017-es
szakmai pályázat

A Látod amit én? néven futó projektünkkel célunk aktívan tenni egy olyan világért,
ahol az emberek észreveszik, ha valaki elnyomás, vagy gyűlöletbeszéd áldozata lesz,
és fel is szólalnak ellene.
A programsorozat célja, hogy egy tanulási folyamat részeként arra használjuk a
színházat és annak eszközeit, lehetőségeit, hogy megszólítsuk a társadalmat, magunkat,
továbbá olyan stratégiákat próbáljunk ki, melyek társadalmi változásokat hozhatnak
létre a közösség javára, aktív szerepvállalásra sarkallnak, fejlesztik a személyiségünket.
A projekt a Nem Privát Színház színészei és önkéntesek által forgalmas helyeken
eljátszott konfliktusszituációk a gyűlöletbeszéd témáit és az elnyomás különféle
megnyilvánulásait dolgozzák fel arra ösztönözve a nézőket, hogy passzív szemlélődés
helyett aktív szerepvállalással lépjenek fel embertársainkat nemi, etnikai, vallási
hovatartozása, vagy szexuális orientációja miatt érő negatív megnyilvánulásokkal
szemben.
A projekt a nézők aktív részvételére számít, konfliktusszituációt generál, amit a
beavatott színészek addig tartanak fenn, amíg egy bátor hétköznapi hős – egy jóérzésű
szemlélődő- közbe nem lép. Jutalma a taps és a hőssé avatás.
A projekt célja a figyelemfelhívás mellett a társadalmi változás elérése, mely
személyiségfejlesztés révén az apátia leküzdésére sarkallva a közösség javát szolgálja.
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•

Erasmus+ Ifjúsági program: EnAct

“EnAct” – Empowerment through Nature, Authentic Communication and Theatre című
képzés 2017. április 6-13. között valósult meg Győrben.
A képzési program célja ifjúsági munkások kompetenciáinak fejlesztése, mely képessé
teszi őket, hogy fiatalokat elkötelezzenek és bátorítsanak, hogy aktív szereplőivé
váljanak a társadalmunknak és felvegyék a harcot a rasszizmus és a diszkrimináció
ellen, fejlett kommunikációs készségeiken, konfliktuskezelői technikáikon keresztül.
A 8 napos képzésen 24 résztvevő, 3 képző és egy logisztikai segítő vett részt a
következő országokból: Ciprus, Görögország, Írország, Olaszország, Törökország,
Egyesület Királyság és Magyarország.
A szakemberek képzésével és a módszerek megismertetésével hozzájárultunk a
nemzetközi ifjúsági munka minőségbeli fejlődéséhez. A projekten való részvétel által
a szakemberek kreativitása és kezdeményező kedve fokozódott, a jövőben nagyobb
magabiztossággal valósítják meg saját elképzeléseiket nemcsak a szervezet
tevékenységein belül, hanem magánéletükben is.
•

Erasmus+ Ifjúsági program: PlusOne

A PlusOne projekt célja az volt, hogy a résztvevő szervezetek képviselőinek az ifjúsági
munkában elterjedt projekttervezési és projektmenedzsment ismereteket átadja, és
felkészítse őket arra, hogy képesek legyenek önállóan megtervezni egy emberi jogi
nevelésre épülő projekttervet, és azt pályázatként beadni az Erasmus+ Programban.
A 8 napos képzésen 24 ifjúságsegítő/ifjúságügyi szakember/önkéntes
programszervező/junior képző és 4 képző/logisztikus/projektvezető vett részt a
következő országokból: Magyarország, Románia, Olaszország, Törökország,
Örményország, Grúzia, Marokkó és Libanon.
A projekt megvalósítása elősegítette a résztvevők közötti kölcsönös párbeszéd
létrejöttét, a kultúrák megismerését és a társadalmi befogadás előmozdítását, valamint
a fiatalok aktív részvételét az alapvető európai értékeknek megfelelően.
•

Erasmus+ Ifjúsági program: ReThinking Media – Dare to doubt

Az ifjúsági csere elsődleges célja az volt, hogy a résztvevőket magasabb szintű és
tudatosabb média fogyasztásra és kritikus gondolkodásra ösztönözzük azáltal, hogy a
kulcs kompetenciáikat fejlesztjük. Ennek részeként megismertettük velük a különböző
média eszközöket, valamint azt, hogy ezek milyen manipulációs technikákat
használnak a fogyasztók, a hétköznapi emberek befolyásolására.
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Az ifjúsági csere végére a résztvevők motiválttá váltak arra, hogy aktívabb szerepet
vállaljanak a közösségeikben és a demokratikus életben, döntéshozatalban, a
tapasztalataikra alapozva saját maguk is szervezzenek foglalkozásokat és
népszerűsítsék az ifjúsági munkát, valamint az Erasmus+ által kínált lehetőségeket,
online és offline felületeken egyaránt.
•

Erasmus+ Ifjúsági program: Ébresztő

Az Ébresztő! című projekt ötlete olyan tenni akaró fiatalokban fogalmazódott meg, akik
saját közösségükben aktív szerepet vállalnak, helyi közösségükért tenni akarnak,
azonban ehhez külső támogatásra is szükségük van.
A projekt egyik alapvető célja a fiatalok képességeinek fejlesztése a strukturált
párbeszéd folyamatához kapcsolódva, lehetőséget biztosítva számukra a demokratikus
és bevonó döntéshozatali folyamat megismerésére és annak alkalmazására, így
előmozdítva az aktív részvételt a demokratikus folyamatokban.
Projektünk alapját az az elmélet képezi, hogy a fiataloknak aktív alkotóinak kell lennie
a helyi közösségeknek, a döntések formálóinak és véleményezőinek, valamint
potenciális partnereknek, akik értékes és hasznos tanácsokkal tudják alakítani a
társadalmi folyamatokat.
Úgy gondoljuk, ennek a folyamatnak a támogatására a fiatalokat képessé kell tennünk,
hogy a civil szervezet életébe és a helyi döntéshozatalba be tudjanak kapcsolódni, mely
elv projektünk másik pillérét képezi.
A projekt során egy komplex folyamatot valósítunk meg a fenti célok elérése
érdekében. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok ne csak lehetőséget kapjanak véleményük
elmondására, hanem megfelelő készségeket sajátítsanak el, melyek segítségével
hitelesen tudják képviselni érdekeiket, tudnak érvelni és határozottan részt venni
vitaszituációkban. A megvalósított tevékenységek mindegyike a demokratikus életben
való aktív részvételre ösztönzi a fiatalokat, előmozdítja a véleménymegosztást a
fiatalok és a döntéshozók között, mely során a fiatalok képességei fejlődnek.
Budapest, 2018. május 25.
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