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1. Bevezetés
A TANDEM, n.o. non-profit szervezetet 2009.09.08-án jegyezte be a Pozsonyi Kerületi Hivatal
OVVS-23861/286/2009-NO nyilvántartási szám alatt, az alábbi gazdasági tevékenység
végzésére: közhasznú szolgáltatás nyújtása, különös tekintettel a szellemi és kulturális értékek
létrehozására, fejlesztésére, védelmére, helyreállítására és bemutatására, valamint a környezet
védelmére, a közegészségügy, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok
védelmére:
 kulturális és társadalmi rendezvények, beszélgetések, viták, találkozók, kiállítások és
prezentációk szervezése,
 szemináriumok, képzések, iskolázások szervezése,
 további kutatási, műszaki-tudományos és információs szolgáltatások nyújtása az
internettel kapcsolatos információs szolgáltatásokra összpontosítva, annak érdekében,
hogy a fentiekben megjelölt tevékenységekkel kapcsolatban információt nyújtsunk.
A 2010-es évet, a TANDEM, n. o. megalakulásának második évét, új kihívások, új projektek és
a szervezet tevékenységébe célcsoportként, önkéntesként vagy trénerként bekapcsolódó új
emberek résztvétele jellemezte.
2010-ben a TANDEM, n.o. azon dolgozott, hogy megvalósítsa céljait és megteremtse saját
profilját.
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célcsoportjaink számára, amelyek részletes kimutatását ezen éves jelentés első része
tartalmazza. Ezen kívül nagy figyelmet fordítottunk a saját profilunk kiépítésére is. A 2010-es
évben megválasztásra került a szervezet 2010 logója, elkészült az önkéntesek névjegykártyája,
elkészítettük a szervezet első szórólapját, és nyár óta a TANDEM-nek saját weboldala van.
2010-ben ugyancsak elkezdtük a 2010-es tevékenységünkkel kapcsolatos hírlevelek kiküldését,
egyre növekvő számú címzettek részére három hetes rendszereséggel. A szervezet számára
2010-ben választott irányok tovább kristályosodnak, a szervezeti életút modellt tekintve
a szervezetünk a növekedés szakaszába lépett.

2. A 2010-es évben végzett tevékenységek áttekintése
Januárban kommunikációs tréninget tartottunk a Pázmány Péter Gimnázium tanárainak
Érsekújvárott, ezzel a célcsoporttal ez volt az első tapasztalatunk.
A képzés sikere mérhető, hiszen az abban részt vevő iskola és két másik iskola együtt
csatlakozott a Life is a Game projekthez. Ezt a projektet 2010-ben, júniustól októberig
valósítottuk meg azzal a céllal, hogy egy nem formális oktatási technikát és módszertant
dolgozzunk ki az osztálytermi oktatás keretein belül. Projektünkkel abban kívántuk segíteni a
tanárok munkáját, hogy különös tekintettel a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával a
rájuk bízott osztályokban fejlesszék a középiskolások önálló élethez szükséges azon
képességeit és készségeit amelyek segítik őket „valódi” kérdéseik megválaszolásában.
Célunk volt:


egy olyan oktatási segédanyag és eljárási rendszer kidolgozása, amely hasznos lehet a
középiskolai tanároknak abban, hogy a hallgatókat felkészítsék az "életre".



olyan új szokások bevezetése az iskolai rendszerbe, amelyeknek köszönhetően az egyes
témák a tanulókhoz közel álló, nem formális, játékos módon kerülnek bemutatásra.



az osztályfőnökök megerősítése saját szerepükben, azáltal, hogy olyan eszközöket
adunk a kezükbe, amellyel saját kompetenciájukat tudják megerősíteni.



olyan oktatási eljárás kidolgozása a tanárok számára, amelyeket a jövőben szeretnénk
akkreditálni és továbbfejleszteni.



lehetőséget biztosítani

három középiskola jelenlegi és jövőbeni osztályfőnökei

számmára, abban, hogy a szerepükkel kapcsolatos problémákat leírhassák és
segítséget kapjanak problémáik megoldásában.


egy olyan párbeszéd és együttműködési modell létrehozása, amely a projekt keretein
belül alkalmazásra kerülhet a projektben résztvevő tanárok körében, esetlegesen
a projekt keretein túlnyúlva a jövőben is szupervíziós hálóként funkcionálhat a tanárok
között.

Ennek a projektnek a keretén belül workshop-okat szerveztünk, négy tanár résztvételével,
annak érdekében, hogy felmérjük az érdeklődési köröket és az igényeket valamennyi résztvevő
iskola tekintetében, Ezt követően összehívtuk egy hétvégi talákozóra a TANDEM képzőit annak
érdekében, hogy kidolgozzuk a tanutási folyamatot/módszert. Ezt követte az Életjáték különálló
tréningünk, amelynek keretén belül sikeresen teszteltük és finomítottuk az osztályfőnöki órák
témáihoz a korábbiakban már kidolgozott módszereinket és játékainkat. A képzés nagy
hozadéka volt az is, hogy a résztvevők új kapcsolatokat létesítettek, valamint megosztották
tapasztalataikat ezen a területen.

A képzés után megkezdtük a rendezvényeink eredményeinek feldolgozását, közzétettünk egy
cikket a tanároknak és szülőknek szóló Katedra magazinban és megkezdtük a módszertani
kézikönyv kidolgozását is. A módszertani kézikönyv kiadását 2011. januárjában tervezzük.
A kézikönyv nyomtatásához szükséges költségek fedezésére pályázatot nyújtottunk be. Abban
az esetben, ha a pénzügyi támogatást nem kapjuk meg a módszertani kézikönyvet a szervezet
honlapján tesszük közzé.
A projekttel kapcsolatos utolsó tervezett tevékenység az egyes partneriskolában végzett, ún.
utánkövetési

találkozók voltak. A partneriskolákban megrendezett 1-2 órás időtartamú

workshopok a tesztelt metodológia első eredményeinek megállapítására szolgáltak.
A 2010-es év egyik jelentős tevékenysége volt továbbá az egyik alapítvány önkénteseinek
képzése, amelyen közel 100 fiatal vett részt. A három napos esemésreny Komáromban került
megrendezésre, öt csoport részvételével.
Számos szlovákiai és magyarországi projektbe kapcsolódtunk be partnerszervezetként, úgy,
mint a MY CHCEME és a Gruntwig projekt.
2010-ben szoros együttműködésbe kezdtünk a szlovákiai Magyar Cserkészek Szövetségével, és
a szövetség testületei számára különféle témájú oktatásokat szerveztünk.
2010 nyarán rendeztük meg első nyílt képzésünket a fiatalokkal foglalkozó szakemberek
számára. A képzés iránt nagy volt az érdeklődés, ezért is döntöttünk úgy, hogy hagyományt
teremtünk és a jövőben is folytajuk a hasonló jellegű nyári képzések szervezését.
A nyár végén oktatást tartottunk az újvári Pázmány Péter Gimnázium gólyainak is, annak
érdekében, hogy megkönnyítsük az elsősök iskolába való beilleszkedést.
Saját trénereink képzésének részeként együttműködésbe kezdtünk Dr. Peter Hunčík,
nemzetközileg elismert trénerrel, aki tréninget tartott nekünk a konfliktuskezelésről, valamint egy
önismereti tanfolyamot. Néhány trénerünk intenzíven fejleszti magát a fiatalok karriertanácsadása területén.

3. A nonprofit szervezet szervei

A TANDEM, n.o. szerveiben nem történt változás, az igazgató, a kuratórium tagjai és
a könyvvizsgáló hivatalban maradtak.
A kuratórium a tavalyi évben hat alkalommal ülésezett. Valamennyi ülésre teljes létszámmal, az
igazgató és a könyvvizsgáló jelentével került sor.
A kuratórium megvitatta a TANDEM, n.o. 2010-es év éves beszámolóját, és azt a szavazatok
abszolút többségével elfogadta. Az éves beszámolót a könyvizsgáló is megvizsgálta, kifogásokat
az éves beszámolóval szemben nem emelt.

4. Pénzügyi áttekintés
Bevételek és előírányzatok:
Magánalapítványtól származó támogatás......................2.367,-€
Szolgáltatásért kiállított számla......................................1.404,-€
Összesen:......................................................................3.771,-€
Felhasznált források, pénzügyi eszközök:
A szervezet számlavezetési díja.......................... ..........85,20 €
A szolgáltatásnyújtással kapcsolatos költségek... ...3.969,66 €
A szervezet administrációs költségei...............................79,14 €
Spolu:..............................................................................4.134,-€
Egyéb költségek:
A személyes közreműködést igénylő feladatokat önkéntesek látták el.

A bevételek és a kiadások közti különbség
A bevételek és a kiadások közti különbség 363 €, amely 363 € veszteséget jelent.
A szervezet 2010.12.31. napján nem tart nyilván jegyzett tőkét.

5. ÁTTEKINTÉS
a 2009-es év adományairól, hozzájárulásairól és jövedelmeiről
Név: TANDEM, n.o.
Forrás
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1. Orange Alapítványi támogatás
2. Szolgáltatásért kiállított számla – Rakoczi
alapítvány
3 Szolgáltatásért kiállított számla –Pázmány Péter
Gimnázium
4 Szolgáltatásért kiállított számla –Pázmány Péter
Gimnázium
5 Szolgáltatásért kiállított számla – ZO Skauti,
Šahy

Összesen
Kelt: Pozsonyban, 2011.06.01. napján
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