KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2007
MEVISZ (MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG)
 Székhely: 1085 Budapest, Üllıi 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 „Egyszeres könyvvitelt vezetı egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített beszámolójának eredménylevezetése, 2007. év”
II. A szövetség 2007-ben
- központi költségvetési szervtıl,
- elkülönített állami pénzalaptól
nem kapott támogatást.
A Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 1988-ban való megalakulásakor nem rendelkezett saját tıkével.
Jelen idıpontban sem foglalkozik vállalkozási tevékenységgel. Kiadói tevékenységét kizárólag az alapszabályban
foglalt célok érdekében folytatja. Vagyonát nem osztja fel.
III. A szövetség vezetı tisztségviselıinek (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 és 0,5 fı.
A 2007. évben kifizetett személyi jellegő ráfordítások összege: 2. 080 eFt, ezek közterhei: 630 eFt volt.
Tiszteletdíj, ösztöndíj kifizetésre nem került.

A költségvetési támogatások felhasználása
IV. Beszámoló a szövetség vagyonfelhasználásáról
1) A mellékletként csatolt eredménylevezetés alapján:
A szövetség összes bevétele: 32. 000 eFt
Az szövetség összes kiadása: 15. 641 eFt
A szövetség 2007. évi eredménye: 16. 359 eFt
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2.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Szövetségünk a bankszámlán lévı pénzvagyonnal rendelkezik, amelynek összege: 12. 134 eFt.

3.) A MEVISZ közhasznú tevékenységének bevételei között kiemelten megemlítjük a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-os adófelajánlásából, az APEH-tıl befolyt 1. 118 eFt összeget.

4.) A Mevisz közhasznú tevékenységének bevételei:

a.) Adományok:
• Az Országos Egyháztól: 2. 483 eFt
• Weiningen - svájci gyülekezettıl: 935 eFt
• Finnek: 117 eFt
• Luther Rózsa Alapítványtól: 170 eFt
• Budahegyvidéki Ev. Gyül.-tıl: 141 eFt
• Orosházi Ev. Gyülekezettıl: 10 eFt
• Passió offertórium – 139 eFt
• Magánszemélyektıl adomány – 1.280 eFt
b.) Pályázati bevételek, önkormányzati támogatások:
Mőködési költségre:
• Nemzeti Civil Alapprogram 2007. évre – 3. 600 eFt
Mozgássérült táborozásra:
• GYISM Mobilitás – Kemenesmihályfa felújítás – 1. 250 eFt
• Szociális és Munkaügyi Minisztérium – 115 eFt
• Fıvárosi Önkormányzat – 100 eFt
„Mozgássérültek Passiójátéka”
• Nemzeti Kulturális Alapprogram – 200 eFt
Ifjúságvédelmi célokra:
• I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány – 300 eFt (támogatás)
• II. Kerületi Önkormányzat – 30 eFt
• Budaörsi Önkormányzat – 50 eFt (támogatás)
c.) Saját bevételek:
• Tagdíj-befizetés – 27 eFt
• Kamat – 32 eFt
• Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel – 4915 eFt
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d.) Egyéb bevételek:
• E-ON visszatérítés – 21 eFt
• Kártérítés – 6422 eFt
• Egyéb rendkívüli – 162 eFt
• Pannon GSM visszatérítés – 9500 eFt
5.) A Mevisz közhasznú tevékenységének ráfordításai:
a.) Bérköltség: 1968 e Ft
b.) Személyi jellegő egyéb kifizetések: 112 eFt
c.) Bérjárulékok: 630 eFt
d.) Anyag jellegő ráfordítások: 11926 eFt
e.) Értékcsökkenési leírás 1005 eFt

V. A közhasznú tevékenységrıl szóló tartalmi beszámoló
A Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség (továbbiakban MEVISZ) a Fıvárosi Bíróságon 1989. 12. 04-én a
692. sorszám alatt került nyilvántartásba (közhasznúsági bejegyzés sorszáma: 692).
Közhasznú tevékenységei: szociális és kulturális tevékenység, hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, 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 elsısorban szakcsoportok alakításával ért el, ahol hasonló érdeklıdéső fiatalok fognak össze egy-egy munkaterület hatékonyabb mővelése érdekében. Az elsık között alakult meg a
"MEVISZ Bárka", amely szociális területen végzett munkába vonja be a fiatalokat. Általa kapcsolatok teremtıdnek
az amúgy roppant zárt világban élı sérültek és a segítık között; az utóbbiak megtanulják megszokni, elfogadni, sıt
gondozni, ápolni fogyatékossággal élı társaikat; így egy nyitott, segíteni természetesen tudó és arra kész fiatal
csapat nevelıdik. A mozgássérült, vak, értelmi fogyatékos emberek számára az egyenrangúság, sıt a segíteni tudás
élményét jelenti egy-egy tábor, hosszabb távon pedig önállóbbá és bátrabbá válásukat eredményezi.

A MEVISZ Bárka munkájának rendszerérıl, anyagi és emberi hátterérıl:
A MEVISZ tevékenységét elsıdlegesen önkéntes munkára építi. Jelenleg egy fı dolgozik szervezetünknél teljes
munkaidıben, feladata az iroda vezetése, adminisztráció, napi ügyvitel; és egy részmunkaidıben, feladata a
Kemenesmihályfai Ifjúsági Tábor gondnoki teendıinek ellátása.
Bevételeink elsısorban pályázatokból, másodsorban adományokból adódnak össze.

Mozgássérült emberekkel végzett munka
Születése: 1989 nyarán zajlott elsı mozgássérült-táborunk Borgátán, az ottani mozgássérült-üdülıben. Az akkor
megszületett barátságok tovább éltek és szaporodtak, az akkori tábor mőködése, programja hagyományt teremtett.
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Célcsoportja:
• Kb. 300 mozgássérült fiatal volt kapcsolatunk eddigi munkánk során. Nagy többségük hőséges táboros
társunkká vált.
• Életkoruk 5-tıl 70 évig terjed, de a jellemzı mégis a 15-35 éves korosztály.
• Intézetekben és családjukkal élı mozgássérült emberek kb. egyenlı számban vannak jelen köztük.
• Többségük - mint a magyarországi mozgássérült emberek többsége - nem jutott túl az általános iskolai tanulmányoknál.
• A többség súlyosan mozgássérült - "rosszmozgó", akiknek számos életfunkciójában segítségre van szüksége.
• Vannak közöttük halmozottan sérült emberek - elvi okokból nem különítjük el ıket speciális táborokba kb. 120 fı.
• Magyarország minden részébıl vannak résztvevıink. Budapesten, Pécsett, Gyırben és Siófokon mőködik
helyi csoportunk, erıfeszítéseket teszünk egy szegedi csoport létrehozására is.
• Kb. 300 önkéntes segítı vesz részt a táborokban.
Tevékenységi formái:
• Nyári táborok - 2007-ben 10 tíznapos táborunk volt, átlagosan 40 fınyi résztvevıvel. 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, vagy mozgássérült szülık gyermekeinek babysittelése, családok tehermentesítése, stb.
• Látogatás, levelezés egész évben.
• Szociális szervezımunka. (pl. tolókocsihoz vagy számítógéphez való hozzájutásban segítségnyújtás,
munkahely- és iskola keresése, orvoshoz juttatás, stb.)
• Értékátadó ifjúsági programok – mint koncert, táncház, rendhagyó irodalomóra.
Értelmi fogyatékos fiatalokkal végzett munka
Célcsoport: 6-25 éves, többnyire középsúlyos értelmi fogyatékos fiatal. Kb. 20 fı.
Tevékenységi formák:
• tábor,
• találkozók,
• kirándulások,
• látogatás, stb.
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Vak gyermekekkel végzett munka
Célcsoport: 6-20 éves, vak és súlyosan gyengén látó gyerekek-fiatalok, részben halmozott fogyatékosok. Kb. 20 fı.
A kicsik a Vakok Állami Intézetének fıleg olyan állami gondozott növendékei, akik egyébként nem bírnak ilyen
lehetıségekkel.
Tevékenységi formák:
• tábor,
• találkozók,
• kirándulások,
• látogatás, stb.
Intézetben élı, illetve onnan kikerült fiatalokkal végzett munka
1990-tıl 3 éven át vitték nyaranta két-két táborba (korosztályonként) a balatonalmádi nevelıotthon azon gyerekeit,
akik nyáron sem mehettek haza szüleikhez, azok híján. 1993-tól, a nevelıotthon felszámolása és a gyerekek széttelepítése miatt hirtelen közel 20 dunántúli intézet felé nyíltak kapcsolataink. Jelenleg egy szőkebb önkéntes szervezıi
kör és a hozzá kapcsolódó kb. 20 önkéntes segítıbıl álló csoport látja el ezt a munkaterületet.
Célcsoportok: 3-22 éves állami gondozott, nevelt, gyerekek (fiúk, lányok vegyesen), kb. 100 fı, fıként Pest megyébıl, a pilisi intézetbıl.
Tevékenységi formák:
•

táborok,

•

találkozók,

•

látogatás,

•

levelezés

•

szociális szervezımunka (továbbtanulási és munkalehetıségek 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, együttmőködéseink:
Szinte minden budapesti, és legalább 20 vidéki, mozgássérült emberekkel 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 idıközben végzett egy ilyen irányú felsıoktatási szakon (gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens,
szociális munkás, -asszisztens, szociológia, diakónusképzı) és elhelyezkedett valahol a szakmában.

A táborok tematikájáról:
Elıkészítı munka: a táborokat megelızıen közös team-munkában dolgoztuk ki a projektet, majd az elmúlt évek
tábori résztvevıinek, mintegy 750 fınek küldünk ki jelentkezési lapot a tavasz folyamán. Ezt követıen minden
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táborvezetı a saját táborára alakítja a színvonalas programot, a jelentkezık egyéni, speciális kéréseit, testi-szellemi
sérültségi szintjét, helyszínt, stb. is figyelembe véve. A táborokban a fogyatékos és a segítı fiatalok együtt, közösen
tesznek mindent, ami nem csak e speciális helyzettıl függ. A helyszínek az elmúlt 15 év során alakultak ki, amelyek
régi, táborozásra kialakított, felújított parókiákat, kollégiumokat, ifjúsági szállásokat ölelnek fel. A segítıkkel esti
megbeszéléseket tartunk a nap értékelésével ill. a következı napra való felkészüléssel. Szükség esetén egyéni szupervíziót biztosítunk problémák megoldására, feldolgozására.
A táborok befejeztével szeptemberben a táborvezetıknek közös összejövetelt, értékelı megbeszélést szervezünk,
amelyen átbeszéljük élményeinket, lehetıségeinket, a felmerült problémákat és azok megoldásait; a jövıre való
tekintettel az újabb hibák kiküszöbölését és a hasznos információkat egy közös dokumentumba győjtjük.

2007-es eredményeink:
Bárka szakcsoport:
2007 nyarán 10 tábort tartottunk. 7-et mozgássérült, 1-et értelmi fogyatékos (“bóbita”), 1-et vak fiataloknak, felnıtteknek, és 1 családos tábort. A táborokhoz kapcsolódóan öt tavaszi, és három ıszi hétvégén tartottunk rövidebb
összejövetelt táborosainknak. 2007 tavaszán is megrendeztük a „mozgássérült-passiókörutat”, amely során 5 vidéki
és egy budapesti gyülekezetben adtuk elı Krisztus szenvedésének történetét kicsit rendhagyó módon. Számos alkalommal szervezıdött "kertrendezı és karbantartó" hétvége Kemenesmihályfán, mely a kalákában elvégezhetı munkákon keresztül a segítı fiatalok közösségét is erısítette. Decemberben ismét a Lágymányosi Ökumenikus Központ,
illetve az Evangélikus Egyetemi Gyülekezet adott otthont a Bárka ádventi összejövetelének, a közismert nevén a
„Bárka-karácsonynak”. Ezen az alkalmon idén körülbelül 90 fı vett részt. (Ebbıl hozzávetıleg 45 mozgássérült
fiatal) 2007 decemberében Solymos Tamás fotóriporter és Tekus András hobbifotográfus Mevisz-Bárka táboraiban
készített felvételeibıl kiállítás készült. A képek jelenleg nincsenek kiállítva, de tervezzük, hogy vándorkiállításként
minél több helyre eljuttattassuk. Errıl honlapunkon (www.mevisz.hu) igyekszünk tájékoztatást adni.

Ladik szakcsoport:
Tavasszal zárult le az a kérdıíves vizsgálat, melyet az összes (szám szerint 12) evangélikus középiskola diákjai
körében végeztünk. A kutatás célja az egyház ifjúsági munkájának ismeretének és az arra való igénynek felmérésére
volt.
Tavasszal a budai evangélikus gyülekezetek fiataljaival egy erdıtakarítást szerveztünk.
Októberben az I. Kerületi Népjóléti Közalapítvány támogatásával Szüreti bált rendeztünk középiskolás fiataloknak.
Az este folyamán a Misztrál együttes adott koncertet, melyet kerekesszékes koreográfiával kiegészített moldvai
táncház követett.
Novemberben a Lágymányosi Ökumenikus Központban újra volt egy moldvai táncház.
December 6-án a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, annak Huszti úti játszóházában mikulási rendezvényt tartottuk
rászoruló kisgyermekek számára a Ladik önkéntes fiataljaival.

Kelt: Budapest, 2008. március 9.

Györe Dániel
elnök

Muntag Márton
titkár
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