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A szervezet hivatalos és nem hivatalos szervei 2016-ban
Törvény alapján létrehozott szervek:


Igazgató: személyében nem történt változás, a pozíciót továbbra is Mgr. Urbán Péter, PhD.
tölti be



Könyvvizsgáló: nem történt változás, a pozíciót továbbra is Till Tímea tölti be.



Kuratórium: a kuratórium öttagú: Mgr. Rabec István, elnök, Buzgó Éva, Tokár Géza, Ing. Esse
Bálint, Vargha Melania.

A múlt évben a Kuratórium kétszer ülésezett. Decemberben sorkerült a Kuratórium rendkívüli
összehívására, ugyanis Mgr. Rabec István, PhD. lemondott kuratóriumi elnöki pozíciójáról,
valamint kérelmezte kuratóriumi tagsági felmentését. A Kuratórium új elnökéül Ing. Esse Bálintot
nevezte ki, az új Kuratóriumi tag megválasztását pedig a 2017-es év elejére halasztotta.
A szervezet 2016-ban egy alkalmazottal bővült.


Mgr. Viczena Edina – projektkoordinátor, aki a nemzeti „Sikeresen a munkaerőpiacon“
elnevezésű projekt és Humán Erőforrás Operatív Program 2016. keretén belül került
felvételre, március 1-jétől teljes munkaidőben.

A szervezet belső szabályzata alapján működő, nem hivatalos szervek:


Szakmai vezető: Molnár Kriszta szakmai vezető anyasági szabadságának ideje alatt a szakmai
vezető pozícióját Borvák Mária tölti be.



Külső szakemberek: a csapathoz csatlakozott Szabó Eszter és Balázs Lilla (2016
szeptemberétől)



Képzői Kör csapata további 4 taggal bővült: Balázs Lilla, Kaszmán-Saróka Liliána, Földes
Viktória és Veress Tamás személyében. Ezzel a Képzői Kör tagjainak száma 11 fő lett.

A kuratórium megvitatta a TANDEM, n.o. éves beszámolóját, és azt a szavazatok abszolút
többségével elfogadta. A szervezet 2016. évi éves beszámolóját a könyvizsgáló is megvizsgálta,
kifogásokat az éves beszámolóval szemben nem emelt.
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A 2016-ban végzett tevékenységek áttekintése
2016-ban Szlovákiában az egyik legvitatottabb téma az oktatás állapota volt: sor került sztrájkra a
tanárok részéről, közzétették az Nemzeti Oktatási Fejlesztési Program téziseit és az oktatási reform
új koncepcióit.

Beszéljünk iskoláink jövőéről – Dél-Szlovákiában is
Úgy döntöttünk, hogy bekapcsoljuk ebbe a támába a szülőket, pedagógusokat, valamint a kisebbségi
maygar diákokat is , méghozzá A beszéljünk iskoláink jövőjéről együttműködési kampány keretén
belül, méghozzá magyar nyelvű workshopokon keresztül egész Dél-Szlovákiában. Az alapiskolák 9.

osztályos tanulói számára mintegy hat iskola 10 osztálya számára szerveztünk workshopokat.
A felnőttek részére öt workshopot szerveztünk (Pozsony, Rimaszombat, Komárom, Dunaszerdahely,
Nagykapos), valamint további egy workshopot szerveztünk főiskolás tanulók számára, Pozsonyban
(Pozsonyi Magyar Szakkollégium). A workshopok célja annak megállapítása volt, hogy milyen
elképzelései vannak a szlovákiai magyar kisebbségnek a jövőbeni, ideálisan múködő iskoláról.
A workshopok szervezését a 2017 őszén folytatjuk, mégpedig egy interaktív kiállítás keretén belül.
A projekt a következő partnerekkel valósítottuk meg: www.magyariskola.sk felület, Szlovákiai
Magyar Kerekasztal Társaság.
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Mesterségem cíMERRE?, DiNaMit és
Virtuális Intim Zóna
Tevékenységünket ebben az évben is folytatttunk az
klasszikus témáinkban is.
középiskolában

voltunk

ún.

A 2016-os évben mintegy öt
jelen

(két

alkalommal

Ságon,

Dunaszerdahelyen, Nagymegyeren, valamint Alsóbodokon)
a pályaválasztási

témájú

„Mesterségem

rendezvényünkkel.

A Diákönkormányzatok

cíMERRE?
fejlesztése

a

DiNaMit rendezvényünk keretén belül idén újabb évfolyamát
indítottuk, valamint www.dinamitportal.sk
évben

számos

érdekes

oldalon egész

cikkeket

kínáltunk

a diákönkorményzatok vezetőinek, anank érdekében, hogy
minél hatákonyabban képviselhesék társaikat, csapatépítésben
és a rendezvényszervezésben fejlődjenek. Az egyik legnagyobb
érdeklődésnek örvendő programunk a Virtuális Intim Zóna
képzésünk, ahol azzal foglalkozunk, miként használható az
internet biztosnságosan. ezen programunkat 2016-ban Nagymegyeren valósítottuk meg. Ezzel
a témával

függ

össze

Tari

Annamária,

ismert

pszichoterapeuta

előadása

is,

amelyet

Dunaszerdahelyen és Komáromban terveztünk megtartani, a 21. századi online világ, online élet
témájában. A komáromi előadást végül 2017-es évre halasztottuk, azonban Dunaszerdahelyen
sikerült megtartanunk a rendezvényt a helyi kultúrházban.
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Labirintus Udvar 2016: egyhetes tábor
Immáron harmadik alkalommal vettünk részt a felvidéki magyar közösség legnagyobb nyári
táborának, a Gombaszögi Nyári Tábor társszervezőjeként, ahol önismereti, jövőtervezési és
mentálhigiénés témakörben képviseltettük magunkat. A fesztivál keretén belül saját standdal
rednelkeztünk, egésznapos programot kínálva az érdeklődőknek, Teaházzal és labitintussal, amelyet
ez alkalommal is Halász Anita és Halász Péter épített.
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Kutatás, valamint az Életmesék sorozat további két része
z oktatási, tanácsadási és kulturális tevékenységeken kívü – az alapszabálynak megfelelően –
kutatási és kiadói tevékenységet is végzünk. A 2016-os évben mindkét tevékenységünknek
hódoltunk.. Kutatási tevékenységet főként a vállalkozás területén végeztünk, két régióban,
(Rimaszombat és környéke, valamint Koműrom és környéke) a Hétfa Egyesülettel történő
együttműködésben. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mi az előfeltétele a felvidéki magyar
fiatalok (35 éves vállakozókkal bezárólag) sikeres vállalkozásnak. A projekt a „2016-os év –
határontúli

magyar

vállalkozók

program keretén belül valósult
meg. A kiadói tevékenység keretén
belül elhatároztuk, hogy a jövőben
is folyatatjuk az idős emberek
élettörténeteit.

A csallóközi

és

gömöri életmesegyűjtést követően
most

további

két

területről

Nógrád, valamint Pozsony és Szenc
környékéről

gyűjtöttünk

életmeséket, idősekkel folytatott
interjúk alapján. Történeteiket két
kötetben gyújtöttük össze.

ÉVES BESZÁMOLÓ TANDEM,n.o. 2016

EVS – önkéntesek
Az

első

két

magyarországi

EVS

önkéntesekkel

kapcsolatos

jó

tapasztalatok arra sarkaltak minket,
hogy a jövőben is részt vegyünk az
Erasmus+

keretén

programban.

Tavaszra

belüli
újabb

EVSkét

önkéntest kapunk (március-augusztus
2016), akiket sikeresen vontunk be
különböző

projektjeinkbe,

az

Életmesék gyűjtésén keresztül, a 2016os Labirintus Udvar programjain át,
egészen

a komáromi

Komálom

Gyerkőcfesztiválig.
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A fő tevékenységeink áttekintése a szervezet alapszabályban meghatározott tevékenységtípusok
szerint:
Dátum

A megvalósítás
helyszíne

A program megnevezése

Célcsoport

2016.3.16.

Komárom

Virtuális Intim Zóna

középiskolás diákok

16

2016.4.15.

Vágsellye

Mesterségem cíMERRE?

középiskolás diákok

89

2016.4.29.

Vágsellye

Mesterségem cíMERRE?

57

2016.7.9-17.

Gombaszög

Labirintus Udvar 2016

középiskolás diákok
16 és 40 év közötti
fiatalok

2017.8.30.

Csallóközaranyos

pedagógusok csapatépítése

pedagógusok

19

2016.9.28.

Komárom

a komáromi Karrier Központ
szervezeti fejlesztése

pedagógusok

5

2016.10.1.

Nemesócsa

a Diákönkormányzat tagjainak
csapatépítése

diákok

2016.10.3.

Pozsony

Beszéljünk iskoláink jövőjéről

felnőttek

19

2016.10.6.

Nagymegyer

Mesterségem cíMERRE?

középiskolás diákok

76

2016.10.10.

Szőgyén

alapiskolás diákok

13

2016.10.16.

Alistál

Pályaválasztási tréning 9.
osztályosoknak
DiNaMit – tréning
alapiskolásoknak

2016.10.21.

Rimaszombat

Beszéljünk iskoláink jövőjéről

felnőttek

28

2016.10.21.

Rimaszombat

Beszéljünk iskoláink jövőjéről

alapiskolás diákok

25

2016.10.27.

Dunaszerdahely

Mesterségem cíMERRE?

középiskolás diákok

64

2016.11.3.

Komárom

Beszéljünk iskoláink jövőjéről

alapiskolás diákok

36

2016.11.4.

Komárom

alapiskolás diákok

15

2016.11.8.

Komárom

középiskolás diákok

12

2016.11.15.

Nagymegyer

Beszéljünk iskoláink jövőjéről
DiNaMit - tréning
alapiskolásoknak
DiNaMit - tréning
alapiskolásoknak

középiskolás diákok

20

2016.11.16.

Dunaszerdahely

Beszéljünk iskoláink jövőjéről

alapiskolás diákok

59

2016.11.16.

Dunaszerdahely

Beszéljünk iskoláink jövőjéről

felnőttek

10

2016.11.23.

Nagykapos

Beszéljünk iskoláink jövőjéről

felnőttek

32

2016.11.23.

Nagykapos

alapiskolás diákok

32

2016.11.25.

Érsekújvár

Beszéljünk iskoláink jövőjéről
DiNaMit - tréning
alapiskolásoknak

alapiskolás diákok

14

2016.12.1.

Alsóbodok

Mesterségem cíMERRE?

középiskolás diákok

53

2016.12.03.

Vágsellye

pedagógusok

12

2016.12.9-12.

Alistál

pedagógusok csapatépítése
DiNaMit - tréning
alapiskolásoknak

középiskolás diákok

11

2016.12.12.

Dunaszerdahely

Osztályközösségek
csapatépítése

alapiskolás diákok

24
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középiskolás diákok

Résztvevők
száma

cca. 300

cca. 50

7

2016.12.13.

Pozsony

Beszéljünk iskoláink jövőjéről

tanulók

A 2016-os év pénzügyi áttekintése
Bevételek és előírányzatok:
Támogatások – ÖSSZESEN.......................................................................................................... 25 251, 00 €
Kormány - Kultúra národnostných menšín .............................. 10 000, 00 €
Iuventa – Program Erasmus+ .............................................................. 5997,60 €
Bethlen Gábor Alap ................................................................................... 1924,74 €
Emberi Erőforrások minisztériuma (HUN) ................................... 5828,64 €
Orange támogatás .......................................................................................... 1 500 €

Szolgáltatás nyújtásából .............................................................................................................. 21 923, 00 €
Társasági adó ...........................................................................................................................................558,00 €
Egyéb (bértámogatás – UPSVAR) ................................................................................................ 3 561,00 €
Összesen:: .......................................................................................................................................... 51 293, 00 €

Felhasznált források:
A szolgáltatásnyújtással kapcsolatos költségek ................................................................. 22 652,00 €
A szervezet működési költségei ................................................................................................ 20 822,00 €
Bérek, biztosítás és járulékok ...................................................................................................... 7 246, 00 €
Szociális Alap ...................................................................................................................................... 3 524, 00 €
Összesen............................................................................................................................................. 54 244, 00 €
A bevételek és a kiadások közti különbség
A bevételek és a kiadások közti különbség 2 951,00 €, amely 2 951,00 € veszteséget jelent.
A szervezet 2016.12.31. napján jegyzett tőkét nem tart nyilván.
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2016. évi eszközök és források kimutatása
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A 2016. évi bevételi és kiadási kimutatás

Kelt: Komáromban, 2017.06.29. napján
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Aláírás:

www.tandemno.sk

TANDEM,n.o.
Székhely: Mesačná 521/10, 945 01 Komárno
Iroda címe: Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno
Tel: +421 907 509 619 / E-mail: tandemno@tandemno.sk
Web: www.tandemno.sk / Facebook: www.facebook.com/tandemno
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