
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Neve:
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

09 Debreceni Törvényszék 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

4 0 3 1 Debrecen

Lóskúti út

41

    

0 9 0 2 4 5 0 9    

0 9 P k 6 0 1 0 5  2 0 1 4 6  

1 8 6 2 7 1 4 3 1 0 9

Szecskó János

Debrecen 2 0 1 9 0 5 2 8
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

480 335

480 335

3 254 846

512

3 254 334

1 421 495

5 155 1 676

606 714

488 606

118 108

800 962

800 962

3 749 0

5 155 1 676
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

0 0 0 0

7 301 12 133 7 301 12 133

224 240 224 240

7 077 11 892 7 077 11 892

10 24 10 24

7 311 12 157 7 311 12 157

12 157 12 157

6 531 11 423 6 531 11 423

86 124 86 124

0 2 0 2

170 151 170 151

227 0 227 0

179 351 179 351

7 193 12 049 7 193 12 049

12 049 12 049

118 108 118 108

0 0

118 108 118 108
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

7 077 11 892 7 077 11 892
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

0 0

0 0

0 0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

7 311 12 157

7 311 12 157

7 193 12 049

86 124

12 049

118 108
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Erasmus Program 

Tempus Közalapítvány

2018.01.01. - 2018.12.31.

11 891 782

11 891 782

11 891 782

11 379 746

123 710

11 422 549

345 523

11 891 782
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Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442-03 Jegyzőkönyv

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.01 03.14.32
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

2018. évi 

Egyszerűsített beszámolóhoz 

 

A társadalmi szervezet neve: Aktív Európai Fiatalokért Egyesület 

Székhelye: 4031 Debrecen, Lóskúti utca 41. 

Adószáma: 18627143-1-09 

Alapszabály kelte: 2014.09.16. 

Bírósági végzés száma: Tpk.60105/2014/6 

Nyilvántartási szám: 09-02-4509 

 

1. Az egyesület bemutatása 

Az egyesület civil szervezetként működik, tevékenységét 2015. évben kezdte. 

Célja az Észak-magyarországi régióban élők - különös tekintettel a 12 és 30 év közötti fiatalok, 

valamint a velük kapcsolatban álló szakemberek – Európához tartozás tudatának (európai 

identitás) kialakítása, erősítése. 

Fő tevékenysége – nemzetközi programok szervezése, illetve egyéb lehetőségek keresés, 

aminek köszönhetőan kialakulhat az Európához való tartozás érzése, az a tudat, hogy „Én” is 

felelős vagyok Európa kialakulásáért. 

Az egyesület gazdasági tevékenységet nem végez, nem közhasznú szervezet. 

 

2. A számviteli politika főbb vonásai 

Az egyesület az ECtv.27§ 2. bekezdése alapján kettős könyvvitelt vezet. A mérleg 

fordulónapja december 31. 

A felmerült költségeket az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő 

tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. 

Az egyesület a számviteli törvénynek megfelelően egyszerűsített éves beszámolót készített.  
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3. Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás (2018.12.31.) 

Saját tőke:     714 eFt  

 Előző évek eredménye:  606 eFt 

 Tárgyévi eredmény:   108 eFt 

Befektetett eszköz:    335 eFt 

 Tárgyi eszköz:   335 eFt 

Forgóeszközök:    845 eFt 

Pénztár:      23 eFt 

Bank:     310 eFt 

Az egyesület vezetői, tisztségvezetői részére 2018. évben díjazás kifizetésére nem került sor. 

 

4.  Az egyesület 2018. évben megvalósított tevékenységei (2018.01.01. – 2018.12.31.) 

I. Az egyesület működését elősegítő  

általános tevékenységek megvalósítása 

▪ Egyesületi dokumentáció vezetése 

▪ Pályázati és egyéb lehetőségek keresése a működési kiadások, illetve a célok elérése 

érdekében 

▪ Együttműködési lehetőségek keresése más civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel, 

egyéb helyi közösségekkel 

▪ Személyes megjelenési lehetőségek keresése 

▪ Kapcsolattartás a könyvelő irodával 

▪ Vezetőségi ülés és Közgyűlés összehívása évi 2-2 alkalommal 

▪ Az online felületek karbantartása, frissítése (Facebook, honlap) 

▪ 2018. év fő tevékenységeinek megtervezése 

▪ A SZÍNEZŐ – Pályakezdő Óvodapedagógusokat Támogató Városi Munkacsoport 

tevékenységei megvalósítása 
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II. Célok eléréséhez kapcsolt tevékenységek 

1) Not just a movie! (2017-2-HU01-KA105-036134) 

Típusa: Erasmus + Ifjúsági csereprogram 

Megvalósulás: 2018.06.16-23. Kéked 

Résztvevők száma: 30 fő 

Leírása: Projektünk célja volt, hogy egy interkulturális közegben a mozifilmek varázslatos 

világát felhasználva átadjuk a fiataloknak azokat az alapvető készségeket, amelyek ahhoz 

szükségesek, hogy munkát találjanak és boldoguljanak a XXI. században, továbbá fokozzuk a 

vállalkozókedvüket és innovatív hozzáállásukat a jövőben. 

Az ifjúsági csere nyolc napja során öt ország (Bulgária, Litvánia, Lengyelország, Olaszország, 

Magyarország) fiataljai (országonként 5 fő + 1 fő csoportvezető, összesen 30 fő, főleg 

hátrányos helyzetűek) vettek részt egy innovatív, kompetencia fejlesztő programon. A 

csereprogramot az Észak-magyarországi településen, Kékeden valósítottuk meg. 

A résztvevők kreatív workshopok, interaktív beszélgetések, viták, szituációs játékok által 

szerezhettek információkat a munkaerőpiacon hasznos készségekről. 

A program végén elkészítettek több mozifilmet is, melyet aztán a disszemináció keretében be 

is mutattak a közösségnek. 

A közös programok nagyban segítették a nemzetek közötti szolidaritás kialakulását és az 

együvé tartozás érzését az Európai Unióban. Továbbá, a tevékenységek segítettek csapatban 

dolgozni és felismerni a tudatos életmód fontosságát. 

A kiválasztott módszerek jellemzője, hogy aktivitásra, kreativitásra épült és segítséget nyújt a 

képességek és kompetenciák fejlesztésében. 

 

2) Behind the scenes! (2017-3-HU01-KA105-046826) 

Típusa: Erasmus + Ifjúsági csereprogram 

Megvalósulás: 2018.07.07-14. Kéked 

Résztvevők száma: 18 fő 

Leírása: A csereprogramra 3 ország (magyar, spanyol, szlovák) 6-6 képviselője (5-5 fiatal + 1-1 

csoportvezető, összesen 18, többségében hátrányos helyzetű résztvevő) látogatott az Észak-

Magyarországi régió területén található Kéked településre, hogy az együtt töltött 8 nap során, 

saját tapasztalataikat felhasználva megvizsgálják, melyek azok a fő tényezők az életükben 
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amelyek nehezítik a sikeres munkavállalást. Egy sokszínű kulturális közegben non-formális 

tanulási módszerek mentén kerestek válaszokat arra, hogyan készülhetnek fel ezekre a 

nehézségekre miközben megismerték más kulturális hátterű fiatalok tapasztalatait és saját 

ismereteiket is új struktúrákba szervezhették. 

A fiatalok elhelyezkedésének segítése a munkaerőpiacon aktuális kérdés az Európai Unióban. 

Projektünkben fiatalok aktív részvételével dolgoztuk fel ezt a témát prezentációkon, 

workshopokon, dispután és szituációs gyakorlatokon keresztül. Az önkéntesség is szerepet 

kapott a programelemek között, mint a munkaerőpiaci integráció egy lehetséges eszköze. 

A résztvevők olyan népszerűsítő eszközöket készítettek, ahol összefoglalták a fiatalok számára 

azon tanácsokat, amelyek ösztönzőleg hathatnak rájuk, a munkaerőpiacra való kilépés előtt. 

Itt feldolgozták azon információkat, amelyeket kaptak a program során és azt prezentálták a 

"nézőknek". 

A közös programok nagyban segítették a nemzetek közötti szolidaritás kialakulását és az 

együvé tartozás érzését az Európai Unióban. Továbbá, a tevékenységek segítettek csapatban 

dolgozni és felismerni a tudatos életmód fontosságát. 

 

3) EU&MORE (2017-3-HU01-KA105-046848) 

Típusa: Erasmus + Ifjúsági csereprogram 

Megvalósulás: 2018.08.04-11. Kéked 

Résztvevők száma: 30 fő 

Leírása: Csereprogramunk egyik célja volt, hogy felhívja a figyelmet az interkulturális 

dialógusra, elősegítse egymás megértését, hirdesse az európaiság eszméjét. Szerettük volna 

elérni, hogy a fiatalok a projekt végeztével egy olyan megértő, toleráns attitűddel álljanak 

egymáshoz, amely elősegíti a békés társadalmi együttélést Európában. 

Az ifjúsági csere nyolc napja során öt ország (Bulgária, Spanyolország, Olaszország, Románia, 

Magyarország) fiataljai (országonként 5 fő + 1 fő csoportvezető, összesen 30 fő, főleg 

hátrányos helyzetűek) vettek részt egy sokszínű programon. A csereprogramot az Észak-

magyarországi településen, Kékeden valósítottuk meg. 

Szerettük volna, ha a programok által közelebb kerülnek az Európai Unió és a demokrácia 

működésének megértéséhez. Kaphattak bővebb információt, hogy ők hogyan szólhatnak bele 

a döntéshozatalba, mit is jelent és mennyire fontos, a szavazati joguk. 
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A csere során tehát olyan workshopokon (interaktív beszélgetések, viták, szituációs játékok) 

vettek részt a fiatalok, amelyek segítenek a fenti készségek fejlesztésében, kialakításában. 

Szervezetünk kiemelten fontosnak tartja a hátrányos helyzetűek bevonását a programjainkba. 

Ezen projektünket is többek között ezzel a céllal valósítottuk meg, vagyis a résztvevők 

kiválasztásánál törekedtünk arra, hogy olyan fiatalok kerülhessenek a programba, akik kevés 

lehetőséggel rendelkeznek. 

 

4) Legyen Ön Is Pedagógus Workshop  

Típusa: Workshop a SZÍNEZŐ program keretében 

Megvalósulás: 2018.10.16. Hajdúböszörmény  

Leírása: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának Hallgatói 

Önkormányzatával együttműködve újra pedagógus hallgatókkal találkoztunk. A szakmai 

beszélgetés mellett "Játszószobával" vártuk a fiatalokat workshopunkon. Örömünkre szolgált 

aktív, motivált pedagógusjelöltekkel közösen gondolkodni.  

 

5) Beszámoló Óvodai Önkéntes Szolgálatról Észtországban 

Típusa: Előadás a SZÍNEZŐ program keretében  

Megvalósulás: 2018.12.05. Hajdúböszörmény 

Leírása: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának pedagógus 

hallgatói számára megrendezésre került a Nemzetközi Estek VI. évad 5. előadása, melynek 

címe az „Észak gyöngyszemei (Észtország, Lettország)” volt. Szőllősi Tamás - A SZÍNEZŐ Projekt 

szakmai vezetője - is beszámolt a 2013/2014-es észtországi önkéntes szolgálatáról, melyet 

Võru város egyik óvodájában töltött. Mindemellett az észt kultúráról, egyes szokásokról, a 

mindennapokról is szó esett. 

A beszámolókat a bemutatott országok néhány jellegzetes finomságának megkóstolása, és 

szabad beszélgetés követte. 

 

6) EU TRADE POLICY program 

Típusa: ProPager projekt, hazai koordináció 

Megvalósulás: 2018.10.01. – 2019.12.31. 

Résztvevők: 4 fő 
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Leírása: Az Európai Bizottság és a ProPager szervezésében megvalósult egy konferencia 

Brüsszelben, 2018. november 26-28 napján, melyre a nemzeti koordinátorok 

együttműködésével választották ki a résztvevőket. Hazánkból 4 fő vehetett részt a 

rendezvényen, 4 szervezetet képviselve: International Business School, Fiatal Vállalkozók 

Szövetsége, Corvinus Egyetem, Vállalkozók Szövetsége. A konferencia során az EU 

kereskedelmi politikáját járták körbe. 

A résztvevőket megkérték, hogy amennyiben van rá lehetőség, akkor a rendezvény után 

szervezzenek disszeminációs eseményeket. Ezen események megvalósítására várhatóan 

2019. tavaszán kerül sor. 

 

7) Pályaorientációs nap  

Típusa: Workshop 

Megvalósítás: 2018.11.12. Szentpéterszeg – Fekete Borbála Általános Iskola 

Résztvevők: 7-8. osztályos tanulók 

Leírása: Az iskola által szervezett „Pályaorientációs Nap” keretében került sor a workshop 

megtartására. Kiscsoportos, játékos feladatokkal hangoltuk rá a diákokat az előttük álló 

pályaválasztásra. Beszéltünk az általuk választott lehetséges szakmákról és az ezekhez 

szükséges tulajdonságokról, készségekről is. 

 

8) Találkozó a dán nagykövettel 

Típusa: Találkozó 

Megvalósítás: 2018.11.08. Debrecen 

Leírása: Őexc. Kirsten Geelan, dán nagykövet asszony egy országjáró projekt keretében 

Debrecenbe látogatott. Egyesületünk is meghívást kapott, arra a vacsorára, ahol több helyi 

szervezet mellett nekünk is lehetőségünk volt bemutatni munkánkat, programjainkat és 

megvitatni egyéb aktuális témákat. A beszélgetés kellemes hangulatban telt. Sikerült jobban 

megismernünk a nagykövetség és a meghívott szervezetek munkáját, céljait.  

 

9) Cosmopolitan Blogger Days 2018  

Típusa: Előadás/workshop 

Megvalósítás: 2018.10.27. Budapest 
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Résztvevők: Márta-Surányi Andrea 

Leírása: A Groupama Arénában került megrendezésre a Cosmopolitan Blogger Days 2018 

rendezvény, mely egy b/vlogger, influencer és közösségi média témákkal foglalkozó 2 napos 

konferencia volt. Illetve ekkor kerültek átadásra a Cosmopolitan Blogger Awards díjak is. 

Előadásokat hallhattunk pl. a véleményvezérek hatásáról és a tökéletesre törekvés 

problematikájáról, de kaptunk tippeket egy YouTube csatorna vagy Instagram oldal 

elindításához is. 

 

10) „Önmenedzsment – Előnnyel a pályán” 

Típusa: Workshop 

Megvalósítás: 2018.04.20 

Leírás: „Önmenedzsment – Előnnyel a pályán” címmel szerveztünk workshopot a 

Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar hallgatóinak, melynek keretében az alábbi témákkal 

foglalkoztunk: memória fejlesztési technikák elsajátítása, tanulást segítő módszerek 

bemutatása, a hatékony kommunikáció támogatása. A programot követően a hallgatók 

igényeiknek megfelelő segédanyagot kaptak. 

 

III. Népszerűsítő események 

1) Személyes népszerűsítés 

• Lecsófesztivál, Esztár – 2018. 08.25. 

• Mosolyvirág - Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete, Debrecen – 2018.02.25. 

Az Erasmus+ program által elérhető lehetőségekről beszélgettünk. 

• #Erasmusdays, Debrecen - 2018.10.12. 

24 városban, 64 esemény várta az érdeklődőket hazánkban. Az Európai Bizottság és az 

Európai Parlament elnökének védnöksége alatt megvalósult rendezvények a célja az 

volt, hogy kézzelfogható módon mutassuk be a már megvalósult nemzetközi 

projekteket, valamint azok hatásait és a részvevők személyes élményeit. 

• Hajdú–Bihar megyei Diákönkormányzatok Szövetségének (HABIDISZ) közgyűlés, 

Debrecen - 2018.01.23. 

A debreceni Szent József Gimnázium épületében a SZÍNEZŐ Program helyi diákoknak 

mutatkozott be a KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület által támogatott Hajdú–Bihar megyei 
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Diákönkormányzatok Szövetségének (HABIDISZ) közgyűlésén. A diákok és a jelenlévő 

pedagógusok megismerhették a programunk főbb céljait, eddigi eredményeinket és a 

további terveinket. 

 

2) Online népszerűsítés 

A személyes megjelenések mellett egyre bővülő online felületeket működtetünk, melyek az 

informálást teszik lehetővé. Az Aktív Európai Fiatalokért Egyesület közösségi oldalát több mint 

ezer fő, míg a SZÍNEZŐ Pályakezdő Óvodapedagógusokat Támogató Városi Munkacsoport 

oldalát közel 900 óvodapedagógus szakember követi. Mindkét felületen rendszeresen osztunk 

meg szakmai anyagokat vagy könnyedebb témájú posztokat. 

 

Az egyesület 2018. évben elszámolt bevételei: 

Pályázat útján nyert támogatás:  11.892 eFt 

Tagdíj bevételek:         240 eFt 

Pénzügyi műveletek bevételei:         24 eFt 

 

Az egyesület 2018. évi ráfordításai: 

Anyagjellegű ráfordítás:   11.423 eFt 

Személyi jellegű ráfordítás:        124 eFt 

Egyéb ráfordítás:             0 

Értékcsökkenés:         151 eFt 

Pénzügyi műveletek ráfordításai:     351 eFt, 

 

Az egyesület 2018. évi eredménye: 108 eFt lett, amely növeli a tőkeváltozás volumenét. 

 

Az éves egyszerűsített beszámolót elkészítette, az Országos Bírósági Hivatalhoz közzététel 

céljából 2019. május 31-ig megküldi. 

 

Debrecen, 2019. május 30. 

       ________________________________ 

        Egyesület képviselője 
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