
Közhasznúsági 2018 - szöveges treszámoló
Tevékenységünkről általánosan :

Egvesületünk. hazánk legészak-keletitrb kistérségében a Beregben, Vásárosnamény városában
működik, s egy '1984 óta rnűködó diákcsoport, a Természetbarát Diákkör emberi és szakmai
örökségére épülve végzi munkáját. Alapcéljaink szerint tevékenykedve a fblnőtt és a felnövekvő
generációk tudatformálását, a környezeti nevelést tűáük ki célunkként. Ehhez szoro§
eg_r,,iittrnűkódést alakítottunk ki a helyi kózoktatási, kóznevelési intézményekkel. Vásárosnamérry
Város Önkormányzatával, civilszervezetekkel. A határok közelsége miatt elsősorb,an romániai" de
kárpátaljai és felvidéki par-tnereket is trevonunk a tevékenységekbe. A legfontosabb a civil és
társadalmi együttműködés kialakítása a környezetünk megóvása. a fenntarthatóság érdekéberr, Így
rendezvényeink kapcsolódnak a környezetvédelmi és városunk jeles napjailrcz" Ezen rendezvények
szerr,,ezósében vagy irányító" vagy partneri szerepet játszunk. Célunk a lakosság környezettudatos
gondolkodásának és cselekvésének erősítése. TaIán még ennél is nagyobb szerepet szánunk a
íjatalclk környezeti nevelésének, ameiy töbtr éltizedre visszatekintó tradicionális feladat, Minden
programunkba bevonjuk a diákokat, így segítünk a kozépiskolás fiatalok .,Közösségi
Szolgálatának'" te§esítésében is, azzal hogy 1ehetőségeket nyújtunk önkéntes ktlzosségi
tevékenységek végzésére. Jelen vagyunk az oktatási intézrrrények éietében, ahol képzéseket tarlunk,
akcióinkba bevonjuk őket,, Tevékenységeinkről. rendezvényeinkről mindig hírt adunk a helyi
sajtóban, A, .^IJj Beregi Elet" írott formában tqékoztatla a ci.;ileket, míg a programjairrkról
készített videotblvételeket a helyi ,,Namény TV" minden esetben köz.uetíti. Ennek lratásárára
egyesületúnk ismertsége és elismertsége a helvi társaclalom valamennyi szegmensóben jó" a
megszervezett programok segítségével növekszik. Senr városi, sem intézrnényi prograln nem zajlik
le úgy, hogy abban valamiiyen formában ne lennénk jelen. Egyesületünk társadalmi hatása pozitív
és talán mondhatjuk példaértékű, Városunk Onkormán7,zatátől tobb program esetében kaptunk
köszöniilevelet.

Alkalmazottak:
Egyesületünk kis ]étszámú civilszervezet, ameiyik eisősorban önkénteseinek segítségével végzi
feladatait. Allandó alkalmazottunk a beszámclló idószakában lö volt, és a szakmai program
rnegr,,alósításához Munkaügyi Központ pályinat nvú.itotta lehetőség alapján irodavezetót tudtunk
alkalnrazni, illetve a könyvelési í-eladatokat is el tudtuk iátni szaknrai igényességgel.2017 r,égére
más forrásból. de lehetóségünk van egy flo állandó irodai űgyirrtézői állást betölteni.

Alkalmazások. szerződések:
Iroclavezető aklivista: 1 fló Munkaügyi Központ tárnogatásávai
2a17 03.0I-2017.05.29. és 2al7.a7.03-20l 8 01.02

Könyvelés. 1 fo megbizást szerződéssel * korábbi évek adómegtakarításának koltségére

Taglétszám, önkén tesek:
Az egyesüiet ismertsége és elismertsége alapján íblyamatosan tud bevonni önkénteseket
munká.iához. A feiadatuk kétirányú. Egyrészt ellátják a szakmai programokhoz kotődő szervezési és
megvalósitási feladatokat, másrészt az e1yesúlet életének általános szervezési leladatait látják el,
Igy: plakátozás. információ árarnoltatás a licrnlapjainkon és a Faceboockon. Par-tnerekkel való
kapcsolattartás. Sajtóban történő megjelenés. Részvétetr az l7ó-os karnpányunkban,
adománygyűjtés kozokatási intézményekben szen,ezet helyi akciók lebonyolitása, önkéntesek
szervezése.
Ennek segitségével a támogatás idószakában valamennyi p1o*.umr:nkat sikereselr megvalósitottuk,
A taglétszám l9-ről 18-ra csökkent, a programba bevonható, állandó aktil,isták száma eléri az
tjtvenet.

\



Kapcsolatok:

Erősödött az e_e_vúttmúködés a Magyar Természetvédők Szóvetségével, amelynek tagszervezetei
vagyunk. Tóbb nagy programjukba léptúnk be konzorciumi együttműködésben a kihelyezett
programjaikon keresztűl. Az ígv kapott támogatásokból szerveztúk meg a ,,FF Suii'", ,,FF Suli
Szeminárium". FF Suli * Nyári tábor"

Programjaink megvalósitásában a Jóvőkép Egyesúlet {|'iJyiregyháza) vett résa tevékenyen.

Együttműködő partnereink:

,r 
BEREGI IFJUSAGÉRT KÖZMŰVELÓDÉSI ES SZABADIDÖ EGYESÜLET

, FETIVIZIG Sz.Sz.ts Megyei lgazgatósága és a IV. számir Folyamos Szakaszmérnokség.

, N{agosfb Kömr czeti Ner elest cs Ökotr"rrisáikai Alapítvány

'r Vásárcrsnaménl,i 11. Rákóczi Ferenc Gimnázium.', Természetbarát Diákkor, Vásárosnamény
'r Eötvös József Általános Iskola és AN{I, illetve tagintézményei.

Nemzetkózi kapcsolatainkat is sikerült megujitani Igy felujitottuk kapcscrlatainkat a Szatmárnémeti
Kölcsey Ferenc, Fógimnáziumntal, az Erdélyi Kárpát Egyesülettel és egyűttműködést
kezdeményeztünk a szatmárnémeti Borókagyökér Egyesüiettel,

Sajtó:
' i Horrlapok, Fac,ebooch termeszetbaratok lreeweb, lru" btke. hr-r

F Uj Beregi Elet

F Kelet Magvarország

Források:
Sajnos 2a17-re kőzponti íorrásból nern nyertünk támogatásokat.
NEA-N0-17-M-0469 pályázati azonosítószáműo Beregi Termószet- és Környezetvédelmi
Egyesület működési célű pályázata - Nem nyert: Várólistán
NEA-N0-17-SZ-081Z Nemzetközi ifiúsági, természetismereti és körn_vezetvédelmi
rendezvények * Nem nyert: Várólistán
l{EA-N0-17-SZ-0809 Nemzetközi ifiúsági, terrnészetismereti és környezetvédelmi
rendezvények - Nem nyert: Várólistán
EFOP - nem nyert, elutasítva
I(EHOP- nem nyert - elutasítva
Zöld F:orrá§ - n€m nyert - elutasítva

Ennek ellenére á,közhen korábbi parínereink prr$ek$eibe bekcpcsolódl,c mégis sikerüIl intenzív,
uí {tlűpsz{rbúlybun rögz,ített elvek és célok akqlján tlolgaznL ífunhánkat önkéntesség és c
p uft n erek p roi ehti eib ű sx,ár mur,ó íúmogatásrlkkttl l,al ósítottuk meg.
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Lezárt proeramok - 2016-ról áthúzódó proiektek:
t.
Támagatási program: NEA-NO- 16-M- 0345 azonosító
,,Civil szew ezetek Működési Támogatása"

Támogató: Miniszterelnökség

Támogatás forrása:
központi költségvetés
nemzetközi forrás
nincs

Támogatás időtartam a: 7016.a4.0T.-2aI7 .ffi 3 a.

Támogatási összeg: 900.000 Ft
ebből tárgyévre jutó. 0 Ft
tárgyévben felhasznált: ?

tárgyévben folyósitott; 0 Ft

Támogatás típusa:
visszatéritendő
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
Személyi: 0 Ft
Dcrlogi:
Felhaimozási: 0

Az üzleti évben végzett főbb tevékenysógek és programok bemutatása
h szewezet működését, a működési bazis kiterjesztését, a tagság erősitését támogatő program, A
títmo gatásb an a hetkö znap i t evékeny s éget t ámo g at ó ré szek :

Irodaszer: 3 000 Ftlhó:36.00ü Ft,
Könyvelési dij : 5.000 Ft/tró:60.000Ft,
Bankszámla vezetési díj: 4.000 Ftlhó:48.000 Ft
Szervezet önkénteseinek és munkatársainak szervezett belső képzés 1 nap: 20 fo x 9.000
Ft/nap:l80.000 Ft * megbizási szerzódéssel
Szervezet működéséheztartoző gépjármű költségek 15.000 Ft/hó: 180.000 Ft
Megbízási szerződés keretében foglalkoáatott irodavezető: 3ü.000 Ftlhó: 360.000 Ft

Eredménveink:
T érségi r ende zv ényeken való sikere s r észv étel.
AYáros és a Beregi Kistérség legismertebb civilszervezete lett.
Más források bevonásával sikeres akciók megvalósítása
Önkénteseink számának növekedése. Az önkéntesek köztil kifejezetten jelentős a kozépiskolás
korosáály jelenléte. A Természetbarát Diákkörön keresztül nagyon sok ftatal érttink el
programlainkkal, akik ónkéntes Közösségi szolgálatot teljesítettek náiunk.
2017.ffi3a.-íg, n törvényes hutáidőig a lezárás megffirtéfi és a beszámolót elkészítettük

,
Támogatási prügram: ,,Itt ólünk a négy hatáLr mentén. Nemzetközi ifiúsági, kulturális és
környezetvédelmi rendezvények" pályánati projekt keretében atámogatásával valósult meg.
NEA-No-16-SZ-0l43
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NEA C ivi l s zerv ezetek szakmai pro gramj ának t ám o gat ása 20 I 6

Támogató: Miniszterelnökség, Nemzeti Egluttműködési Alap, Nemzeti Összetartozás Kollégiuma

Támogatás forrása;
központi költségvetés
nemzetközi forrás
nincs

T ámogatás időtartam a. 207 6.0 4. 0 1 . -20 1 7. 03 . 3 1 .

Támogatási összeg: 987.500 Ft
ebből tárgirér,re jutó:
tárgyévben folyósított: ü Ft

Támogatás típusa:
visszatéritendó
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznáIt összeg rész|etezése
Személyi:
Doiclgi:
Feihalmozási:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Határon tuli együttmúködési programjainknak lett egy igen színes pontja, városunk egyik
legnagyobb rendezvényén, a Zaárd Napi Sokadalom keretében megszervezett Kárpát-medencei
Néptánc gála. 116határon túli és 42bazai vendég részvételével valósult meg a színes kavalkáddal,
felvonulással egybekotött néptán c gála.
A fellépők már pénteken megérkeáek, hogy ismerkedjenek városunkkal. Ennek keretében tiszat
hajókiránduláson vettek részt és pihentek a fellópés előtt a Tiszai-strandon. A kirándulás egyben
környezeti nevelési szakmai program volt, hiszen a jándi Tisza-szigetnél megtekintették a folyó
által összegyujtott lakossági illegális hulladékot és szembesültek más környezeti problémákkal,
Késő délutántól összevont fopróbáttartattak" ismerkedtek egymás munkájával. Szombaton délelótt
a Zoárd Napi Sokadalom keretében, a megnyitó előtt, a korhű ruhába öltözött térségi lovasok és
lovas fogatosok a népdalkörösökkel és néptánccsoportokkal színes felvonulássa| alapozták meg a
rendezvény jó hangulatát. A menet Zaárő Kapitíny vezetésével énekelve, táncolva haladt végig
városunk főutcáján, nem kis meglepetést szerezve a városlakóknak és a rendezvényre érkezőknek.
A megnyitó után a *zínpadon közel négyőrás népdal és néptánc műsorral mutatkoáak be a
résztvevő csoportok. A bemutatő zárásaként fergeteges össztánccal, a nézőket is bevonva,
búcsúztak el a közönségtől.
A kulturális píogram zárása után megegyezetrink abban, hogy a )OGrI BTT táborunkban 1ü fib, a
környezetvédelemre is fogékony rlaful részt vehet. Ert sikerült is megvalósítani, ós közös
hulladékszedést szerveáünk 35 fovel a folyón. A másik fontos egyezség, a kapcsolatok fenntartása,
a kulturális rendezvények folytatása. Ennek keretében 20l7.-ben új pályázatot nyújtottunk be a
Kárpát-medencei Nóptánc gála megszervezésére és 2017. a3.T4.-én 40 fovel résá vettünk a
szatmárnémeti Borókagyökér Egyesület kulturális rendezvényén.

A Néptánc gáIa kiemelkedő színfoltja lett városunk Zo6rd Napi nagyrendezvényének. A
rendezvényról beszámolt a helyi és a megyei sajtó, a műsort megtekinthették a Namény TV
adásában. A rendezvényről késnilt CD-t valamennyi résztvevő csoport oklevéllel együtt megkapta..



Az alábbi csoportok vettek részt az első Néptánc Gálán:
1, Nagybégányi Krisztina Tánccsoport - Ukrajna -Kárpátalja
2. Nagykárolyi - Rekettye Nép Együttes * Szatmár megye - Románia
3. A Mikolai Gyöngyösbokréta néptánccsoport - Szatmár megye - Románia
4, Szatmárnémeti Röpike Néptánccsoport - Szatmár megye - Románia
5. Magyargéresi Kikerics Néptánccsoport * Szatmár megye - Románia
6. Bogdándi Rozsmalint Néptánccsoport - Szatmár megye - Románia
7. Saroglya Együttes - Kísérő zenekar - Bihar megye - Románia
8. Vásárosnaményi Néptánccsoport - Magyarország
9. Barabási Nefelejcs Népdalkör - Magyarország

Támogatás felhasználás(szerzódési kOltségvetés szerint. :

Postaköltség: 300ü0 Ft
Szállítás, utazás-, kikuldetós köttségei: 57500 Ft
A rendezvé ny szer.v ezési költségei (megbizási szer ződéssel) : 8 70000 Ft
Hulladékszedéshez munkaruha : 1 5ü00 Ft
önkéntesek étkezésénekbiztosítása: 30 x 500 Ft: 1500ü FT

Részprogramok:
Zaár d Napi S okadalom keretében meg§zerve zett Kárpát-medencei Néptánc gátra.

2016.07.01 ._a7.a2.
116 határon túli és 42hazai vendég részvételével valósult meg
Rendezvények:
Zoérd Napi Sokadalom keretében megszervezettKárpát-medencei Néptánc gála. - Főrendezvény
Kísérő rendezvóny:
Zarc.a7 .a1. Tiszat hajókirándulás * környezetvédelmi esetmegfigyetrés 98 fő
zarc.a7,28. - 2016,08.06. - )OftT. Beregi Természetvédelmi Tábor 10 táncos részvétele a
nemzeiközi táborban és az1llegális hulladék felszámolási munkán 10 ö
2017 .03.14. Részvétel a partner - Borókagyökér Egyesület kulturális rendezvényén, 40 ffi
20tr7.03.31"-ig, u törvényes haffirtdőig a lezúras megtörtént és a beszámolót elhészíteuük

Összes segítők száma: 49 fő $a önkéntes óra
Ebből új segítők száma: 14 fo összesen: 150 önkéntes óra

2017-es programok:

3. Egyéb tevékenységek:

3.1
Szakmai progrfi m! Hulladék Komrnandó

Szrrv ezőz Yásárosnamény Város Önkormányzata

Résztvevők: 45 önkéntes (kozépiskolás) 135 óra önkéntes Közösségi Szolgálat - Közös program
(3 alkalom x 15 fő)
Támogatás í'orrása:
nincs
nemzetközi forrás
nincs

T ámagatás időtartam a. 2a17 .al .0 L .- 12.31. között három alkalommal

Támogatás típusa:



A programnak koltségigénye nem volt. A programot önkéntes tevékenységgel íiatalok és egyesületi
aktivisták bevonásával végeztük.

Vásárosnamény Város Önkormányzata áka| szervezett program, amelyhez az Egyesületünk
kapcsolódott. Három alkalommal vettünk részt a programban, amely során illegális
hulladéklerakókat térképeztünk fel és szüntettünk meg.

3.z
SzakrnEri prográm: Te §zedd

Szervező: BTKE - Vásárosnamény Város Önkormányzata- csat7akozó egyuttműkodésével

Rósztvevők 160 önkéntes Ebből 105 középiskolás 315 óra önkéntes Közösségi Szolgálati óra
teljesítésével

Támogatás forrása:
nincs
nemzetközi forrás
nincs

Támogatás időtartama 2atr7.09.10 - i5.

Támogatási összeg: 0 Ft

Támogatás típusa:
Aköltségeket az Egyesület tartalékaiból fedeztük. Atevékenységeket az Egyesület önkénteseinek és

tag| ainak önkéntes munkáj ával valósítottuk meg.

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
Személyi: 0 Ft
Dologi: 0 Ft
Felhalmozási: 0 Ft

Vásárosnamény Város Örrkormányzata által szervezett csatlakozó prCIgrem az országos projekthez,
amelyhez az Egyesületünk ebben az évben városi koordinátorként csatlakozott. Az Egyesület városi
koordinációban és a végrehajtás irányításában vett részt önkénteseivel.

3.3
§zakrnai progrem: XXVII. Beregi Természetvédelmi Tábor

Szewező: A Vásarosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Terrnószetbarát Diákkörének
szervezésében - Támogató, csatlakozó projekt, amelybez az támogatást nyújtott az Frmelléki
Centrum Közösségi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Résztvevők 5ó résztvevő (23 hazai és 33 határontűli ttatal bevonásával)

Támagatás forrása:
Ernrelléki Cerrtrum Közösségi Nonprofi t Korlátolt F elelő s ségű Társaság
Az Egyesület éves programj aiből származó megtakarítások, tartalékok.
nemzetközi forrás
nincs
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Támogatás időtartama: 2aI7 . 07 .2a. - 08.01.

Támogatási összeg: 200.000 Ft
ebből tárgyévre jutó: 200.000 Ft
tárgyévben felhasznált: 200000 Ft
tárgyévben folyósított: 200000 Ft

Támagatás típusa:
Ermelléki Centrum Közösségi Nonprofit Korlátolt Felelősségú Társaság által biztosított keret.

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
Személyi: 0 Ft
Dologi: 200 000 Ft
Felhalmozási: 0 Ft

Az Egyesület nyári a Természetbarát Diákkörrel közösen szervezett Természetvédelmi szakmai .
t<utato 1aUora fiataloknak. 56 résztvevő {23 hazai és 33 határon túli fiatal bevonásával) Úisaglri,
jelent m."cgaz,,Új Beregi Eletben" Elért állampolgárok száma. kb 500. Önkéntesek száma 10 fo -
400 önkéntes órával

3.4
Támogatási program : ÖNronuÁNyzATITÁMoGATÁs
YizYúágnapja2017

Támogató : Vásárosnamény Város Önkormány zata

Támogatás forrása:
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
nincs

Támogatás időtartam a: 2017 .a3 .?ü -a4.I0

Támagatási összeg. 70.000 Ft
ebből tírgyévrejutó: 70.000 Ft
tárgyévben felhasznált: 70.000 Ft
tárgyévben folyósitott: 70.000 Ft

Támogatás típusa:
vissza nem térítendő

Tárgyóvben felhasznált összeg részletezést
A támogatást nem kellett teljes mértékben a pragrarnía felhasználni. A keletkező maradék az
Egyesület alapmúködésóre és más programjaira is szabadon felhasználható.
Személyi.
Dologi: 70.000 F't

Felhalmozási: 0

Yíz Világnapja 2aű .a3 .24
Városi térségi rendezvény az egyesület kezdeményezésére, együttműkodésben Vásárosnamény
Város Örrkormányzatáva| .és a FETIYIZIG- gel - i50 résávevő - a kiállítást kb,S0ü-en líxták.
Ujsághír jelent me1 az ,,Uj Beregi F-letben" és a rendezvényről késailt videofilmet bemutatta a

i



,,NaményTY ,, Elért állampolgárok száma, kb 5000 Önkéntesek száma 15 fo - 60 onkéntes
órával

3.5
Támogatási program: Zoírd Napi Sokadalom - II. Nemzetközi Néptánc Gála

Támogató: Érmelléki Centrum Közösségi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatás forrása:
Ermelléki Centrum Közösségi Nonprofit Korlátolt Felelősségú Társaság általbiztosított keret.
nemzetközi forrás
nincs

Támogatás időtartam a: 2aL7 .a6.a1-20l7,a7 3 t.

Tárnogatási összeg: 60S.O0ú Ft
ebből tíxgyévrejutó: 600,000 Ft
tárgyévben folyósitott: 600.000 Ft

Támogatás típusa:
visszatóritendő
vissza nem tér,ítcttdő

Tárgyévben felhasznált összeg rész|etezése
Személyi:
Dologi: 600.000 Ft
Felhalmozási:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Határon túli egyuttműködési prograrnjainknak lett egy igen színes pontja, városunk egyik
legnagyobb rendezvényén, a Zoárd Napi Sokadalom keretében meg§zervezett Kárpíú.-medencei
Néptánc gála. Ba határon túli és 50 hazai vendég részvételével valósult meg a színes kavalkáddal,
felvonulással egybekötött néptán c gá|a.

A fellépők már pénteken megérkeztek, hogy ismerkedjenek városunkkal Ennek keretében tiszai
furdőzésen vettek résá és pihentek a fellépés előtt a Tiszai-strandon. Késő délutárrtól összevont
íőpróbát tartottak, ismerkedtek egymás munkájával, majd a Zoárd Napi Sokadalom keretében, a
megnyitó előtt, a korhű ruhába öltözött térségi lovasok és lovas fogatosok a népdalkörosökkel és
néptánccsoportokkal színes felvonulással alapozták meg a rendezvény jó hangulatát. A menet Zoárd
Kapitány vezetésével énekelve, táncolva haladt végig városunk főutcáján, nem kis meglepetést
szerezv§ a városlakóknak és a rendezvényre érkezőknek Szombat délelőtt a szinpadon közel
négyórás népdal és néptánc műsorral mutatkoztak be a résrtvevő csoportok. A bemutató zárásaként
fergeteges össáánccal, anézőket is bevonva,bűcsűztak el a kozonségől.
A Néptánc gála kiemelkedó színfoltja lett városunk Zaárd Napi nagyrendezvényének. A
rendezvényről beszámolt a helyi és a megyei sajtó, a műsort megtekinthették a Namény TV
adásában. A rendezvényről késziilt CD-t valamennyi résztvevő c§oport oklevéllel egyutt megkapta..

Az alábbi csoportok vettek részt az II. Nemzetközi Néptánc Gálán:
1. Nemesek néptánccsoporl - Lele - Szatmár megye - Románia
2. A Mikolai Gyöngyösbokréta néptánccsopCIrt - Szatmár megye - Románia
3. Szatmárnémeti Röpike Néptánccsoport - Szatmár megye - Románia
4. Felszeg Gyöngye néptánccsoport - Kalotaszentkirály - Románia



5. Bogdándi Rozsmalint Néptánccsoport - Szatmár megye - Románia
6. Saroglya Együttes - Kísérő zenekar - Bihar megye - Románia
7 . Vásárosnaményi Néptánccsoport - Magyarország
8. Barabási Nefelejcs Népdalkor - Magyarország

Támogatás felhasználás(szerződési koltségvetés szerint : :

A rendezvény szervezési koltségei (megbízási szerződéssel): 60ü000 Ft

Ósszes segítők száma.38 fo 380 önkéntes óra
Ebből új segítők száma,,14 fo összesen: 150 önkéntes óra

3.6
Támogttási program: Autómentes Nap

Támogató: A programnak költségigónye nem volt. A programot önkéntes tevékenységgel fiatalok
és egyesületi aktivisták bevonásával végeztük.

Támogatás forrása:
nincs
nemzetközi forrás
nincs

A progranr időtartama . 2017 .09 .16. - 20I"í .09.30,
Támogatási összeg: 0 Ft

Támogatás típusa:
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
A programnak koltségigénye nem volt. A programot önkéntes tevékenységgel fiatalok és egyesületi
aktivisták bevonásával végeáük.
Személyi: 0 Ft
Dologi:0 Ft
Felhalmozási: 0 Ft

Egyhetes városi rendezvóny az egyesület kiemelt partnerségóvel. A Mobilitási héten ötnapos
forgalomszámlálás a városban, az Autómentes Napon tájékoztatő sáto1 vetélkedő és
egyuttműkódésben a a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Természetbarát Diákkörével
és a Határtalanul program résztvevőivel.. Kb 120 Db lakossági kérdőív kitöltése, kb 200 db
kisgyerekprolrabanrajzolt rajz elkészitése. 25 aktivista résávevő dolgozott. Úisaghir ielent meg az
,§ Beregi Eletben" és a rendezvényről készült videofilmet bemutatta a ,,NaményTV ,, . Eléft
állampolgárok száma. kb 5000 Önkéntesek száma 80 f0 - 480 onkéntes órával

3.7
Tám*gaÉási program: FF Suli * Beregi Főzőklub

Támrgatő: Magosfa Kórnyezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapitvány - az MTVSZtagszervezete

Támogatás forrása:
egyéb -úzleti
nemzetközi forrás
nincs

\



Támogatás ídőtartama,. 2al6.a9.30- és 20L7.a3 3I
Támogatási összeg: 190.000 Ft
ebből tárgyévre jutő. 76.aű0 + 114,ü00:190.000 Ft
F-lőző óvben felhasznált - detárgyévben folyósított - utófinanszírozás,.76.000 Ft
tárgyévbenfelhasznált: 1 14,0ü0 Ft
tárgyévben folyósított: 190.000 Ft

Támogatás típusa:
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg r§sz,letezóse
A Támogatás vtőfinanszirozásű. Igy a 20l6-ban lebonyolított ket programelem pénnlgyi
elszámolása 2ü17-ben történt meg. A támogatást nem kellett teljes mértékben a píogtaínra
felhasználni. A keletkező maradék az Egyesület alaprnűkodésére és más programjaira is szabadon
felhasználható.
Személyi. 0 Ft
Dologi: 114.000 Ft
Felhalrnozási: 0 Ft

Beregi Főzőklub akciósorozat 2016.09,30- és 2017 ,03.31 között. (Kapcsolódás az MTVSZ szakmai
programjához)
Yárosi, térségi rendezvény az egyesúlet kezdeményezésére 15-3ü éves fiatalok részére,
együttműködésben Vásárosnamény Város Önkormányzathval és az MTVSZ-eI - 5+1 rendezvény.
Rendezvényenként 15-35 résávevő -Úrisaghi, jelent meg az,,Új Beregi Életben" és a rendezvényről
késztilt videofilmet bemutatta a ,§aményTV ,, . Elért állampolgárok száma,. kb 5000. Önkéntesek
száma 48 fő - 720 önké*es órával

Kiemelkedő volt a Főzőklub Adventi Vásárban szervezett karitatív programja. Decemberben a
szegénység -tápláIkozás; Térségtink, hazánk, a fejlődő országok szegényei kérdéseket vitattuk meg
és a fiatalok felajánlásával I34 adag ételt ffiáünk meg és osztottunk la az ,,Adventi Vásáron" a
rászorulőkrészére.

2017-ben Szatmírnémetiben ismerkedtek a résztvevők a más kultúrák izeivel. A programban az
élelmiszer termelés módszereivel aháztáji gazdálkodással is megismerkedhettek a résávevők.

3.8
Tárncgatási prcgranr: FF Suli * Bcregi Főzőktub - Szenrinárium

Támogató: Holocén Egyesület - az MTVSZ tagszervezete

Támogatás forrása:
egyéb - úzleti
nemzetközi forrás
nincs

Támogatás időtartam a. 2017 .03 .3 I

Támogatási összeg: 10ü.000 Ft
ebből tárgyévrejutó: 100.000 Ft
tárgyévben felhasznált: 100.000 Ft
tárgyévben folyósított: 1 00.0B0 Ft



Támogatás típusa:
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg rószletezése
A programnap tervezése és lebonyolítása önkéntesek bevonásával
Személyi: 0 Ft
Dologi: 100.000 Ft
Felhalmozási: 0 Ft

Beregi Főzőklub akciő 20W.03.31 között. (Kapcsolódás az MTVSZ szakmai programjához)
Városi, térségi rendezvény az egyesület kezdeményezésére 15-30 éves fiatalok részére,
együttműködósben Yásárosnamény Yáros Önkormányzatával és az MTVSZ-eI.. Rendezvónyen 35
résztvevő -Ujsághír jelent meg a2,,Uj Beregi Eletben" és a rendezvényrőI késztilt videofilmet
bemutattaa,,NaményTY,,.Elértátlampolgárok száma: kb 5000, Önkéntesek száma3s fCI - 105

önkéntes órával

3.9
Tárnogatási program: FF Suli * Beregi Főzőklub - Nyári Tábor

Támogató: Fenntarthaíóság Feló Egyesület - azMTVSZ tagszervezele

Támogatás forrása:
egyéb -l;zleti
nemzetközi forrás
nincs

Támogatás időtartam a: 2O17,06.3 1 . 20T7 .a9 .3 0.

Támogatási összeg: 560"CI00 Ft
ebből tárgyévrejutó: 560.000 Ft
tárgyévben felhasznált: 560.000 Ft
tárgyévben folyósított: 560.000 Ft

Támogatás típusa:
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
A programnap tewezése és lebonyolítása önkéntesek bevonásával
Személyi: 0 Ft
Dologi: 560.000 Ft
Felhalmozási: 0 Ft

Beregi Főzóklub akoió 2017. 08.22. 08. 27. között. (Kapcsolódás az MTVSZ szakmai
programjához)
Városi, térségi rendezvény az egyesület kezdeményezésóre 15-30 óves fiatalok részére,
egyuttműködésben Vásárosnamény Város Önkormányzatával és az MTVSZ-eI.. Rendezvényen2a
résztvevő vett résá ótnapCIs szakmai tréningen. Ujsághíf jelent meg az,,Uj Beregi Eletben" és a
rendezvényről készült videofilmet bemutaíta a,,NaményTV,, . Elért állampolgarok száma,. kb 5000.
Önkéntesek számazű ra - 180 önkéntes órával

3.1ü.
Támogatási prograrn: 17o-os kampány

\
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Támogatás forrása:
1 
oá-os kampány bevételei

nemzetközi forrás
nincs

Támogatás időtartama: A fel nem használt összeg egy évig tartalékolható és használhatő fel cél
szerinti tevékenységre, működésre és rós marketing célokra a törvényi előírásoknak megfelelően.
Támogatási összeg: 32.403 Ft
ebből tárgyévre jutő. 27 .804 + 4.599 :324a3 FI
t{rgyévben felhasznált: 27 .804 + 4.599 :32403 Fí
tárgyévben folyósított: 27.804 + 4.599 - 32403 Ft

Támogatás típusa:
vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése
Személyi: 0 Ft
Dologi: 32.4a3Ft
Felhalmozási: 0 Ft

Az 1Ya-os kampány összegét a törvény áItal előirt módon az Egyesület működésére használtuk fel.

3.L2.
Támogatási prograrn: Tagdíjbevételek

Támogató: Egyesületi tagok

Támogatás forrása:

nemzetközi forrás
nincs

Támogatás időtartama 2017 .0I.a|.- 12.31.
Támogatási összeg: 18.000 Ft
ebből tíngyévrajutó: 18.000 Ft
tárgyévben f,elhasznált: 18.000 Ft
tárgyévben folyósitott: 18.000 Ft

Támogatás típusa:
vissza nem térítendő

Tárgyóvben felhasznált összeg részletezése
Személyi: 0 Ft
Dologi: 0 Ft
Felhalmozási: 1 8.000 Ft

A tagdíjakból befolyt összeget 2018-ban fogjuk felhasználni működési célokra"

\



onkéntes munkák

Proqram
Onkéntes
fő: őra:

Hulladék kommandó 45 lJc

Zoárd Napi Sokadalom - ll, Nemzetközi Néptánc
Gála 38 380
Te Szedd - Tanuló - Közösségi Szolgálat 105 315
Te szedd felnőtt tr^ 165
XXV|l. Bereoi Természetvédelmi Tábor 10 400
Víz Viláqnaaia2a17 15 60
Autómentes Nap 80 480
FF Sul _ Bereo Főzőklub 48 720
FF Sul _ Bereg Főzőklub - Szeminárium 105

FF Sul * Bereo Főzőklub - Szakmai Tábor 20 180

összesen: 451 2940

Proj ekttervezések 2018-ra:
1. Víz Világnapja 2018 - Támogatás 80,000 Ft Vásárosnamény Város
2. Őrzőkkiállítás - MTVSZ Támogatás 50000 Ft
3. XXVfi, Beregi Természetvédelmi Tábor
4, Autómentes Nap 2018

Beadott pályázatok:
1. Nemzeti összetartozás Kollégium által kiírt Működési támogatás című NEA-N0-18-M-0337

pályílz,ati azonosítójú pályázat - 300000 Ft támogatás

2. Nemzeti ös§zetaftozás Kollégium által kiírt Szakmai program támogatása cimű pályázati

felhívásra készített Kultúránk megtartása a négy határ mentén: III. Nemzetközi Ifiúsági Néptánc

Gála című NEA-NO-I8-SZ-a2% számű pályázat- Nem nyert * várólista 541 hely
3. Nemzeti összetartozás Kollégium által kiírt Szakmai program támogatása című pályázati

felhívásra készített Négy batár mentén éló közösségek összetartozásának erősítése ifiúsági,

környezeti nevelési píogram című NEA-N0-18-SZ-a294 számű pályázat - Nem nyert -
várólista 33 hely

4. Jövőnk ateJ - Hulladékckról okosan! - című pályiuat FM - befogadott - eredmény még nem

ismert.

5. Közös pályázat - Fenntarthatóság * EKE vezetőpartnerségével * első fordulóban elutasítva

6. Kózös pályázati tervek a Beregi lfiúságért Kózművelődési és Szabadidó Egyesülettel:

HUSKROUA' KEHOP, EFOP *pályínati elókészítés alatt.

\



1eh 2afi. évben ,az rrételet:

Megnevezés 2017. év (Ft)
Vis s za nem térítend ő tíulo *atás Y ásátosnarrlénv Onkotrnány zata 70.000

Barrki kamat ióváírás l

Rendezvényszervezés bevétele 1.090.000

\Lunliaügl,i l{özpont tamogatásir 927.785
'ragságl díi 1B.000

FF suli Tábot 560.000

Adomány (műkodési koitségek fedezetére :munkabér 576.100

SZI1'lT, 32.4a3

Eredményt nem befolyásoló bevétel 0

Bevételek összesen 3.2t4.29Z

A 2aI7, évben az űlet kladásat;
Megnevezés 20t7. év (Ft)

l],arrki koltsóc 24.B9&

Mrrnkabér+iárulék 1.503.B50

Személvszálítás 4%.4aa

Könwelési díi ó0.000

Postaköltséq 17.070

Szaliáskoltsés 200.B40

NEA felhasznáói díi 2.000

Tábonezető díia 50.000

Etkezés dila (főzőslli+ tabot:*Zaárd Napok) 6ó1.92t)

Haiókirlirlclulris 32.aoa

web tárlrely 7.97a

ttadaszer koltsége 53.045

I(onwek lóltsése 26.240

Esvéb költsés 74.840

Költséeek összesen 3.138.073

Eredmé 66.2I9

\ásárosnam ény, 20tB. május 1 5.
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