KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2010
MEVISZ (MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG)
 Székhely: 1085 Budapest, Üllıi út 24.
 Adószám: 19011352 – 1 – 42
 Statisztikai számjel: 19011352 9499 529 01
 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 60. 830
 A szervezet kettıs könyvvitelt vezet
I. A jelentés 1. sz. mellékletét képezi a szövetség „A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolójának mérlege és eredménykimutatása 2010. év”
II. A szövetség 2010-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 keletkeztek, melynek szinte egészét a munkavállalók bérelszámolásával kapcsolatos kötelezettségek (december hónap) teszik ki.
Tájékoztató adatok:
Az átlagos statisztikai létszám 2,5 fı.
A 2010. évben kifizetett személyi jellegő ráfordítások összege: 4.425 eFt, ezek közterhei: 599 eFt.
Tiszteletdíj, ösztöndíj kifizetésre nem került.

IV. Beszámoló a szövetség vagyonfelhasználásáról
1.) A mellékletként csatolt beszámoló alapján:
A szövetség összes bevétele: 18.364 eFt
A szövetség összes kiadása: 19.224 eFt
A szövetség 2010. évi eredménye: - 860 eFt
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2.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Szövetségünk a bankszámlán lekötött tartalék pénzvagyonnal rendelkezik, amelynek összege:
20.899 eFt.

3.) A MEVISZ közhasznú tevékenységének bevételei között kiemelten megemlítjük a magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-os adófelajánlásából, az APEH-tıl befolyt 1.114 eFt összeget.

4.) A Mevisz közhasznú tevékenységének bevételei:
a.) Adományok:
• Az Országos Egyháztól: 1.875 eFt
(1.600 eFt Mőködésre; 275 eFt Táborra)
• Magánszemélyektıl adomány: 335 eFt
• Céges adomány: 5 eFt
• Weiningen – Svájci gyülekezettıl: 1.659 eFt
• Uniqa: 1.000 eFt
• Liverpooli gyülekezettıl: 302 eFt
• United Reformed Church Crosby – Angol gyülekezet: 149 eFt
• Egyéb külföldi adományok: 11 eFt
• Passió offertórium: 287 eFt
• Esztus házra: 58 eFt
• Kisbuszra: 3.054 eFt
b.) Pályázati bevételek, önkormányzati támogatások:
Mőködési költségre:
• Nemzeti Civil Alapprogram 2009. évre: 3.803 eFt
Mozgássérült táborozásra:
• Szociális és Munkaügyi Minisztérium: 250 eFt (Táborok)
c.) Saját bevételek, azaz a közhasznú tevékenység bevételei:
• 300 eFt kiadvány-értékesítés
• 117 eFt személyszállítás
• 2.624 eFt táboroztatás
• 372 eFt egyéb szolgáltatás (szálláshely szolgáltatás)
• 21 eFt bárkapóló/pullóver értékesítés
• 13 eFt tagdíj-befizetés
• 1.114 eFt APEH 1%
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d.) Egyéb bevételek
• Posta ktg: 2 e Ft
• Biztosítótól érkezı kárrendezés: 98 eFt
• Szolgáltatói túlfizetés rendezése: 27 eFt
• Kamat jellegő bevétel: 888 eFt
5.) A Mevisz közhasznú tevékenységének ráfordításai:
a.) Bérköltség: 2.189 eFt
b.) Személyi jellegő kifizetések: 1.637 eFt
c.) Bérjárulékok: 599 eFt
d.) Anyagjellegő ráfordítások: 12.552 eFt
e.) Értékcsökkenési leírás 1.934 eFt
f.) Egyéb ráfordítás: 313 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 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. Egy fı dolgozik részmunkaidıben, feladata a Kemenesmihályfai Ifjúsági Tábor gondnoki teendıinek ellátása.
Bevételeink elsısorban pályázatokból, másodsorban adományokból adódnak össze.
Munkaterületeink:
Mozgássérült emberekkel végzett munka
Értelmi fogyatékos fiatalokkal végzett munka
Vak fiatalokkal végzett munka
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
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(gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, szociális munkás, -asszisztens, szociológia, diakónusképzı) és elhelyezkedett valahol a szakmában.
Újabb tendenciaként figyelhetı meg az is, hogy több olyan, még fiatal korában segítıként táborokban
résztvevı, ma vezetı pozícióban dolgozó ember, munkát ajánl szervezetéhez mozgássérült táborosainknak.
A táborok tematikájáról:
Elıkészítı munka: a táborokat megelızıen közös team-munkában dolgoztuk ki a projektet, majd az elmúlt évek tábori résztvevıinek, mintegy 800 fınek küldünk ki jelentkezési lapot a tavasz folyamán. Ezt
követıen minden 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.

2010-es eredményeink:
Bárka szakcsoport:
2010 nyarán 9 tábort tartottunk. 7-et mozgássérült, 1-et vak fiataloknak, felnıtteknek, és 1 családos tábort. A táborokhoz kapcsolódóan négy tavaszi, és két ıszi hétvégén tartottunk rövidebb összejövetelt
táborosainknak. 2010 tavaszán is megrendeztük a „mozgássérült-passiókörutat”, amely során 6 vidéki és
egy budapesti gyülekezetben adtuk elı Krisztus szenvedésének történetét rendhagyó módon.
A 2010-es esztendı különleges volt, abból a szempontból, hogy az Új ének címő énekeskönyvünk kibıvült, átalakult és Zarándokének néven a Luther Kiadóval közösen került kiadásra.
2010. 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 100 fı vett részt. (Ebbıl hozzávetıleg 45 mozgássérült fiatal.)

Kelt: Budapest, 2011. március 16.

Györe Dániel
elnök
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