KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2004
MEVISZ (MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG)
 Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 24.
 Adószám: 19011352 – 1 – 42
 Statisztikai számjel: 19011352-9199-331-42
 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 60. 830
I. A jelentés 1. sz. mellékletét képezi a szövetség „A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2004. év”
II. A szövetség 2004-ben
- központi költségvetési szervtől,
- elkülönített állami pénzalaptól
nem kapott támogatást.
A Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 1988-ban való megalakulásakor nem rendelkezett
saját tőkével. Jelen időpontban sem foglalkozik vállalkozási tevékenységgel. Vagyonát nem osztja fel.
III. A szövetség vezető tisztségviselőinek (elnök, elnökségi tagok) semmiféle támogatást vagy
juttatást (sem pénzben, sem természetben) nem adott.
• Kötelezettségek
A gazdálkodás során csak rövidlejáratú kötelezettségek keletkezetek.
Munkavállalók bérelszámolásával kapcsolatos kötelezettségek:
Tájékoztató adatok:
Az átlagos statisztikai létszám 2 fő.
A 2004. évben kifizetett személyi jellegű ráfordítások összege: 1 699 e Ft, ezek közterhei: 850 e Ft
volt.
Tiszteletdíj, ösztöndíj kifizetésre nem került.
A költségvetési támogatások felhasználása
IV. Beszámoló a szövetség vagyon felhasználásáról
1) A mellékletként csatolt mérleg alapján:
A szövetség összes bevétele: 8 575 e Ft
A szövetség összes kiadása: 7 303 e Ft
A szövetség 2004. évi eredménye: 1 272 e Ft
2.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Szövetségünk a bankszámlán lévő pénzvagyonnal rendelkezik, amelynek összege: 7 301 e Ft.
3.) A MEVISZ közhasznú tevékenységének bevételei között kiemelten megemlítjük a
magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-os adófelajánlásából, az APEH-től befolyt 1 311 e
Ft összeget.
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4.) Az alábbi adományokban részesültünk:
Magyarországi Evangélikus Egyház: 1 650 e Ft
Weiningen - svájci gyülekezet: 941 e Ft
Harmónia KHT: 18 e Ft
FŐMTERV Rt.: 95 e Ft
ÉGKER Kft.: 40 e Ft
5.) Pályázati bevételek:
Működési költségre:
• Józsefvárosi Önkormányzattól: 62 e Ft
Családos tábor támogatására:
• GYISM Mobilitástól: 333 e Ft
6.) Saját bevételek:
•
•
•
•

Tagdíj-befizetés: 31 e Ft
Kamat: 185 e Ft
Magánszemélyektől adomány: 203 e Ft
Egyéb bevételek (kiadványok, tábori bevételek): 2 395 e Ft

A MEVISZ könyvelését regisztrált könyvelő vizsgálja.

V. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
A Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (továbbiakban MEVISZ) a Fővárosi Bíróságon
1989. 12. 04-én a 692. sorszám alatt került nyilvántartásba (közhasznúsági bejegyzés sorszáma:
692). Közhasznú tevékenységei: szociális és kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok
társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági
érdekképviselet.
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 a
szociális területen végzett munkába vonja be a 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 MEVISZ Bárka munkájának rendszeréről, anyagi és emberi hátteréről
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A MEVISZ tevékenységét elsődlegesen önkéntes munkára építi. Szervezetünk irodájában, teljes
munkaidőben dolgozik alkalmazottunk (száma változó). Feladata: szociális szervezőmunka,
látogatás és lelkigondozás, valamint a sok száz önkéntes tevékenységének koordinálása.
Bevételeink elsősorban pályázatokból, másodsorban adományokból adódnak össze.
Mozgássérült emberekkel végzett tevékenység
Születése: 1989 nyarán zajlott első mozgássérült-táborunk Borgátán, az ottani mozgássérültüdülőben. Az akkor megszületett barátságok tovább éltek és szaporodtak, az akkori tábor
működése, programja hagyományt teremtett.
Célcsoportja:
• Kb. 300 mozgássérülttel volt kapcsolatunk eddigi munkánk során. Nagy többségük
hűséges táboros társunkká 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 életfunkciójukban
segítségre van szükségük.
• Vannak közöttük halmozottan sérültek - elvi okokból nem különítjük el őket speciális
táborokba -, kb. 120 fő.
• Magyarország minden részéből vannak résztvevőink. Budapesten, Pécsett, Győrben
és Siófokon működik helyi csoportunk.
• Kb. 300 önkéntes segítő: középiskolás diákok, főiskolai-, egyetemi hallgatók, fiatal
dolgozók és családosok.
Tevékenységi formái:
• Nyári táborok, átlagosan 40 főnyi résztvevővel. A táborok lényege a közös élet,
valamennyi - sérült, vagy "egészséges" - tábortag részvétele a közös munkákban,
programokban.
• Hétvégi, háromnapos tábortalálkozók.
• Kirándulások. Kulturális programok egész évben, valamennyi helyi csoportunknál.
• Szállítás, fürdetés, tornáztatás, mozgássérült gyermekek baby-sittelése, családok
tehermentesítése, stb.
• Látogatás, levelezés egész évben.
• Szociális szervezőmunka. (pl. tolókocsihoz vagy számítógéphez való hozzájutásban
segítségnyújtás, munkahely- és iskola keresése, orvoshoz juttatás, stb.)
Értelmi fogyatékosokkal végzett munka
1991-től indult a „Bóbita tábor” gyógypedagógusok vezetésével, értelmi fogyatékos gyermekek
számára.
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Célcsoportja: 6-25 éves, többnyire középsúlyos értelmi fogyatékosok. Kb. 20 fő.
Tevékenységi formái:
• Táborok
• Találkozók
• Kirándulások
• Látogatás
Vak gyermekekkel végzett munka
Szintén 1991-től rendszeresen rendezi meg a szakképzett gyógypedagógusok vezetésével működő
alcsoport a vak gyermekek táborát. A táborozók a Vakok Állami Intézetének főleg olyan állami
gondozott növendékei, akik egyébként nem bírnak ilyen lehetőségekkel. Itt is van rendszeres
évközi munka, a kísérő fiatalok családjai látják vendégül őket.
Célcsoportja: 6-20 éves, vak és súlyosan gyengén látó gyerekek-fiatalok, részben halmozott
fogyatékosok. Kb. 20 fő.
Tevékenységi formái:
•
•
•
•

Táborok
Találkozók
Kirándulások
Látogatás
Intézetben élő, illetve onnan kikerült fiatalokkal végzett munka

1990-től 3 éven át vitték nyaranta két-két táborba (korosztályonként) a balatonalmádi nevelőotthon
gyermekeit, akik nyáron sem mehettek haza szüleikhez, azok híján. 1993-tól a nevelőotthon
felszámolása és a gyermekek széttelepítése miatt hirtelen más nevelőotthonok felé nyíltak
kapcsolataink, ennek következtében mára a Pilisi Nevelőotthon fiataljaival alakított ki egy
csoportunk rendszeres kapcsolatot. Nyaranta – korosztályonként – párhuzamosan több tábort
tartanak, illetve nevelőotthonos fiataljaikat a mozgássérült táborokba is igyekeznek bevonni
segítőnek.
Célcsoportja: 6-22 éves állami gondozott, nevelt, stb. gyermekek, fiatalok.
Kapcsolatrendszer: kapcsolatban állunk mindazokkal az intézetekkel, ahová gyermekeink kerültek;
iskolákkal, a Népjóléti Minisztérium illetékes főosztályával, illetve az érintett GYIVI-kel.
Tevékenységi formái:
• Táborok
• Találkozók
• Látogatás
• Levelezés
• Szociális szervezőmunka (továbbtanulási- és munkalehetőségek keresése, jogi ügyek,
orvosi, pszichológusi segítség, stb.)
• Krízisben segítség (szállás, étkezés, ruha, stb.)
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• Kulturális önmagukra találás (roma népzenei együttes, festészet) segítése,
tehetséggondozás
• Lakásotthon-projekt
• Utógondozás
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 nyaranta táboroztatni visszük, évközben pedig látogatjuk a fogyatékos
fiatalokat, gyermekeket. 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.
További munkaterületeink:
A MEVISZ más szakcsoportjai zenei-, egyháztörténeti- kiadványokat terjesztenek, illetve a külügyi
szakcsoport erdélyi és szlovákiai evangélikus fiatalok szerveződését, magyarországi táborokban,
tanfolyamokon való részvételét segítik.
Budapesten, Pécsett, Győrött és Siófokon működik helyi csoportunk. Tapasztalatunk szerint a
helyi csoportok fejlődése, szaporodása feltétlenül szükséges. A helyi csoportok mind személyes- és
intézményi kapcsolattartás, mind pénzszerzés és takarékosság szempontjából előnyösebb
helyzetben vannak, mint egy nagy, központi szerveződés.

A táborok megvalósítása és tematikája:
A sérülteket integráló BÁRKA táborok szervezése bevett gyakorlatra, sok év tapasztalataira alapul.
Jól bejáratott táborhelyekkel rendelkezünk, amelyek adottságaival és lehetőségeivel, gyenge és erős
pontjaival minden táborszervező tisztában van. Táborhelyeink régi, táborozásra kialakított,
felújított parókiákat, parasztházakat ölelnek fel.
Valamennyi tábor helye, a kezdés és zárás időpontjai valamint a tábort vezető személyek kiléte
január folyamán kerülnek egyeztetésre.
A táborokat megelőzően team-munkában dolgozzuk ki a projektet, majd az elmúlt évek tábori
résztvevőinek, mintegy 750 főnek küldünk ki jelentkezési lapot a tavasz folyamán. Ezt követően
minden táborvezető a saját táborára alakítja a színvonalas programot, a jelentkezők egyéni, speciális
kéréseit, testi-szellemi sérültségi szintjét, helyszínt, stb. is figyelembe véve. A táborokban a
fogyatékosok és a segítők lehetőség szerint együtt, közösen végeznek mindent: a tábor menetével
kapcsolatos napi rutinokat (mosogatás, reggeli-vacsora készítés, rendrakás) és a szabadidős
tevékenységeket egyaránt (játékok, kézműves foglalkozások, kirándulások stb.).
A tábor megvalósításának fontos kritériuma, hogy a segítő és mozgássérült résztvevők egyenlő
arányban legyenek. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy "mindenkinek legyen embere", a sérültek
felszabadulhassanak - ha csak a tábor idejére is - a kiszolgáltatottság elviselhetetlen terhe alól, a
segítők pedig ne merüljenek ki teljesen fizikailag és lelkileg a tábor utolsó napjaira.
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A segítőkkel esti megbeszéléseket tartunk a nap értékelésével ill. a következő napra való
felkészüléssel. Szükség esetén egyéni szupervíziót biztosítunk problémák megoldására,
feldolgozására.
A táborok befejeztével szeptemberben a táborvezetőknek közös összejövetelt, értékelő
megbeszélést szervezünk, amelyen átbeszéljük élményeinket, lehetőségeinket, a felmerült
problémákat és azok megoldásait; a jövőre való tekintettel az újabb hibák kiküszöbölését és a
hasznos információkat egy közös dokumentumba gyűjtjük.
A táborokban idáig több mint 420 fiatal kísérő, illetve 350 mozgássérült barátunk vett részt. A
túljelentkezés miatt évről évre növeljük a táborok keretszámát, de még így is korlátoznunk kell a
részvételt, azaz egy fő többnyire csak egy alkalmon vehet részt, a visszaigazolásnál a jelentkezés
ideje a rangsorolás és beosztás alapja. A cél ugyanakkor az, hogy anyagi akadályok miatt senkinek se
kelljen távol maradnia.

2004-ben megrendezésre került programjainkról
2004 nyarán 11 tábort szerveztünk mozgássérült emberek, 1 tábort értelmi fogyatékos fiatalok, 1
tábort látássérült fiatalok és 1 tábort nevelőotthonos gyermekek részére. A 10 napos táborokban
sérült emberek és önkéntes segítők együtt kirándultak, strandoltak, kézműveskedtek, beszélgettek,
áhítatot tartottak vagy hallgattak, játszottak, tábortűz körül énekeltek stb.
A 2004-es nyár újítása egy kis létszámú, mozgássérültekkel közös vándortábor volt a Börzsönyben,
amely szintén élmény dúsan telt, a résztvevők itt is jól érezték magukat.
Táboraink tehát a következő helyszíneken zajlottak: Kemenesmihályfa, Csákvár, Telekgerendás,
Barcs, Kisújbánya, Bonyhád, Rábcakapi, Szentetornya.
Az utóbbi évek hagyományaihoz híven idén is megrendezésre került Bonyhádon a családos tábor.
Júliusban a Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozón is részt vettünk néhány mozgássérült
barátunkkal együtt, tovább folytatva a „horizonttágítást”.
A 2004-es évet a – már hagyománnyá vált – Bárka-karácsonyi összejövetellel zártuk, amelyen több
mint ötvenen vettünk részt.
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