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Bevezetés
Már a szervezet megalakulásakor is azt mondtuk, hogy egy olyan csapatot szeretnénk létrehozni, ahol
senki sem pótolhatatlan. Azért, hogy ne egyetlen egy emberen múljön a szervezet jövője. Annak
érdekében, hogy a TANDEM élete változatos legyem. Azért, hogy kölcsönösen kiegészítsük és
gazdagítsuk egymást. Tehát ami valaki távozott a csapatból, az a sokszínű integritás fontos elemének
elvesztését jelenthetette, de nem jelentette a nagy egység szétesését is. És ez a módszer működött.
Akkor, amikor Kati szülési szabadságra ment, amikor Peti 10 hónapos ösztöndíjat kapott Brámában,
amikor Kriszta egy fél évre Norvégiába ment, és akkor is, amikor Pisti kutatói munkát folytatott
különböző európai államban. A szervezetnél maradó tagok ezeket a helyzeteketmindig megoldották,
a visszatérő tagok pedig értékes tapasztalatokkal gazdagították a szervezet életét. Nehezebb volt
a helyzet, amikor a búcsú nem csak egy időre szólt. Zoli és Kati szervezettől való távozása alapjaiban
rázta azt meg. Pisti kuratóriumi tagságának megszűnése, onnan való távozása sem volt egyszerű,
azonban a helyzeten sokat segített, hogy Pisti a Képzői Körnek továbbra is tagja maradt. Krizsta
anyasági szabadságra távozása 2015 végén azt eredményezte, hogy a szervezet öt alapítója közül
a szervezet mindennapi életében már csak egy alapító, Peti maradt jelen. 2017-ben végül ő is úgy
döntött, hogy félévre búcsút mondott a szervezetnek és a tudományos kutatási tevékenységével
foglalkozott és befejezte a könyvét. A 2017-es év arról (is) szólt, hogy az alapítók egyike se vett részt
a szervezet munkájában. Ennek ellenére a szervezet működése nem állt le. Sőt, mindennek ellenére
nagyon jól múködött. Az a vágyunk, hogy a szervezetnél senki se legyen helyettesíthetetlen,
valósággá vált, köszönhetően a szervezethez csatlakozó kollégáknak: Viczena Edinának, akivel
sikeresen meghosszabbítottuk a munkaszerződést, a Munkaügyi Hivatal támogatását követően is,
Balázs Lillának, aki 2017 áprilisában csatlakozott a csapathoz, mint projektkoordinátor, Voda
Zsófiának, aki 2017 szerptemberében csatlakozott a szervezethez, mint projektasszisztens és főként
Borvák Máriának, aki az igazgató távollétében magára vállalta azt a könnyűnek semmiképp se
mondható feladatot, hogy átmenetileg a szervezet igazgatását. Ez a feladat nem volt könnyű, azért
sem, mert 2017-ben az Erasmus+ program keretén belül értékes stratégiai partnerségeket sikerült
kialakítanunk magyarországi, csehországi, lengyelországi, ausztriai, és nagy-brittaniai csapatokkal,
és ezzel karöltve kettő, valamint három éves projekteket indítani. Ezzel újabb mérfölkövet értünk el
a szervezet életében: többéves nemzetközi projektekbe kezdtünk. Arra a kérdésre, hogy bírjuk az új
kihívásokat teljesíteni, a 2018-as év fog választ adni.

Mgr. Urbán Péter, PhD.
a TANDEM,n.o igazgatója.
ÉVES BESZÁMOLÓ TANDEM,n.o. 2017

A szervezet hivatalos és nem hivatalos szervei 2017-ben
Törvény alapján létrehozott szervek:


Igazgató: személyében nem történt változás, a pozíciót továbbra is Mgr. Urbán Péter, PhD.
tölti be, 2017.8.31 és 2018.3.1. közötti időszakban inaktív volt, pozícióját meghatalmazás
alapján ebben az időszakban Ing. Borvák Mária vette át.



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



Kuratórium: a kuratórium tagjai számának csökkentése mellett döntött, öt tagról, három
tagra, 2017.2.11-i hatállyal. Két tag elment a szervezettől: Mgr. Rabec István és Vargha
Melania. A kuratórium tagjai ezt követően: Ing. Esse Bálint, elnük, Buzgó Éva, Tokár Géza.

A szervezet 2017-ben egy alkalmazottal és egy brigádos tanulóval bővült:


Balázs Lilla – koordinátor 1. apríla 2017. április 1-jétől, félállásba, aki ezt megelzően külső
szakemberként segítette a szervezet munkáját.



Voda Zsófia – 2017.9.15-től, mint brigádos

A szervezet belső szabályzata alapján működő, nem hivatalos szervek:


Szakmai vezető: Ing. Mária Borvák. A pozíció megtartásához részmunkaidős állást hoztunk
létre.



A Képzői Kör 11 taggal rendelkezik.

A kuratórium megvitatta a TANDEM, n.o. éves beszámolóját, és azt a szavazatok abszolút
többségével elfogadta. A szervezet 2017. évi éves beszámolóját a könyvizsgáló is megvizsgálta,
kifogásokat az éves beszámolóval szemben nem emelt.
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A 2017-ben végzett tevékenységek áttekintése
Tevékenységünk a 2017-es évben elsősorban két területre összpontosult: az oktatásra és a
közösségfejlesztésre, ezeken keresztül különféle oktatási tevékenységeket kínáltunk hallgatók,
tanárok, nem kormányzati szervezetek képviselői és önkéntesek számára.

Többet akarunk tudni – eredményeink bemutatása
Az oktatás területén folytattuk tavalyi projektünket, „Beszéljünk iskoláink jövőjéről!” elnevezéssel és
további öt workshopot szerveztünk felnőttek és diákok számára (1. Nyitrán, a Konstantín Filozófus
Egyetem a Közép-európai Tanulmányok Karán, 2. Galántán, 3. a komáromi, Selye János Egyetemen 4.
a pozsonyi Komenský Egyetem, Filozófiai Karán, 5. Megyercsen, a szlovákiai magyar
cserkészsszövetség számára). A workshopok célja az volt, hogy a résztvevőket konstriktív vitára
invitáljuk, olyan kérdésekkel kapcsolatban, mint az oktatás jövőbeni kihívásai, különös tekintettel az
oktatás tartalmi kérdéseire. A következő kérdéseket tettük fel magunknak: Milyen szerepet játszik
és fog játszani az

iskola

társadalomban?

Miképpen

majd a tanár szerepe

az

Ugyanúgy tanulunk,

mint 25 évvel ezelőtt?

Hogyan

tanulnunk

kellene

a
oktatásban?

múlva? Hogyan néz ki

egy

hallgatók

tanárok

járnak

és

a
oda?

25

iskola,

év

ha

a

örömmel

Egyáltalán,

a tanulás örömteli? A
eredményeit kreatív

változik

lehet

workshopok
kiállítás

formájában

mutattuk be a Szlovákiai Kerekasztal-konferencia részeként, Érsekújvárott, 2017. november 10-én
és 11-én. A kiállítás kreatív összefoglalója volt mindannak, amit megtanultunk, hallottunk, láttunk a
workshopok résztvevőitől. A projektet a Chcem vedieť viac elnevezésű szlovák kezdeményezés,
alapján hajtottuk végre, a megvalósításban partnereink voltak: a www.magyariskola.sk portál és a
Szlovákiai Magyar Kerekasztal Társaság. A projektről bővebben a weboldalunkon olvasható:
http://beszeljunk.magyariskola.sk/

CAPS: Children’s Access to Play in School
A CAPS egyike azoknak a nagy nemzetközi projektjeinknek, megvalósításába 2017 őszén kezdtünk.
A projekt célja, hogy nüveljük a szabad játékra fordított időt az iskolákban. A tudósok úgy tartják,
hogy a játék az egyik alapvető formája a tanulásnak. A playwork teória is kimondja, hogy “a
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közösségi, fizikai, intelektuális, alkotói és érzelmi" apektusai az életnek a játékon, mint közegen
keresztül terjednek, főként a szabadon választott és a belső motiváltságon alapuló játékon. Manapság
azonban az ilyen jellegű szabad játék kihalófélben van. A mai gyerekeknek - főként a városi
környezetben nevelkedőknek – sokkal kevesebb lehetőségük van a szabad játékra, idejük nagy része
kötelezettségekkel terhelt (szakkörök, házi feladatok, stb.), kevesebb idejük van a játékra és a
szabadságérzés megtapasztalására, ezért ők egy veszélyeztetett korosztályként tekinthetőek e téren.
Ennek a tendenciának a megállítására egyértelműen az iskolai környezet a legalkalmasabb, hiszen a
gyerekek idejük nagy részét itt töltik.

Éppen ezért, az iskolarendszernekés az iskoláknak úgy kellene kinéznie, hogy a szabad játékhoz
szükséges helyet és körülményeket biztosítsák. Célunk a Nagy-Brittanniai tapasztalatok és az általuk
kidolgozott modell alapulvételével szeretnénk megvalósítani egy értékelő rendszert a játékbarát
iskolák számára, közép-európai szinten. A projekt három évig tart, 2017 őszén pedig részt vettünk
első projekttalálkozónkon, ahol a partnerek személyesen is megismerhették egymást.

Mesterségem cíMERRE? // DiNaMit // V. I. Z. // Az osztályfőnök
szerepe
Nem feledkeztünk meg klasszikus témáinkról sem. 2017-ben
négy

alkalommal

pályaválasztási

is

napunkat,

megrendeztük

egésznapos

„Mesterségem

cíMERRE?“

elnevezéssel,
ebből

három

(Komárom,
Újvár,
Nagymegyer) rendezvényt középiskolás diákoknak, míg
egy
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(Csallóközaranyos)

rendezvényt

alapiskolás

tanulóknak szerveztünk. A hallgatói ünkormányzatban résztvevő diákok képzése, a DiNaMit
rendezvényünk keretén belül elindítottuk az újabb évfolyamot, ezúttal küzép-európai fiatal
vezetőket képeztünk Ságon és Rimaszombaton. Kedvelt programjaink közé tartozik a Virtuális
Intím Zóna képzésünk is, melynek kerétén belül azzal foglalkozunk, miként használható a világháló
és a közösségi média biztonságos formában.

A képzés 2017-ben Negymegyeren került

megrendezésre. Első alkalommal került megrenezésre a tolerencia és az előítéletek leküzdésével
kapcsolatos tréningünk, amelyet Pozsonyban valósítottunkmeg.
Királyhelmecen,
Komáromban,

Ógyallán,
és

a

magyaországi

Somorján

pedagógusok

részére egy és kétnapos csapatépítő tréninget
szerveztünk.

Folytattuk

„Az

osztályfőnök

szerepe“ elnevezésű nem formális képzésünket
jövőbeni pedagógusok számára, a Konstantín
Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok
Karán, ahol bemutattuk a csoportdinamika és
osztályfőnök lehetőségeit az osztályközöséggel
való munka során.

Nemzetközi projektjeink: NAURU Game // LEHUA //
Ecofacilitátor
A NAURU GAME nemzetközi projektben együttműködtünk egy online társasjáték létrehozásában,
amely erõsíti a fiatal diákok civil elkötelezettségét az iskolákban, a LEHUA projektben pedig azt
vizsgáltuk, hogy az emberek miként tanulhatnak az állatoktól, a budapesti állatkerttel való
együttműködésen keresztül pedig megpróbáltuk erősíteni a fiatalok érzelmi intelligenciáját és
szociális érzékét. A Young Ecofacilitators projektünkben is a természetre összpontosítunk: nem csak
az állatokra, hanem az egész környezetünkre. Spanyol, magyar és a román partnereinkkel együtt
képzési

programot

hoztunk

létre

az

ifjúsági

munkavállalók

számára

a

környezeti

felelősségvállalással kapcsolatos tevékenységek előkészítése és megkönnyítése érdekében.

Én-Te-Ő Mi-Ti-Ők // Felszállópálya 2017 // TPSZ
Másik fő tevékenységi területünkön – a közösségfejlesztés területén

- ugyancsak aktívan

tevékenykedtünk: Én-Te-Ő Mi-Ti-Ők rendezvényt szerveztünk közösségi vezetők számára,
Felszállópálya 2017 elnevezésű rendezvényünk célja olyan emberek képzése volt, akik fiatalokkal
és a csoportokkal foglalkoznak. Ezeken az egyszeri, háromhetes képzéseken kívül bekapcsolódtunk
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a Társadalmi Párbeszéd Színház elnevezésű nemzetközi projektbe is, azzal a céllal, hogy
a visszajelzés-kultúrát erősítsük a segítő szakmákban.

Labirintus Udvar 2017: egyhetes tábor
A 2017-es évben, immáron negyedik alkalommal vettünk részt társszervezőként a szlovákiai magyar
kisebbség legnagyobb fesztiválján a Gombaszögi Nyári Táboron – ahol a önimereti, jövőtervezési és
mentálhigiénés témákkal foglalkoztunk. A fesztivál keretén belül saját területtel, programmal
rendelkeztünk, Teaházzal és főként Halász Anita és Halász Péter által felépített labitintussal.

Az önkémntességgel foglalkozó kutatás és újabb Életmesék
kötet
Az oktatási, tanácsadási és kulturális tevékenységek mellett tevékenységeink - az alapszabály szerint
- kutatási és publikációs tevékenységeket is magukban foglalnak. 2017-ben mindkét tevékenységi
formában részt vettünk. Kutatást végeztünk az önkéntesség területén, ahol kíváncsi voltunk arra,
hogy a dél-szlovákiai nonprofit szervezetek milyen formában működnek együtt az önkéntesekkel.
A kutatás egy nemzetközi együttműködési pályázat, a SKHU/1601/4.1/155 „Volunteer“ elnevezésű
projekt

keretén belül valósult meg. Publikációs tevékenységünk részeként folytattuk az idős

emberek élettörténeteinek gyűjtését. Ezúttal Kelet-Szlovákiába mentünk Bodrogköz területére. Az
idős emberek történeteit az Életmesék sorozat ötödik részében adtuk ki. Ugyancsak 2017-ben, az
EVS program keretén belül két önkéntest fogadtunk. A romániai Pethő Hunor és a magyarországi
Sinka Ármin hét hónapig volt velünk, 2017 márciusától, egészen 2017 októberéig. Sikeresen
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bevontuk őket különböző projektjeinkbe, az Életmesék gyűjtésétől kezdve, a 2017. évi Labirintus
Udvaron, a komáromi Komálom Gyerkőcfesztiválon keresztül, ahol ugyancsak részt vettünk.
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A fő tevékenységeink áttekintése a szervezet alapszabályban meghatározott tevékenységtípusok
szerint:
Dátum

A megvalósítás
helyszíne

Résztvevők
száma

A program megnevezése

Célcsoport
felnőttek

30

2 27.02.2017 Szenc

Nógrádi Életmesék - könyvbemutató
Pozsonyi és Szenci Életmesék könyvbemutató

felnőttek

57

3 08.03.2017 Nyitra

Az osztályfőnök szerepe

19

4 14.03.2017 Pozsony

Tolerancia tréning

5 17.03.2017 Nagymegyer

Virtuális Intim Zóna – hétvégi tréning

felnőttek
általános iskolás
tanulók
középiskolás
tanulók

6 20.03.2017 Nyitra

Az osztályfőnök szerepe

19

7 27.04.2017 Komárom

Pályaválasztási nap - 1. rész
Virtuális Intim Zóna – egynapos
tréning

tanulók
középiskolás
tanulók
középiskolás
tanulók
középiskolás
tanulók
tanulók

80
14

1 06.02.2017 Fülek

8 03.05.2017 Nagymegyer
9 05.05.2017 Komárom

90
22

17
28

10 16.05.2017 Komárom

Pályaválasztási nap - 2. rész
Mesterségem cíMERRE?
pályaválasztási nap

11 25.05.2017 Komárom

Én-Te-Ő, Mi-Ti-Ők - tréning

12 30.05.2017 Komárom

III. Komálom Gyerkőcfesztivál

tanulók, felnőttek
általános iskolás
tanulók

13 13.07.2017 Gombaszög

Labirintus Udvar 2017

felnőttek

200

14 28.08.2017 Fél

felnőttek

14

15 29.08.2017 Komárom

Cserkészek csapatépítése
Pedagógusok csapatépítése, Feszty
Árpád Általános Iskola, Komárom,
Magyarország

felnőttek

55

16 30.08.2017 Királyhelmec

Az élet játék workshop

felnőttek

17

felnőttek

27

17 01.09.2017 Királyhelmec
18 01.09.2017 Ógyalla

Pedagógusok csapatépítése,
királyhelmeci alapiskola
Pedagógusok csapatépítése, ógyallai
alapiskola

17

89

felnőttek

27

Gímesi Művelődési Tábor
Mesterségem cíMERRE?
20 11.10.2017 Csallóközaranyos pályaválasztási nap
Mesterségem cíMERRE?
21 19.10.2017 Somorja
pályaválasztási nap
DiNaMit 2017 - tréning alapiskolás
22 25.10.2017 Rimaszombat
diákönkormányzatok részére

tanulók
általános iskolás
tanulók
középiskolás
tanulók

50

felnőttek

14

23 30.10.2017 Komárom

Felszállópálya 2017 - tréning

felnőttek

14

25 10.11.2017 Érsekújvár

Mesterségem cíMERRE?
pályaválasztási nap
Beszéljünk iskoláink jövőjéről! kiállítás

középiskolás
tanulók
középiskolás
tanulók

26 15.11.2017 Érsekújvár

Mesterségem cíMERRE?
pályaválasztási nap

27 16.11.2017 Ság

DiNaMit 2017 – egynapos képzés

28 23.11.2017 Rimaszombat

DiNaMit 2017 – egynapos képzés

középiskolás
tanulók
középiskolás
tanulók
középiskolás
tanulók

29 23.11.2017 Komárom

LEHUA workshop

felnőttek

19 06.09.2017 Gímes

24 03.11.2017 Ság
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35
85

60
25
22
18
10
8

A 2017-es év pénzügyi áttekintése
Bevételek és előírányzatok:
Támogatások – ÖSSZESEN........................................................................................................... 61 946,49 €
Kormány - Kultúra národnostných menšín 2017 ................................... 9 500, 00 €
Iuventa – Program Erasmus+ ........................................................................ 10 884,86 €
Bethlen Gábor Alap (HUN) ................................................................................. 1 949,63 €
Stratégiai partnerségek Erasmus+ .............................................................. 39 612,00 €
LEHUA ................................................................................................... 12 290,00 €
NAURU Game ........................................................................................ 8 082,00 €
Young Ecofacilitators ........................................................................ 4 710,00 €
CAPS ....................................................................................................... 14 530,00 €

Szolgáltatás nyújtásából .............................................................................................................. 19 239, 00 €
Társasági adó-visszatérítés................................................................................................................233,41 €
Egyéb (bértámogatás – UPSVAR) ................................................................................................ 2 474,10 €
Összesen: ............................................................................................................................................ 83 893,00 €

Felhasznált források:
A szolgáltatásnyújtással kapcsolatos költségek .................................................................... 8 618,00 €
A szervezet működési költségei ................................................................................................ 45 793,00 €
Bérek, biztosítás és járulékok ................................................................................................... 18 169, 00 €
Egyéb kiadások .................................................................................................................................. 3 825, 00 €
Összesen............................................................................................................................................. 76 405, 00 €

A bevételek és a kiadások közti különbség
A bevételek és a kiadások közti különbség 7 488,00 €, amely 7 488,00 €, € nyereséget jelent.
A szervezet 2017.12.31. napján jegyzett tőkét nem tart nyilván.

ÉVES BESZÁMOLÓ TANDEM,n.o. 2017

2017. évi eszközök és források kimutatása

ÉVES BESZÁMOLÓ TANDEM,n.o. 2017

A 2017. évi bevételi és kiadási kimutatás

Kelt: Komáromban, 2018. 06. 30.
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www.tandemno.sk
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