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1. Bevezetés

Szervezetünk szempontjából 2009 nagyon fontos év volt, mivel a TANDEM, n.o. a nonprofit
szervezet

2009.

szeptember

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 mottónk a TANDEM fennállásának harmadik évében: „menjünk tovább, csináljuk tovább“.
Ennek a mottónak a szellemében számos szemináriumot, tréningeket szerveztünk különböző
korosztályok számára, különböző témakörben. A 2011-es év értékelése során örömmel
állíptottuk meg, hogy a 2011-es év jelentős mértékben hozzájárult küldetésünk teljesítéséhez,
azaz ahhoz, hogy
az egyének, csoportok és szervezetek fejlesztése alternatív módszerek alkalmazásával és az
értékek közvetítése révén, ezáltal erősítve önbizalmukat, önértékelésüket és személyes
felelősségüket.
2. A 2011-ben végzett tevékenységek áttekintése
Az egész évben számos szemináriumot és tréningeket tartottunk Szlovákia egész területén,
különböző

korcsoportok

számára.

A

nagyobb
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A kurzusok, tréningek, szemináriumok, és workshopok szervezésén és végrehajtásán túl a 2011es évben kiadói tevékenységet is folytattunk. 2011-ben publikáltuk első kiadványunkat: „Az élet
játék – módszertani kézikönyv osztályfőnökök számára” (Život je hra – metodická príručka
pre triednych učiteľov) címmel. A kiadvány terjesztése és különösen a kiadvány gyakorlatba
történő beépítése és alkalmazása a következő évek kihívása lesz. A kiadvány a Szlovák
Köztársaság Kormányhivatalának, a Nemzeti Kisebbségek Kultúrája támogatási programjának
pénzügyi támogatásával jelent meg.
2011-ben megvalósított, további jelentős programunk, az "Állj pályára!" elnevezésű kutatás volt.
Ezt a kutatást középiskolákban végeztük (Pozsony, Dunaszerdahely, Komárom, Érsekújvár, Ság,
Rimaszombat) és válaszokat kerestünk a következő kérdésekre: a diákok mi alapján választanak
foglakozást, ki segíti őket ebben a döntésben, vajon fontos döntés ez számukra, mi segítené őket

leginkább abban, hogy felelősségteljes döntést hozzanak? A kutatás eredményei feldolgozásra
kerültek, 2012-ben tanulmány formájában kiértékeltük az eredméyneket és az értékelést
közzétettük a szervezet weboldalán.
A szervezet belső struktúrájában a 2011-es év újdonsága az volt, hogy két új trénerrel Till
Tímeával és Gaál Juliannával bővítettük a Képzői Kör csapatát.
További információk, tevékenységeinkről készült fotódokumentáció a www.tandemno.sk
weboldalon érhető el.

3. A nonprofit szervezet szervei
A TANDEM, n. o. szervezeti rendszerében a következő változások történtek a tavaszi
hónapokban: a szervezet igazgatója, Mgr. Hodossy Katalin (lakcíme: Nová Ves 2220/16, 929 01
Dunaszerdahely) a szervezetben betöltött pozíciójáról lemondott, a szervezet kuratóriuma
a helyére Mgr. Urbán Pétert (lakcíme: Husiná 109, 985 42 Husiná) jelölte, akinek megbízatása
2011.04.21-én jött létre. Ugyancsak változás következett be a kuratórium összetételében.
A szervezet egyik jelenlegi tagja, Mgr. Urbán Péter kuratóriumi tagságáról és a kuratórium
elnökségi pozíciójáról lemondott, helyét a kuratóriumi tagok között Ing. Zöld Erika (lakcíme:
Zimná 455., 930 16 Vydrany) töltötte be, a kuratórium elnőki pozícióját pedig a szervezet jelenlegi
tagja, Ing. Hodossy Zoltán, (lakcím: Nová Ves 2220/16, 929 01 Dunaszerdahely) vette át. A
könyvvizsgáló személyében változás nem következett be.
A kuratórium a tavalyi évben négy alkalommal ülésezett. A kuratórium minden tagja részt vett
valamennyi ülésen, az igazgató és a könyvvizsgáló is jelen volt.
Az igazgatótanács a szavazatok abszolút többségével megvitatta és jóváhagyta a TANDEM, n. o.
éves

beszámolóját.

Az

éves

beszámolót

a

könyvvizsgáló

is

a beszámolóval szemben nem támasztott.
4. Pénzügyi áttekintés
Bevételek és előírányzatok:
Állami alapítványtól származó támogatás .............................. 3 000,- €
Határontúli állami támogatás ................................................. 6 297,- €
Szolgáltatásért kiállított számla ............................................. 6 685,- €

megvizsgálta,

kifogást

Adófelajánlásból származó 2%................................................. 537,- €
Összesen: ........................................................................... 16 519,- €
Felhasznált források, pénzügyi eszközök:
A szervezet számlavezetési díja ................................................. 69,- €
A szolgáltatásnyújtással kapcsolatos költségek ..................... 9 069,- €
A szervezet administrációs költségei ........................................ 633,- €
Megbízási díj ......................................................................... 2 838,- €
Szerződés szerinti díjazások .................................................... 900,- €
A Szociális Biztosítóhoz befizetett járulékok a megbízási jogviszonyok
után...............................................................................................37,- €
A megbízási jogviszonyból származó adófizetési kötelezettség
mértéke...................................................................................... 666,- €
Összesen ............................................................................ 14 212,- €
A személyes közreműködést igénylő feladatokat önkéntesek látták el.
A bevételek és a kiadások közti különbség
A bevételek és a kiadások közti különbség 2 307 €, amely 2 307 € nyereséget jelent.
A szervezet 2011.12.31. napján jegyzett tőkét nem tart nyilván.

5. ÁTTEKINTÉS
a 2011-es év adományairól, hozzájárulásairól és jövedelmeiről
Név: TANDEM, n.o.
Sorsz
ám

Forrás

Adomá
ny

Hozzájárul
ás

Bevétel

Megje
gyzés.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szolgáltatásért
kiállított
számla
–
Cserkészszövetség, Bős
Dotácia od nádácie „Szülőföld alap“
alapítványi támogatása
Szolgáltatásért
kiállított
számla
–
Spolocnost Istvana Cornidesa
Szolgáltatásért
kiállított
számla
–
Diákhálózat – Študentská sieť
Szolgáltatásért kiállított számla – Búcsi
Alapiskola
Adófelajánlásokból származó 2%
Szlovák kormány adománya
Dotácia od nadácie „Bethlen Gábor alap“
támogatása
Banki kamat

Összesen

Kelt: Pozsonyban, 2011.06.01. napján

70,00 €
3 664,48 €
4 284,00 €
1 800,00 €
530,00 €
536,93 €
3 000,00 €
2 631,93 €
0,79 €

9 833,34 €

6684,79 €

