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ÉVES JELENTÉS
Elnoki koszonto
Kedves Olvaso!
A Turulmadar Ifjusagi Iroda eves jelenteset tartja a kezeben. A kiadvany letrejottenek celja
osszefoglalni azokat a fontosabb informaciokat, amelyek meghataroztak az elmult egy evet. A
kiadvanyban nyíltan es oszinten beszamolunk , a megvalosított programokrol, eredmenyekrol
es a penzugyi mukodesrol.
A 2017-es ev nem volt minden nehezsegtol mentes, de ugyanakkor sikerult jelentos
megvalosítasokat elerni. Ez egy vízvalaszto ev volt, mivel sor kerult az iroda kuldetesenek, illetve
celjainak ujrafogalmazasara, es nem utolso sorban mivel ebben az evben unnepeltuk az iroda
fennallasanak 10 eves evfordulojat.
Nem csak az iroda kuldetese, hanem programjai is megujultak, illetve folyamatosan megujulnak,
tovabba uj szemelyekkel es partnerekkel bovult a csapatunk. Ebben az evben sikerult elindítani
a kerekpariskolat, uj alapokra helyezni a DOFE programot, uj partnersegeket kialakítani es uj
szintekre lepni.
Ez uton szeretnem megkoszonni az onkentes csapatnak es az iroda munkatarsainak a munkat
es kitartast, tamogatoinknak a segítseget es partnereinknek az onzetlenseget.
Furus Levente, elnok
Turulmadar Ifjusagi Iroda
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A szervezet rovid bemutatasa
A Turulmadar Ifjusagi Irodat 2007-ben alapította harom ifjusagi szervezet: az Erdelyi
Magyar Ifjak haromszeki szervezete, a Sepsiszentgyorgyi David Ferenc Ifjusagi Egylet es a 115os Boloni Farkas Sandor Cserkeszcsapat. A fiatalok altal letrehozott Turulmadar csapat 2006ban megnyerte a Regos Ifjusagi es Kozmuvelodesi Egyesulet es a Kovaszna Megyei Muvelodesi
Kozpont altal kezdemenyezett Haromszek Legfiatalosabb Telepulese vetelkedojet. 2007. januar
26-an kerult sor az iroda felavatasara, majd 2007 augusztusatol Turulmadar Egyesulet neven,
onallo jogi szemelyiseget kapott.

KÜLDETÉSÜNK:
A gyermekek es fiatalok szemelyisegenek kibontakoztatasa es fejlesztese a kozosseg javara.

ÉRTÉKEK:
Onkentesseg; neveles; kreativitas; felelosseg; biztonsag; hagyomany; nyitottsag; tolerancia.

FONTOS STRATÉGIAI IRÁNYVONALAK:
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oktatási-nevelési programok szervezése gyermekek es fiatalok számára;



önkéntességet népszerűsítő tevékenységek;



helyi ifjúsági iroda hosszú távú fenntartása és működtetése;



értékek és hagyományok megőrzése, továbbadása;



szabadidős tevékenységek/programok szervezése;



szervezetfejlesztést célzó tevékenységek: képzések, csapatépítés;



helyi, regionális, nemzetközi partneri kapcsolatok kialakítása és fejlesztése.

ÉVES JELENTÉS
Fobb tevekenysegek a 2017-es evben


Ifjúsági iroda működtetése;
Az iroda fennállásának 10 éves évfordulója;



Berde Mózsa Kör működtetése - oktatás és fejlesztés
hátrányos helyzetű gyermekek számára; Berde Mózsa tábor;



Szervezetfejlesztés - Élménypedagógiai képzés oktatók
számára; Stratégia hétvége – az új stratégiai irányvonalak
meghatározására;



DOFE (The Duke of Edinburgh’s Award)–
fiatalokat

fejlesztő

működtetése;

mentorprogram

mentorok

programismertető

képzése;

középiskolásoknak;

új

jelentkezők toborzása; DOFE felkészítő tábor;


YEP – Youth Education Program zárás;
elszámolás; kiértékelő;



Tandem kerékpáriskola beindítása és kölcsönző
működtetése;

kerékpár

tanulópálya

kialakítása;

oktatók képzése;
A Kerékpáriskola népszerűsítése helyi iskolákban;
kerékpár-ügyességi

vetélkedő

megszervezése

Sport- Napok keretében;


VI. Önkéntes Kupa;



Meet and Code programozó verseny;



Ifjúságkutatás

a

sepsiszentgyörgyi

fiatalok

körében;


Platz – blog indítása;



Kommunikációs csapat indulása;



Kiadványok megjelenítése;



Adománygyűjtő akciók: Régi Idők Karácsonya,
adománydobozok,
felajánlások;
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A tevekenysegek reszletes bemutatasa
AZ IRODA MŰKÖDTETÉSE
A

2017-es

evben

unnepeltuk

az

iroda

fennallasanak es mukodesenek 10 eves evfordulojat.
Ennek

melto

megunneplesere

egy

allofogadast

szerveztunk, ahova meghívtuk az alapíto tagokat, illetve
mindazon szemelyeket, akik az elmult 10 evben
szemelyisegukkel

színesebbe

es

munkajukkal

eredmenyesebbe tettek a szervezet munkajat. Az osszesen 50 szemely reszvetelevel zajlo
allofogadas helyszíne, a Bastya Vendeglo volt.
Szinten az elmult evben zajlott irodank uj arculatanak kialakítasa. Celunk egy kellemesebb,
fiatalosabb kornyezet kialakítasa volt. Ennek bizonyítekaul uj színt es kulso burkolati festest
kaptak butoraink es megvaltozott az iroda berendezese. Mindez, onkenteseink kozos
projektjenek kereteben, mintegy 10 fiatal es onkentes koordinatoruk bevonasaval valosult meg.

BERDE MÓZSA KÖR

A Berde Mozsa Kor mukodtetesenek celja oktatas
es fejlesztes hatranyos helyzetu gyermekek szamara. A
2017-es ev nyaran 5. tanevet zarta, oktobertol pedig a 6.
tanevet nyitotta meg az Irodank kereteben mukodo
Berde Mozsa Kor. A 2012-es evtol mukodo delutani
oktatasi

es

fejlesztesi
program, immaron 5 haromszeki telepulesen nyujt lelkies szellemi taplalekot, heti rendszeresseggel, kozel 100
gyermeknek. Az elmult evben sikerult kiterjesztenunk a
programot,

tovabbi

ket

haromszeki

telepulesre:

Nagyajtara es Kozepajtara. Partnersegeket alakítottunk ki
a helyi iskolaval es ket onkentes oktato vallalta a gyermekekkel valo heti rendszeressegu
foglalkozasok vezeteset. Nagyajtarol osszesen 26, Kozepajtarol pedig 23 gyermek csatlakozott.
A 2017/2018-as tanevtol bovítettuk a sepsiszentgyorgyi gyermekek letszamat uj diakokat
bevonva a programba. Az uj jelentkezok toborzasaban, a helyi iskolak vezetosegenek, illetve
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oktatoinak, valamint a gyermekvedelmi igazgatosag alkalmazottainak segítseget kertuk. Ezaltal
a programba tenylegesen szocialisan hatranyos helyzetu gyermekek kerultek. Igy az oktoberben
indulo tanevtol 25 uj I-IV. osztalyos tanuloval bovult a gyermekletszam. A 2017-es evben
osszesen tobb, mint 100 gyermek vett reszt a programban, 5 haromszeki telepulesen:
Sepsiszentgyorgy, Kokos, Cofalva, Nagyajta es Kozepajta.
A programot a Bethlen Gabor Alapkezelo Zrt., Kovaszna Megye Tanacsa, a NASA pekseg, valamint
minden adomanydobozainkba, a program szamara adomanyt elhelyezo szemely tamogatta.

BERDE MÓZSA TÁBOR
A 2016/2017-es tanev zaroesemenyet kepezte a junius 16 – 18 kozott megszervezesre
kerulo nyari gyerektabor, amelynek helyszíne a zabolai Csipkes tabor volt. A ketnapos Berde
Mozsa taborban harom haromszeki telepulesrol, Sepsiszentgyorgyrol, Cofalvarol es Kokosrol 32
gyerek es 8 oktato vett reszt. A tabor soran egy jelkepes idoutazason vehettek reszt a gyerekek,
amely tevekenysegeiben a Kokorszak tematikat kovette.
A tabor megnyitojat kovetoen csapatosszerazo, egymas megismeresere szolgalo jatekokon
vettek reszt a jelenlevok, majd a kokorszakkal kapcsolatos ismereteiket elevenítettek fel, ezt
kovetoen animacios filmesttel zarult a taborozok elso napja. A masodik nap reggeli tornaval
indult, majd a reggelit kovetoen kezmuves foglalkozasokkal folytatodott a tabor programja. A
kezmuves foglalkozasok soran kofestessel es agyagfelhasznalassal ismerkedtek meg a gyerekek,
de keszítettek termeszetes alapanyagokbol
kepkereteket is.
A delutani programot ugyessegi jatekok
kepeztek, majd kokorszaki rajzverseny
kovetkezett, a program vegul jatekesttel
zarult. A tabor utolso napjan kokorszaki
divatbemutatora kerult sor, amelyen a
gyerekek

egyenileg

kreativitasukat

vagy

csoportosan,

felhasznalva,

sajat

tervezesu kokorszaki ruhakat oltottek
magukra es azokat mutattak be. Az alkotasokhoz egy sajat versnek is tarsulnia kellett, amely
temajaban illeszkedett az adott tortenelmi korszakhoz. Ezt kovette az elozo napi rajzverseny
eredmenyeinek kihirdetese es a legugyesebbek díjazasa. A tabor kozos ebeddel es tanevzaro
beszeddel zarult.
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A tabort a Bethlen Gabor Alapkezelo Zrt.,Kovaszna Megye Tanacsa, a NASA pekseg, illetve
minden a Karacsonyi Vasarban az egyesulet standjanal vasarlo, valamint a varos tobb uzleteben
elhelyezett adomanydobozokba a program szamara adomanyt helyezo szemely tamogatta.

TURULKA
2017 oszetol indult utjara a Turulka csoport. A Turulka, a Berde Mozsa Korbol „kinott”,
mar 7. osztalyos tanulok 12-14 eves korosztaly csoportjat jeloli, szam szerint 5 diakot. A Turulka
csoport celja, hogy atmenetet kepezzen a Berde Mozsa kor es az onkentesseg kozott. A
tevekenysegek koret szemelyisegfejlesztes, palyaorientacio es rendezvenyszervezes kepezi.
Veluk 2 oktato foglalkozik, heti egy oraban.

DOFE (THE DUKE OF EDINBURGH’S AWARD)

Az elmult ev meghatarozo volt a DOFE – fiatalok szamara
mukodtetett

szemelyisegfejleszto

program

–

szempontjabol. Újra indítottuk a programot, ezaltal uj
fiatalokkal es mentorokkal bovultunk. Mentorkepzest
szerveztunk az uj mentoroknak, ugyanakkor ok kozos
workshop-on es tovabbkepzeseken is reszt vettek. A nyar
folyaman Karacsonkon, majd Szofiaban (Bulgaria) voltak
tovabbkepzesen. A 2017-es evben uj toborzasi folyamatot indítottunk a sepsiszentgyorgyi
kozepiskolasok koreben. Bemutato eloadasokat
tartottunk helyi iskolakban. Ennek eredmenyekent
56 uj diak kapcsolodott be a programba. Az uj
jelentkezok oktober utolso hetvegejen, egy ket es
felnapos felkeszíto taborban uj ismeretekkel
gazdagodhattak. A ket es felnapos felkeszíto
hetvegen osszesen 21 mentoralt, 4 felvigyazo es 6
mentor vett reszt. A felkeszíto lenyege a szintzaro
kalandturahoz szukseges ismeretek, informaciok atadasa volt, mint pl. a turazas típusai, a
turahoz szukseges felszerelesek, a turautvonalak megtervezese, satorfelhuzas, terkepolvasas,
iranytuhasznalat, stb.
A Csiga-varhoz torteno tura soran a fiatalok megismerhettek a florat es faunat, megtanulhattak
az iranytuvel valo tajekozodast, a tura-utvonalak jelzeseinek ertelmezeset es nyomon koveteset
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is. A 10 eves evfordulo alkalmabol szervezett allofogadas kereteben díjazasra kerultek a bronz
szintet teljesíto fiatalok, osszesen 8 diak. Tovabba megbeszeleseket folytattunk a program
megyei szintu kiterjesztesenek lehetosegerol, Kezdivasarhelyre es Barotra.
A program támogatói: The Duke of Edinburgh’s Award Romania, Sepsiszentgyorgy Varos
Onkormanyzata, Kovaszna Megyei Sport es Ifjusagi Igazgatosag, Bertis Kft., Meotis Kft., Babi
Pekseg, Zoemia Pekseg, Dioszegi Pekseg, Csibesz Csirkebolt – Melti Kft., Merkur uzletlanc – Elan
Trio Kft., Covalact Rt., Vancsa Past Kft., Andras Janos egyeni vallalkozo, valamint Teglas Panzio –
Bikfalva.

YEP – YOUTH EDUCATION PROGRAM ZÁRÁSA
A 2016 januarjaban indult program celja egy
innovatív projekt es tanulasi folyamat megvalosítasa
volt fiatalok bevonasaval, amelyet a 2017-es evben
zartunk. A program zaroesemenyet egy kalandtabor
kepezte. A programba osszesen 50 fiatal kapcsolodott
be, 10 csapatba szervezodve, amelybol vegul 7 csapat
teljesítette sikeresen a programot. Minden csapatot egy
mentor segítette az iroda reszerol.
A projekt kereteben megvalosított fo tevekenysegek:







Kulonbozo sepsiszentgyorgyi kozepiskolakba jaro fiatalok bevonasa a programba;
Egy kepzes megvalosítasa a programba bekapcsolodo fiataloknak;
A fiatalok altal kitalalt projektek megvalosítasa, 2016. junius – novemberi idoszakban;
A projekt zaro galajanak megvalosítasa, 2016. decemberi honapban, projektek es
csapatok díjazasa. A gala helyszíne az Arkosi Muvelodesi Kozpont Olt utcai szekhelye
volt;
A program zarasakent egy szemelyisegfejleszto tabor megvalosítasa Szovatan, 2017.
februarjaban.

A projekt eredmenyei:
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50 fiatal bekapcsolasa a programba, 6
sepsiszentgyorgyi kozepiskolabol;
Osszesen 24 onkentes akcio megvalosítasa
a fiatalok altal, a hat honapos periodusban;
Megvalosított akciok: kulonbozo temaju
konyves
filmestek,
eloadasok,
villamcsodulet es adomanygyujto akcio,
meteorologiai
allomas
es
kisfilm
elkeszítese,
korhazi
felolvasas
gyermekeknek, kreatív foglalkozasok illetve elsosegely bemutatok ovodakban;
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Kozel ezer sepsiszentgyorgyi lakos bevonasa, minden korosztalybol;
Egy díjazasi gala megszervezese a fiatalok szamara, amelynek kereteben mintegy 32
diakot jutalmazott az egyesulet a kulonbozo helyi problemakra reagalo mikro projektek
megvalosítasaert;
Egy fejleszto tabor megszervezese Szovatan a projektet sikeresen befejezo fiataloknak.

Kozel 800 ora onkentes munka es kommunikacios tevekenyseg tortent a projekt kereteben. A
programra fordított teljes osszeg erteke 66.300 RON, amelybol 59.000 RON vissza nem terítendo
tamogatas, a tobbi onresz, amely a befektetett onkentes munka erteket teszi ki.
A program támogatója a Civil Innovacios Alap es Kovaszna Megye Tanacsa.

TANDEM BIKE ACADEMY – KERÉKPÁRISKOLA
A 2017-es evben indítottuk el, TANDEM neven kerekpariskolankat, amely egyeduli az
egesz megyeben. A marosvasarhelyi Velo Academia
partnersegevel
megalakítasaba.

kozosen
Elso

vagtunk
lepeskent

bele
a

az

iskola

kerekparpalya

kialakítasa volt fo celunk, amely kesobb a a gyakorlati
orak helyszínet biztosította. Harom takarítasi-, valamint
ket festesi akcio es tobb, mint 120 ora onkentes munka
utan sikerult a palyat rendeltetesszeru allapotba hozni.
Ezzel parhuzamosan oktatokat toboroztunk, melynek
eredmenyekent 8 uj oktato csatlakozott. Az oktatok egy ket napos elmeleti es gyakorlati
kepzessorozaton sajatítottak el a szukseges tudnivalokat. Mindekozben meghirdettuk az iskola
indulasat. Helyi altalanos es kozepiskolakban tartottunk bemutato eloadasokat a program
nepszerusítese celjabol. A Tandem Bike Academy oktatoprogramba osszesen 47 fiatal es felnott
iratkozott be. A kerekpariskolaban a jelentkezok negy ora elmeleti-, ket ora elsosegely oktatason
es hat ora gyakorlati kepzesen vettek reszt. Az oktatasi folyamatot 31 szemely fejezte be
sikeresen.
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A program-, valamint a kerekparozas nepszerusítese celjabol bemutatokat tartottunk
helyi altalanos es kozepiskolas diakok szamara, osszesen 3 altalanos iskolaban, valamint 4
kozepiskolaban. A bemutato soran a diakok betekintest nyerhettek a kerekpariskola
mukodesebe, a biztonsagos kozlekedes alapjaiba es a kerekparoskent rajuk vonatkozo forgalmi
rendszabalyokba. Az ismeretterjeszto bemutato korut soran 400 diakot sikerult megszolítani.
Junius 11.-en a Sportnapok kereteben kerekparos ugyessegi vetelkedot szerveztunk. A
versenyzoknek egy elore kialakított akadalypalyan kellett vegighaladniuk. A legrovidebb ido
alatt, minden akadalyon athalado versenyzo vehette at a legugyesebbnek jaro díjat. A
programban 23 versenyzo merte ossze kerekparos tudasat.

Támogatók: Francia Nagykovetseg – Romania, Sepsiszentgyorgy Polgarmesteri Hivatala es
Kovaszna Megyei Sport es Ifjusagi Hatosag.
Partnerek: Velo Akademia Marosvasarhely, Kovaszna Megyei Voroskereszt, Proiect Covasna Rt.,
Sepsi Bike Egyesulet, Szekelyek a magasban Sí- es Hegymaszo Iskola.

ÖNKÉNTES KUPA
Oktober

7.-en,

hatodik

alkalommal

szerveztek meg az Onkentes Kupat. Az iroda altal
szervezett rendezvenyen evrol-evre Haromszek
legsportosabb civil- vagy egyhazi szervezeteit
keressuk. A rendezveny celja az egeszseges
versenges,

a

jo

tevekenysegeinek
szervezetek

hangulat,
jobb
kozotti

a

szervezetek

megismerese,

a

kapcsolatepítes,

kapcsolattartas es egyuttmukodesek kialakítasa. Ezuttal kilenc csapat versenyzett a legjobbnak
jaro címert. A legsportosabb civil szervezet 2017-ben a Maltai Ifjusag onkentes csapata lett.
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Ahogy minden evben eddig, a csapatok erdekes versenyszamokban probalhattak ki magukat, ez
esetben osszesen hat versenyszamban, melyek kozott ugyessegi es strategiai jatekok egyarant
szerepet kaptak.
Támogató: Communitas Alapítvány és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség,
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala, valamint a Bon Sweet Bon Kft.

MEET AND CODE – PROGRAMOZÓ VERSENY
Oktober 18-an, az 5. Szekelyfoldi IT&C es Innovacios Konferencia kereteben szerveztunk
programozoi versenyt kozepiskolasoknak, kozos partnersegben a Gnome Design Kft.-vel. A
versenyen 10 helyi kozepiskolas fiatal vett reszt, 3 fos csapatokba szervezodve.
A versenyzoknek egy kodolasos feladatsort kellett megoldaniuk, amire 3 ora allt
rendelkezesukre. A legjobban teljesíto csapat ertekes nyeremenyekkel terhetett haza.
Támogatók: Techsoup Egyesulet, SAP Company, Club 83, Bani Market

SZENTGYÖRGY LOVAGJA VETÉLKEDŐ
A Szentgyorgy-Napok rendezvenysorozat kereteben, a Gyermekvaros programjanak
reszet kepezte, az onkenteseink altal megszervezett Szentgyorgy Lovagja Vetelkedo. Az V-VII.
osztalyosoknak szolo csapatvetelkedo eloszervezoi munkalataiban, majd annak kivitelezeseben
15 onkentes fiatal es mintegy 50 resztvevo kapcsolodott be, 3 fos csapatokba szervezodve.
Partner: Erdelyi Magyar Ifjak.

IFJÚSAGKÚTATAS
Sepsiszentgyorgyi kozepiskolak bevonasaval vegeztunk ifjusagkutatast 2017 tavaszan. A
kutatas celja a helyi kozepiskolasok gondolkodasmodjanak es jovokepenek elemzese tarsadalmi
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helyzetuk tukreben. A felmeresben ot sepsiszentgyorgyi iskola, a Szekely Miko Kollegium, a
Reformatus Kollegium, a Mikes Kelemen Elmeleti Líceum, a Berde Aron Kozgazdasagi es
Kozigazgatasi Szakkozepiskola, valamint a Kos Karoly Szakkepzo Líceum diakjai vettek reszt. A
lekerdezes onkitoltos, papír alapu kerdoívvel zajlott, amely soran 336 ervenyes valasz kerult
feldolgozasra. A kerdesek a kovetkezo teruletekre tertek ki: tarsadalmi helyzet, jovokep
(tovabbtanulas, munkavallalas, csaladalapítas), onkentesseg es a fiatalok altalanos problemai.
A kutatas eredmenyeirol bovebben olvashatnak az alabbi honlapon:
http://turuliroda.ro/ifjusagkutatas/.

PLATZ
Megujult a Platz.ro onkentes platform, ugyanakkor 2017. februarjatol sajat bloggal
jelentkeztunk az oldalon. Jelenleg 9 blogbejegyzes erheto el honlapunkon, melyek temaja az
onkentesseg. A bejegyzeseket onkentesek írjak.

KOMMUNIKÁCIÓS CSAPAT
Gyorsabb, hatekonyabb es professzionalisabb kulso kommunikacio celjabol hirdettunk
gyakornoki programot, amelyhez kommunikacios, illetve mediatudomany szakos hallgatok
csatlakoztak. Jelenleg 5 egyetemi hallgatoval bovult onkentes csapatunk. A Sapientia Erdelyi
Magyar Tudomanyegyetem, csíkszeredai karanak, Kommunikacio es kozkapcsolatok szakos
hallgatoi segítik munkankat gyakornoksaguk idejen.
A PR csapat felallasa:


kommunikacios koordinator



fotos/filmes csapattag



szovegíro (copy writer)



szerkeszto (content manager)



grafikus tervezo

Gyakornokainkkal az iroda reszerol egy kulon szakember foglalkozik, aki mentoralja, illetve
segíti munkajukat.
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ÉVES JELENTÉS
Kiadvanyok
KERÉKPÁROS KÉZIKÖNYV
A 2017-es ev soran nyomtatasban is megjelent kerekparos kezikonyvunk magyar
nyelven. A kerekpariskolahoz tartozo kezikonyv, megvasarolhato irodankban. Ara: 10 RON.
A kezikonyv 8 fejezetet tartalmaz, ezek a kovetkezok:
I.
II.

A kerekparozasrol
A kerekparozas es a torvenyek

III.

Hogyan kozlekedj?

IV.

Felszereles es karbantartas

V.
VI.
VII.
VIII.

Elsosegelynyujtas
Javasolt turak a megyeben
Szervizek, uzletek, kolcsonzo
Hasznos weboldalak

Az utmutatokent is szolgalo kezikonyv, konnyen kezelheto es olvasmanyos. Elsosorban
mindenki szamara tajekoztatasul szolgal, hasznos informaciokat nyujtva kezdo meg
gyakorlottabb kerekparosoknak egyarant. A leírasok megerteset abrak segítik.
Tovabba elkeszult a kezikonyv roman nyelvu valtozata is, amely a magyar nyelvu kezikonyv
fordítasat tartalmazza.
Támogatók: Francia Nagykovetseg Romania; Sepsiszentgyorgy Polgarmesteri Hivatala.
Partnerek: Velo Akademia Marosvasarhely; Szekelyek a Magasban Sí- es Hegymaszo Iskola;
Proiect Covasna Rt.; Consic Rt.; Tega Rt.; Sepsi Bike Egyesulet; Kovaszna Megyei Voroskereszt.

DOFE OKTATÁSI KÉZIKÖNYV

Elkeszult a DOFE oktatasi kezikonyv magyar nyelvu valtozata, ami egyedulinek szamít,
hiszen eddig csak angol es roman nyelven volt elerheto a programba csatlakozok szamara. Mi
vallalkoztunk arra, hogy mindezt lefordíttatjuk es kiadjuk magyar nyelven is, ezaltal
olvasmanyosabba, erthetobbe es hasznosíthatobba teve a magyar ajku es anyanyelvu fiatalok
szamara.
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ÉVES JELENTÉS
Szervezetfejlesztes
STRATÉGIA HÉTVÉGE
Marcius

11-12.

kozott

strategiai

hetveget

tartottunk Bikfalvan. A ket napos strategiatervezes celja uj
iranyvonalakat meghatarozni a szervezet szamara. Olyan
fo strategiai iranyvonalaknak a megnevezese, amelyek
meghatarozo szerepet toltenek be a szervezet elkovetkezo
5 eveben. A hetvege soran egy kis multidezesre is sor
kerult, attekintve a szervezet 10 eves multjat, annak
munkassagan keresztul. Kiertekeltuk a 2016-os evet, megneztuk hol tartunk most es hova
szeretnenk eljutni szervezeti szempontbol. Új celkituzeseket fogalmaztunk meg az elkovetkezo
evekre, amelyek hozzajarulnak a szervezet hatekonysasahoz, valamint annak hosszu tavu
fejlodesehez.

ÉLMÉNY ALAPÚ TANULÁS– ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI KÉPZÉS OKTATÓKNAK
Szeptember 1–2. kozott elmenypedagogiai kepzest
szerveztunk oktatoink szamara, Bikfalvan. A kétnapos képzés
során a

tapasztalati tanulással

és

élménypedagógiai

módszerekkel ismerkedhettek meg a résztvevők. A tréning
különböző játékba öltöztetett módszereket kínált azzal a
céllal, hogy a tanult nem formális pedagógiai elemeket az
iroda programjainak oktatói és mentorai beépítsék saját
tevékenységeikbe, ezáltal élmény alapú tanulást és minőségi tudást kínálva az egyes programok
résztvevőinek számára. A képzés továbbá hozzájárult a jelenlévők egyéni és készségbeli
fejlődéséhez is.
Az egyéni és csapatépítő játékok kitértek a csapatösszetételre, csoportdinamikára, az empátia
fejlesztésére és a helyes helyzetfelismerésre, -kezelésre. A képzésen, együtt vettek részt a Berde
Mózsa Kör, a Tandem Kerékpáriskola oktatói, valamint a YEP+ és DOFE mentorok, összesen 23
fő.
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ÉVES JELENTÉS
Adomanygyujto akciok
2%-OS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FELAJÁNLÁS
Az elozo evekhez hasonloan, a 2017-es evben is felhívast inteztunk a polgarokhoz, a 2%os szemelyi jovedelemado felajanlasara szervezetunk szamara. A felajanlasokbol begyult osszeg
teljes egeszeben a Berde Mozsa Kor oktatasi programunk tamogatasat szolgalta. Ezen belul
annak mukodesenek biztosítasa, a fogyoanyag koltsegek fedezese, a toborzas koltsege, szallas,
szallítas es etkezes biztosítasa. Az elmult ev soran e tamogatasbol befolyt osszeg osszerteke
3274,00 RON.

ADOMÁNYDOBOZOK – KICSIVEL IS JÓT TEHETSZ!
Helyi vallalkozokkal es uzletekkel kozosen sikerult kialakítani egy adomanygyujto
halozatot, aminek eredmenyekent adomanygyujto dobozokat helyeztunk el a varos tobb
pontjan. Ezen egyuttmukodes egy partnerszerzodesen alapul, melynek ertelmeben az uzlet
vezetoje engedelyezi szamunkra a dobozok elhelyezeset az adott uzlet penztarjanal. A
dobozokat idoszakosan ellenorizzuk, szukseg szerint kiurítjuk, majd jegyzokonyv es szamla
kiallítasaval igazoljuk, a dobozba helyezett penzermek osszeget.
A 2017-es ev soran, adomanygyujto pontjaink 4 uzlettel bovultek. Jelenleg varosszerte 17
uzletben vagyunk jelen. Ezen uzletek: STOP 10000 uzletek, Diakbolt, Natur Island Biobolt,
Zenit+ kreatív bolt, Zoemia pekseg uzletei, Mamut Copy Center, Korall illatszerbolt, Meotis sajtes tejtermek bolt, Amigo&Intercost uzletek. Az elmult ev soran az adomanydobozainkbol befolyt
osszeg erteke: 1860,00 RON volt. Ezt az osszeget a sepsiszentgyorgyi gyermekek fejlodesere,
valamint a Berde Mozsa Kor mukodesere fordítottuk.

RÉGI IDŐK KARÁCSONYA
Negyedik alkalommal kerult megszervezesre a Regi Idok Karacsonya programunk
december 16–24. kozott. A program mottoja: „Ajandekozz elmenyt!”. Ez a motto utal az
adomanygyujtes fo celjara, ami nem mas, mint a Berde Mozsa Kor gyermekeinek jovo evi
taboroztatasahoz szukseges penz osszegyujtese. A vasarlassal nem csak a foglalkozasokon
resztvevo gyerekeknek tudunk elmenyt es oromet szerezni, hanem a szeretteink szamara is
boldog pillanatokat ajandekozhatunk a megvasarolt kis aprosagokkal. A program kereteben
onkenteseikkel kozosen ajandektargyakat, karacsonyfadíszeket keszítunk, amelyet a Karacsonyi
Vasarban adomany elleneben ertekesítunk. Az eladott termekekbol, illetve adomanyokbol
begyult osszeg a 2017-es evben 3,000 RON volt.
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ÉVES JELENTÉS
Eredmenyek szamokban


10 ev kozos munka.



Negy allando oktatasi es nevelesi program.



Osszesen het rendezveny.



A Berde Mozsa Kor 6. evenek megnyitasa; ket uj videki telepules es 78 uj gyermek a
programban, immaron 5 megyei telepulesrol.



Új csoportok megalakulasa – Turulka es Kommunikacios csapat; 10 uj onkentes.



DOFE – 56 uj diak es 7 uj mentor a programban.



YEP – 50 fiatal, 24 megvalosított projekt, 800 ora onkentesseg.



Tandem Bike Academy – 47 fiatal a kerekpariskolaban. Preventív eloadas a biztonsagos
kerekparozasrol tovabbi 400 altalanos- es kozepiskolas diaknak; 23 versenyzo a
kerekparos ugyessegi vetelkedon.



Elkeszítettunk egy kerekparos oktato palyat es kiadasra kerult kerekparos
kezikonyvunk is.
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9 csapat az Onkentes Kupan.



10 helyi kozepiskolas a Meet and Code programozoi versenyen.



50 resztvevo a Szentgyorgy Lovagja Vetelkedon.



Ifjusag kutatas, 336 sepsiszentgyorgyi kozepiskolas fiatal megkerdezesevel.



Onkenteseink 2147 orat tevekenykedtek.



Tevekenysegeinken tobb, mint ketezer gyermek es fiatal vett reszt a 2017-es evben.



Elkeszult a DOFE oktatasi kezikonyv magyar nyelvu fordítasa.

ÉVES JELENTÉS
Penzugyi jelentes:
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Bevételek

RON

Palyazatok
Adomanyok
Gazdasagi bevetel
Allami tamogatas
Kamat

72.429,89
4.960,38
600,00
5.656,00
30,38

Összesen

83.676,23

Kiadások

RON

Szemelyi kiadasok es jarulekok
Programkoltsegek
Berles
Fogyoanyag
Szallítas, utazas
Posta, internet es telefon
Banki koltsegek
Nyeremeny (meet and code verseny)
Amortizacio
Valutaatvaltas

48.130,00
53.522,17
2.310,33
1.582,70
3.845,64
1.411,36
649,87
600,00
13.417,37
55,26

Összesen

125.524,70

