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I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
MÉRLEG
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök (aktívák) összesen:
D. Saját tőke
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás
- ebből tárgyi eredmény
III. Értékelési tartalék
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
Források (passzívák) összesen:

1.500 e Ft
--1.500 e Ft
----1.932 e Ft
--152 e Ft
--1.780 e Ft
--3.432 e Ft
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft
--------e Ft
e Ft
3.432 e Ft

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
a. alapítótól
b. államháztartás alrendszeréből
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
1. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel
2. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele
C. ÖSSZES BEVÉTEL
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI

13.602 e Ft
1.181 e Ft
--1.181 e Ft
3.808 e Ft
653 e Ft
32 e Ft
7.928 e Ft
------13.602 e Ft
12.233 e Ft

E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI
--1. Nem cél szerinti (vállalkozási) költségek
--2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei
--F. ÖSSZES VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG KÖLTSÉGEI
--G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
1.369 e Ft
H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
--I. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
1.369 e Ft

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
0 e Ft
1. bérköltség
0 e Ft
2. megbízási díjak
--3. tiszteletdíjak
--4. személyi jellegű egyéb költségek
--5. személyi jellegű költségek közterhei
0 e Ft
B. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
0 e Ft
C. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
0 e Ft
D. EGYÉB KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK
0 e Ft
--E. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK
- ebből: pályázati úton nyújtott támogatások
--MINDÖSSZESEN:
12.233 e Ft

II. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
A Az állami költségvetésből kapott támogatás
1. Alapítói vagyon
a. alapítói törzsvagyon (működés biztonságára)
b. közhasznú cél szerinti tevékenységre felhasználható alapítói
vagyon
2. Működési támogatás
a. működési költségek
b. cél szerinti közhasznú tevékenységre
B. Munkaerőpiaci Alaptól kapott támogatás
1 Működési támogatás
2. Cél szerinti közhasznú tevékenységre
A. + B. MINDÖSSZESEN:
C. Támogatások 2000. évi felhasználása
1. Állami költségvetésből kapott támogatásból működési célra felhasználás
2. Munkaerőpiaci Alaptól kapott támogatásból felhasználás

III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL
INDULÓ TŐKE
TŐKEVÁLTOZÁS
-tárgyévi eredmény

2.000 e Ft
-500 e Ft
-500 e Ft

IV. KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL

510 e Ft
------510 e Ft
510 e Ft
--------510 e Ft
510 e Ft
510 e Ft
---

A MEVISZ a 2000. évben cél szerinti tevékenysége kapcsán kifizetést nem eszközölt.

V. KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAIRÓL
A. Elnökség tagjai részére tiszteletdíj
B. Felügyelő bizottság tagjai részére tiszteletdíj
A. + B. Összesen:

-------

VI. TARTALMI BESZÁMOLÓ
A Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 1988-ban alakult, azzal a céllal, hogy az evangélikus ifjúsági
munka újraélesztésében részt vegyen. Sikereket elsősorban szakcsoportok alakításával ért el, ahol hasonló
érdeklődésű fiatalok fognak össze egy-egy munkaterület hatékonyabb művelése érdekében.
Az elsők között alakult meg a "MEVISZ Bárka", amely szociális területen végzett munkába vonja be fiatalokat.
Így kapcsolatok teremtődnek az amúgy roppant zárt világban élő sérültek, és a segítők között; az utóbbiak
megtanulják megszokni, elfogadni, sőt gondozni, ápolni korlátozott társaikat; így egy nyitott, segíteni
természetesen tudó és arra kész fiatal csapat nevelődik. A mozgássérültek, vakok, értelmi fogyatékosok számára
az egyenrangúság, sőt a segíteni tudás élményét jelenti egy-egy tábor, hosszabb távon pedig önállóbbá és
bátrabbá válásukat eredményezi.
A mozgássérült-munka
Születése: 1989 nyarán zajlott első mozgássérült-táborunk Borgátán, az ottani mozgássérült-üdülőben. Az akkor
megszületett barátságok tovább éltek és szaporodtak, az akkori tábor működése, programja
hagyományt teremtett.
Célcsoportja:
 Kb. 350 mozgássérülttel volt kapcsolatunk eddigi munkánk során. Nagy többségük hűséges
táborostársunkká vált.
 Életkoruk 5-től 70 évig terjed, de a jellemző mégis a 15-35 éves korosztály.
 Intézetekben és családjukkal élő mozgássérültek kb. egyenlő számban vannak jelen köztük.
 Többségük - mint a magyarországi mozgássérültek többsége - nem jutott túl az általános iskolai
tanulmányoknál.
 A többség súlyosan mozgássérült - "rosszmozgó", akiknek számos életfunkciójában segítségre van
szüksége.
 Vannak közöttük halmozottan sérültek - elvi okokból nem különítjük el őket speciális táborokba -, kb.
120 fő értelmi fogyatékos is, néhányan más testi fogyatékkal is élnek.
 Magyarország minden részéből vannak résztvevőink. Budapesten, Pécsett, Győrben és Miskolcon
működik helyi csoportunk, erőfeszítéseket teszünk egy siófoki, egy békéscsabai, és egy nyíregyházai
csoport létrehozására.

Tevékenységi formái:
• Nyári táborok, hétvégi háromnapos találkozók, 2000-ben összesen kb. 8000 résztvevőnap.
• Hetenkénti-kéthetenkénti kirándulások, kultúrprogramok egész évben, valamennyi helyi csoportunknál.
• Szállítás, fürdetés, tornáztatás, mozgássérült gyerekek baby-sittelése, stb.
• Látogatás, levelezés egész évben.
• Szociális szervezőmunka. (Tolókocsi- és számítógépszerzés, munkahely- és iskola keresése, orvoshoz
juttatás, stb.)
Értelmi fogyatékosokkal végzett munka
Célcsoport: 6-30 éves, többnyire középsúlyos értelmi fogyatékosok. Kb. 20 fő.
Tevékenységi formák:
• tábor,
• találkozók,
• kirándulások,
• látogatás, stb.

Vak gyerekekkel végzett munka
Célcsoport: 8-22 éves, vak és súlyosan gyengénlátó gyerekek-fiatalok, részben halmozott fogyatékosok. Kb. 20
fő.
Tevékenységi formák:tábor,
• találkozók,
• kirándulások,
• látogatás, stb.
Szakmai kapcsolataink, együttműködéseink:
Szinte minden budapesti, és legalább 20 vidéki, mozgássérültekkel foglalkozó intézettel és szervezettel, klubbal
kapcsolatban állunk. Más Bárka-munkaágaink további kb. 40 intézményi kapcsolattal bírnak, ahonnan visszük
nyaranta táboroztatni, évközben pedig látogatjuk a fogyatékos fiatalokat, gyerekeket. Segíti ezt az is, hogy
számos táborosunk időközben végzett egy ilyen irányú felsőoktatási szakon (gyógypedagógus, gyógypedagógiai
asszisztens, szociális munkás, -asszisztens, szociológia, diakónusképző) és elhelyezkedett valahol a szakmában.
Intézetben élő, illetve onnan kikerült fiatalokkal végzett munka
Múlt: 1989 óta végzünk ilyen munkát. Először a Balatonalmádi Gyermekotthon gyermekeivel, később, mikor ez
az otthon feloszlott, új otthonukkal álltunk kapcsolatban. Később hasonló kapcsolat alakult ki a
Peremartoni Csecsemőotthonnal, majd a Pilisi Gyermekotthonnal is.
Célcsoportok: 10-22 éves állami gondozott, nevelt, stb. gyerekek, nagyobbrészt fiúk. Kb. 40 fő, főként Veszprém
és Pest megyéből.
Kapcsolatrendszer: Kapcsolatban állunk mindazokkal az intézetekkel, ahová gyerekeink kerültek (kb. 25 intézet
és családi ház) iskolákkal, a Népjóléti Minisztérium illetékes főosztályával, illetve az érintett
GYIVI-kkel.
Tevékenységi formák:
• táborok,
• találkozók,
• látogatás,
• levelezés,
• szociális szervezőmunka (továbbtanulási és munkalehetőségek keresése, jogi ügyek),
• krízisben segítség (szállás, étkezés, ruha, stb.),
• kulturális önmagukra találás (saját roma népzenei együttes, festészet) segítése,
• lakásotthon-projekt.
Egyéb szakterületeink:
Egyháztörténeti kutató szakcsoport – Egyháztörténeti kutató szakcsoport - Az 1945 és 1990 közti időszak
egyháztörténeti eseményeit kutatja a még élő tanúkkal készített interjúk útján, így segítve az Egyház
szembenézését önnön múltjával. Munkájának eredményeit könyvsorozat formájában is közreadja. A sorozat
első, második kötet a Nem voltam egyedül c. könyvek.
Könnyűzenei szakcsoport - MEVISZ keretein belül a kezdetektől fogva működik. Mindeddig és ez után is azt
a célt tartotta, illetve tartja szem előtt, hogy az evangélikus fiatalokkal megismertesse és megszerettesse az általa
képviselt hitet ébresztő, keresztyén tartalmú könnyűzenét és minél szélesebb körben segítse annak megtanulását
és terjesztését. Tevékenységét az alábbiakban lehet részletezni: 1990-től kezdve minden évben legalább egyszer,
olykor két ízben is gitártáborokat szervezett Tápiószelén, Keszőhidegkúton és Paton. A táborokkal kapcsolatos
szervező és oktatói munkát kezdetben lelkes teológushallgatók és ifjú lelkészek végezték. A táborok fő
célkitűzése az volt, hogy alapfokú gitáros képzésben részesítsék a résztvevőket, hogy ezzel elősegítsék illetve
biztosítsák a gyülekezetek ifjúsági alkalmain az énekek tanítását és kíséretét. Cél volt ezen kívül az is, hogy – a
jövőre is gondolva – új vezetőket, oktatókat képezzenek. A gitároktatást kiegészítették alapfokú zeneelméleti
ismeretek tanításával is. A táborok programjait reggeli és esti áhítatok és csoportbeszélgetések egészítették ki. A
komoly és rendszeres munka, tanulás, gyakorlás jelentős zenei szolgálatokat eredményezett.
1993-ban több helyszínen előadásra került a Jónás és Jézus rockoratórium, amely később kazettán is megjelent.
1994-ben ezt követte a Csömörön bemutatott Barabbás című rock-oratórium. 1992-1994-ig Csömörön
Keresztyén Könnyűzenei Fesztivált rendezett. A gitártáborok hatására alakult evangélikus ifjúsági együttesek is
felléptek itt. A Promise teológusokból, a Szela a gitártábori oktatókból és a Halesz pécsi ifjúsági tagokból állt
össze. Ezeken kívül számos más keresztyén együttes is részt vett. A keresztyén könnyűzene terjesztését
szolgálták az Új ének énekfüzetek (1990, 1992, 1993), majd az 1998-ban egy kötetben megjelent bővített
kiadású gyűjtemény. Az elmúlt évtizedben ezek a kiadványok elterjedtek egész egyházunkban és nagymértékben
segítették a gyülekezetekben folyó ifjúsági lelki munkát.

Ifjúsági lapunk- A HANG 1994 márciusában azzal a szándékkal alapítottuk az újságot, hogy megpróbálunk
kapcsolatot létesíteni az ország különböző tájain élő evangélikus fiatalok között. De az a nem titkolt cél is a
szemünk előtt lebegett, hogy olyan színvonalas szellemi táplálékot adjunk az ifjúságnak, amely nem a belterjes
egyházi szemléletmóddal közelíti meg a kérdéseket, hanem ha kell, kétkedésre, de legalábbis elgondolkodásra
ösztönzi. Tematikus számainkban gyakran szándékosan olyan fogalmakat, élményeket próbálunk – a teljesség
igénye nélkül, de azért a rendelkezésünkre álló tudományos módszerek alkalmazásával – megfogalmazni, és
formába önteni, amelyeknél szinte biztosak lehetünk abban, hogy bár mindenkit foglalkoztatnak. Igyekszünk
minden témánál könyvet, filmet, zenét, kiállítást is ajánlani, és az evangélikus ifjúság figyelmét ráirányítani
azokra az embertársainkra, akik bármiféle devianciájuk miatt a társadalom peremére szorultak.
Külkapcsolatok szakcsoportja - A MEVISZ külföldi kapcsolatainak összefogója. 1992 óta tevékenységének
egy részét a Nyugat-európai testvérszervezetekkel való kapcsolattartás teszi ki, másik részét a szlovákiai,
romániai, szerbiai, horvátországi, ukrajnai magyar evangélikus ifjúsági munka támogatása, segélyek gyűjtése és
továbbítása számukra. Évközben rendszeres kapcsolattartással tájékoztatjuk a külföldi kapcsolattartóinkat a
szervezendő programjainkról, látogatjuk egymást, cserekapcsolatokat szervezünk, ezeket főként a nyári
táborokba.
Gimnáziumi szakcsoport - Az egyházi gimnáziumok fiataljait próbálja jobban az egyházhoz kötni csendes
napok, találkozók, bibliaórák szervezésével.
Gyermekmunka-szakcsoport - A hazai evangélikus gyermekmunkát kívánja katalizálni, az információcserét
segíteni. Segédanyagokat ad ki, évente országos hittanversenyt és tábort szervez a hittanos, vasárnapi iskolás
gyerekeknek, az idén ünnepeltük a hittanverseny 10. évfordulóját.

