Szöveges beszámoló a 2012. évi
közhasznú tevékenységről
Az egyesületet a bíróság a Pk.60398/2007 számú végzésével, mint közhasznú szervezetet
nyilvántartásba vette 2007. október 5.-én. Közhasznú tevékenységi köre közösségi, társadalmi,
kulturális tevékenység.
Munkaviszonyban 2012-ben május végéig 7 főt foglalkoztat. A munkatársak között 4 fő teljes és 3
fő részmunkaidőben került alkalmazásra.
11 fő megbízási jogviszonyban végzett oktatási tevékenységet.
24 fő önkéntes segítette működésünket.
Egyesületünk fiatalok részére színházi nevelési előadások bemutatását végzi két átalakított,
újragondolt programmal. Egy új bemutatónk volt, amiből 3 előadást tartottunk.
2012-ben 12 alkalommal összesen 1185 fő vett részt foglalkozásainkon. Ebből Pest megyében 3szor (Szentendre 2, Zebegény 1) Budapesten 3 alkalommal tartottunk színházi nevelési előadást.
Sepsiszentgyörgyön további 6 alkalommal játszottuk előadásainkat.
Gubancok című előadásunk bekerült a Tantermi Színházi Szemle támogatott produkciói közé.
Rendszeres szakköri foglalkozásokat 16 csoportnak tartottunk (legalább 8 fő részvételével). 3
településen (Szentendre, Zebegény, Dunabogdány) 188 fő összesen 366 alkalommal vett részt
foglalkozásainkon térítésmentesen. A csoportok az év során 16 bemutatót tartottak. Rendszeresen
színjátszás, média, képzőművészet, gépírás, LEGO® robot programozás, GO, hímzés, sakk
témakörökben működtettünk szakköröket, valamint énekkar és életvezetési alkalmakat tartottunk és
folytattuk a Figyelj Rám! Közhasznú Egyesülettel közösen működtetett (enyhe és középsúlyos
értelmi fogyatékos) fiataloknak szóló Cserebogár színjátszó kört Dunabogdányban. Emellett
kompetenciafejlesztéssel, tehetséggondozással segítettük a térség fiataljait.
Munkatársaink közül 1 fő végezte el a Magyar Drámapedagógiai Társaság 120 órás akkreditált
drámapedagógiai tanfolyamát, és 1 fő végzett 120 órás gyermek színjátszó rendezői tanfolyamon.
Nyáron 3 tábort szerveztünk összesen 48 fő részvételével: Zebegényben a színjátszó
szakköröseinknek 6 napos tábort, ami a helyieknek bejárós, a szentendreieknek ottalvós volt. A
szitakötő folyóirattal együttműködve vers- és meseíró tábort tartottunk Szigetmonostor-Horányban.
A Puzzle Színpad fiataljainak életvezetési és színjátszós táborban fogadtuk Balatonfűzfőn.
Dunabogdányban részt vettünk a Cserebogár csoportnak napközi táborában.
Az év folyamán – a korábban említett saját előadásokon kívül – 4 alkalommal szerveztünk színházi
előadást együttműködő partnereinknél Zebegényen és Szentendrén. Szeptemberben ismét
közösségfejlesztő projektnapokat tartottunk a Templomdombi Általános Iskola hetedikesei számára.
Január 21-én Szentendrei Diák Filmszemlét (SZEDIFI) rendeztünk. Délelőtt 17 kisfilm került a
versenyprogramban bemutatásra és a délután folyamán műhelybeszélgetések, viták, szakmai
kurzusokon vehettek részt az érdeklődők.
Április 11-én a Költészet napja alkalmából Szentendrén több rendezvényből álló megemlékezést
tartottunk: reggel és délelőtt a Vers-Kommandó járta a szentendrei HÉV vonalát, majd a város
közintézményeit látogatták meg (óvoda, Egészség-ház, iskolák) versekkel; délelőtt rendhagyó
irodalomórákat tartottunk a Szent András általános Iskolában és a Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága jóvoltából a József Attila emlékkiállítást a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium Könyvtárában mutattuk be, és ehhez kapcsolódóan múzeumpedagógiai foglalkozásokat
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tartottunk 4 osztály számára; késő délután Vers-Randevút szerveztünk a Fő téren, ahol csöndes
versolvasás és hangos felolvasás keretében zárult a megemlékezés.
Május 18-19. és 23-24-én 4 napon keresztül záró rendezvénysorozattal búcsúztunk a közel két éves
közösségfejlesztő projektünktől (TÁMOP 3.2.3-09/2/KMR-2010-0008). Zebegényben fellépett az
énekkar és humoros összefoglalást tartott a tevékenységekből a színjátszó csoport. A Móricz
Zsigmond Gimnáziumban a Montice csoport tartott nyilvános bemutatót. A Pest Megyei Könyvtár
Színháztermében felléptek a színjátszó csoportjaink, vendégül láttuk a miskolci Apródokat,
valamint a Cserebogár csoport is bemutatkozott. A szakkörök is bemutatót tartottak, illetve
kiállításokon tekinthettük meg az eredményeiket. Végül a Vizes Nyolcas Uszoda- és
Szabadidőközpont különtermében tartottunk sajtótájékoztatót és szakmai kerekasztal-beszélgetést
meghívott előadókkal.
Folytatódott Uniós pályázati projektünk, illetve támogatta működésünket az EMMI és a NEA.
Komoly előrelépésként értékeltük, hogy szeptemberben a volt Megyeházáról áthelyeztük irodánkat
a Jurányi Közösségi és Inkubátorházba, ahol számos független alkotócsoporttal együtt a kezdetektől
helyet kaptunk iroda működtetésére és alkotótevékenységünk folytatására.
Vállalkozási tevékenységet 2012. évben az egyesület nem folytatott.
Közhasznú tevékenységünk során 17.965.445.- Ft bevételt értünk el, 51.000.- Ft adományból,
tagdíjakból pedig 26.000.- Ft bevétel származott.
A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 57.383.- Ft érkezett be, mely összeg tartalmazza
a 2010-es és 2011-es felajánlásokat is.
Elkülönített állami pénzalaptól 1.650.000.- Ft, központi költségvetési szervektől 1.839.650.- Ft
pályázati támogatást, Uniós keretből 7.925.579.- Ft-ot, civil szervezetektől 360.000.- Ft-ot, TAO
támogatásból pedig 1.326.000.- Ft-ot kaptunk, mely összegeket a pályázatok céljai szerint fel is
használtuk.
A közhasznú tevékenység kiadásainak jelentős részét az anyagok és jelmezek költsége,
alvállalkozói tevékenységek, eszköz-, irodaszer vásárlás, reklám, hirdetési díj, bérleti díj, tanfolyam
díj, reprezentáció, utazási költségek, belföld kiküldetések, szakkönyv vásárlás teszi ki. A költségek
összege 16.312.107.-Ft- volt.
2012. évben rászorultak részére sem természetbeni támogatás sem pénzbeli juttatás nem történt.
Összességében egyesületünknek a közhasznú tevékenység során ebben az évben 1.652.790.- Ft
nyeresége keletkezett.
Az Egyesület tisztségviselői tisztségüknél fogva nem részesülnek díjazásban. 2010 októberétől
2012. május 31-ig azonban a választmány két tagja szakmai és projektmenedzseri feladataik
végrehajtását teljes munkaidős munkaviszonyban végzik, valamint decembertől az elnök
rendezőként került alkalmazásra. Ehhez kapcsolódóan részesültek jóléti juttatásokban (étkezési
utalvány), melynek összege 2012-ben 180.000.- Ft volt. Ezen kívül kiküldetésben töltött költségeik
fedezetére 300.019.- Ft-ot vettek fel a Választmány tagjai. Továbbá önkéntes tevékenységük
jutalmául összesen 36.000.- Ft-ot kaptak.
Az egyszeres könyvvitelről kettős könyvelésre váltottunk a változó jogszabályi környezet miatt
2012. január 1-én. Ennek következményeként az Egyszerűsített éves beszámoló eredmény-

3

Nyitott Kör

kimutatása táblázatban a korábban Egyéb ráfordításként szereplő tételek immár különböző
költségnemekbe kerültek (a kettős könyvelésben ezek Anyagjellegű ráfordítások). Az
összehasonlíthatóság érdekében ezért a korábban (2011-ben) Egyéb ráfordításként könyvelt
tételként szerepeltetett összeget (6.523.- eFt) az előző évi Anyagjellegű ráfordítások közé
csoportosítottuk.
Az egyesület 2007. év végén alakult és mint az éves beszámolójából is látható folyamatosan
fejlődik, minden évben a sikeres pályázatoknak köszönhetően egyre több az esélye, hogy
megvalósítsa célkitűzéseit és minél több iskolába eljuttassa a Kötéltánc és a Gubancok című
színházi nevelési programjait.
2013. évi terveink között szerepel új színházi nevelési előadás és gyermekszínházi előadás
létrehozása, táboroztatás, valamint mind a megtartott foglalkozások számának mind a résztvevő
diákok számának növelése, melyre a forrásokat folyamatosan teremtjük elő.
Budapest, 2013. április 26.
……………………………………….

