KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2006
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;
Társadalmi szervezetek, köztestületek egyszerűsített beszámolójának mérlege, 2006. év”
II. A szövetség 2006-ban
- 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. Kiadói tevékenységét kizárólag az
alapszabályban foglalt célok érdekében folytatja. 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 1 fő.
A 2006. évben kifizetett személyi jellegű ráfordítások összege: 540. 000 Ft,
ezek közterhei: 251.047 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: 41.679.000 Ft
Az szövetség összes kiadása: 38.998.000 Ft
A szövetség 2006. évi eredménye: 2.681.000 Ft
2.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Szövetségünk a bankszámlán lévő pénzvagyonnal rendelkezik, amelynek összege: 4.517.037 Ft.
3.) A MEVISZ közhasznú tevékenységének bevételei között kiemelten megemlítjük a
magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-os adófelajánlásából, az APEH-től befolyt
1. 536.257 Ft összeget.

4.) Az 1.sz. mellékletben részletezett bevételeken kívül az alábbi adományokat kaptuk:
- Az Országos Egyháztól: 12.072.000 Ft
- Liverpool - angol gyülekezettől 187.769 Ft
- Weiningen - svájci gyülekezettől: 1.276.196 Ft
- Tolna Megyei Önkormányzattól: 20.000 Ft
- FŐMTERV Rt.-től: 80.000 Ft
- Pannon GSM-től: 12.000.000 Ft
- Luther Rózsa Alapítványtól: 170.000 Ft
- M.Bencés Kong.-tól: 30.000 Ft
- Budahegyvidéki Ev. Gyül.-től: 58.383 Ft
- Mencshelyi Ev. Gyülekezettől: 11.000 Ft
5.) Pályázati bevételek:
Működési költségre:
- Nemzeti Civil Alapprogram 2006. évre: 2.700.000Ft
- Nemzeti Civil Alapprogram 2005. évre: 965.000Ft
Mozgássérültek táborozására:
- Fővárosi Önkormányzat 501. támogatás: 200.000 Ft
- Fővárosi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Alap: 150.000 Ft
- Maholnap Alapítvány: 299.869 Ft
- GYISM Mobilitás: 115. 000 Ft
- Erőforrás Alapítvány: 200. 000 Ft
Ifjúságvédelmi célokra:
- I. kerületi népjóléti közalapítvány: 200.000 Ft
6.) Saját bevételek:
- Tagdíj-befizetés: 31.700 Ft
- Kamat: 382.315 Ft
- Közhasznú tevékenységből származó bevétel(könyvterjesztés): 818.000 Ft
- Magánszemélyektől adomány: 1.206.887 Ft
- Táborozási hozzájárulás: 1.850.450 Ft
- Ingatlan értékesítéséből: 5.150.000 Ft
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 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 fogyatékkal élő 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:
A MEVISZ tevékenységét elsődlegesen önkéntes munkára építi. Jelenleg egy fő dolgozik szervezetünknél
teljes munkaidőben. Feladata szociális szervezőmunka, a segítőszolgálat működtetése, valamint a sok száz
önkéntes tevékenységének koordinálása.
Bevételeink elsősorban pályázatokból, másodsorban adományokból adódnak össze.
Mozgássérültekkel végzett 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. 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 életfunkciójában segítségre van
szüksége.
- 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, erőfeszítéseket teszünk egy szegedi csoport létrehozására is
- Kb. 300 önkéntes segítő.
Tevékenységi formái:
- Nyári táborok - 2006-ban 11 tíznapos táborunk volt, táboronként átlagosan 40 főnyi résztvevővel. A
táborok lényege a közös élet, valamennyi - sérült, vagy “egészséges” - tábortag részvétele a közös
munkákban, programokban.
- Hétvégi, háromnapos tábortalálkozók.
- Kb havonta kirándulások, kulturális programok egész évben, valamennyi helyi csoportunknál.
- Szállítás, fürdetés, tornáztatás, mozgássérült gyerekek 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
Célcsoport: 6-25 éves, többnyire középsúlyos értelmi fogyatékosok. Kb. 20 fő.
Tevékenységi formák:
- tábor,
- találkozók,
- kirándulások,
- látogatás, stb.

Vakokkal végzett munka
Célcsoport: 6-30 éves, vak és súlyosan gyengén látó gyerekek-fiatalok, részben halmozott fogyatékosok. Kb.
20 fő. A kicsik a Vakok Állami Intézetének főleg olyan állami gondozott növendékei, akik egyébként
nem bírnak ilyen lehetőségekkel.
Tevékenységi formák:
- tábor,
- találkozók,
- kirándulások,
- látogatás, stb.
Intézetben élő, illetve onnan kikerült fiatalokkal végzett munka
1990-től 3 éven át vitték nyaranta két-két táborba (korosztályonként) a balatonalmádi nevelőotthon azon
gyerekeit, akik nyáron sem mehettek haza szüleikhez, azok híján. 1993-tól, a nevelőotthon felszámolása és a
gyerekek széttelepítése miatt hirtelen közel 20 dunántúli intézet felé nyíltak kapcsolataink. Jelenleg egy
szűkebb önkéntes szervezői kör és a hozzá kapcsolódó kb. 20 önkéntes segítőből álló csoport látja el ezt a
munkaterületet.
Célcsoportok: 3-22 éves állami gondozott, nevelt, gyerekek (fiúk, lányok vegyesen), kb. 100 fő, főként Pest
megyéből, a pilisi intézetből.
Tevékenységi formák:
- táborok,
- találkozók,
- látogatás,
- levelezés
- szociális szervezőmunka (továbbtanulási és munkalehetőségek keresése, jogi ügyek, orvosi,
pszichológusi segítség, stb.),
- krízisben segítség (szállás, étkezés, ruha, stb.),
- kulturális önmagukra találás (saját 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 táborozni visszük, 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.
2006-os eredményeink:
2006. nyarán 10 tábort tartottunk. 7-et mozgáskorlátozottaknak, 1-et értelmi fogyatékos (“bóbita”)
fiataloknak, 1-et vakoknak, és 1-et a pilisi nevelőotthonban élő fiataloknak. A táborokhoz kapcsolódóan öt
tavaszi, és két őszi hétvégén tartottunk rövidebb összejövetelt táborosainknak. Körülbelül 30
mozgáskorlátozott társunkkal együtt részt vettünk a Szolnokon megrendezett Szélrózsa Országos
Evangélikus Ifjúsági Találkozón. 2006 tavaszán is megrendeztük a mozgássérült-passiókörutat, mely során 5

vidéki és egy budapesti gyülekezetben adtuk elő Krisztus szenvedésének történetét kicsit rendhagyó módon.
Megjelentettük az Új Ének ifjúsági énekfüzet harmadik reprint kiadását. Megjelentettük a “Vígasztaljátok,
vígasztaljátok népemet” c. kötetet, mely emléket állít tragikus körülmények között elhunyt
munkatársnőnknek, Andorka Eszternek. A MEVISZ eddigi történetének legnagyobb beruházásaként
felújítottuk a kemenesmihályfai parókiát, ami így hivatalosan is akadálymentes B-kategóriás ifjúsági
szálláshelynek minősül. Megalakult a Ladik szakcsoport, amely ifjúságvédelmi és hátrányos helyzetű
fiatalokat támogató programok megvalósítását tűzte ki céljául.
A táborok tematikájáról:
Előkészítő munka: a táborokat megelőzően közös team-munkában dolgoztuk 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
együtt, közösen csinálnak mindent, ami nem csak e speciális helyzettől függ. A helyszínek az elmúlt 15 év
során alakultak ki, amelyek régi, táborozásra kialakított, felújított parókiákat, kollégiumokat, ifjúsági
szállásokat ölelnek fel. 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.

Kelt: Budapest, 2007. február 12.
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