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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

Az Artman Mozgásterápiás Művészeti Közhasznú Egyesület 2005 évben jött létre. Missziója, közös 

ALKOTÓI TEREK létrehozása, a TÁNC és a terápia eszközeivel, ÉRTÉKEINK és sérüléseink mentén 

- az ELFOGADÓBB társadalomért. 

A szervezet főbb tevékenységei e misszió mentén, az alábbiak:     

- az Egyesület célja ép és fogyatékossággal élő emberek számára művészetterápiás csoportok, speciális 

gyógytorna csoportok működtetése, és fenntartása, mozgásterápiás és testtudati fejlesztő foglalkozások 

vezetése;  

- a fenti tevékenységekhez kapcsolódóan előadások létrehozásával, művészeti produktumok készítésével, 

oktatással, és módszerfejlesztéssel, valamint tanácsadással segíti az Egyesület tagjait, a közhasznú 

tevékenységek további kedvezményezettjeit, és az érdeklődőket.    

Az Egyesület a felsorolt tevékenységekkel más civil szervezetek, intézmények vagy vállalatok számára 

szakmai, módszertani szolgáltatást, és szakmai tanácsadást és tréninglehetőséget nyújt. 

 

 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Egészségmegőrzés és betegségmegelőzés 

 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Egészségmegőrzés és betegségmegelőzés 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

1997 évi CLIV Törvény az egészségügyről 152/A § 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: fogyatékkal élők, önkéntesek 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 140 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Adaptált művészetterápiás metódussal dolgozó 3 budapesti csoport működött: 

- A mozgássérülteknek működtetett csoportban főként nem, vagy nehezen beszélő és mozgó, súlyos 

halmozottan fogyatékos, vagyis kommunikációjukban erősen gátolt emberekkel dolgozunk, heti egy 

alkalommal. Csoport vezetője Gál Eszter, Farkas Dóra Magdolna és Kálmán Ferenc. 

 

 - A "Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány" által fenntartott Árpádházi Szent Margit értelmi 

akadályozott embereket ellátó nappali foglalkoztató gondozottjai számára folytattuk az öt éve folyó 

mozgásterápiás csoportot, szintén heti egy alkalommal. Csoport vezetője Jobbágy Bernadett és Kálmán 

Ferenc, asszisztens Kopeczny Kata.  

- A MOL Gyermekgyógyító program keretében a 2017/2018-as tanévben heti rendszerességű inkluzív 

kreatív tánc csoportot működtettünk középiskolás korosztály számára. A csoport vezetői: Farkas Dóra 

Magdolna, Jobbágy Bernadett, Mészöly Andrea, segítő táncos: Dobay Júlia, mentor: Kálmán Ferenc.      

- Idén létrehoztuk az Inkluzív Jam-et, ami az országban egyedülláló nyitott, inkluzív gyakorlatú 

táncfoglalkozás. Ebből összesen 5 alkalom tudott 2017-ben megvalósulni.  

- Vállalati programjaink keretében nem csupán a többségi társadalom tagjai számára biztosítottunk 

eszközöket egészségük megőrzéséhez, de sok esetben az egyesület által sikerrel alkalmazott modell 
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segítségével (ép és fogyatékkal élő csoportvezetők társvezetésben) indirekt módon érzékenyíteni is 

tudjuk az adott közösséget. Ilen tréningeket 2017-ben pl. a Morgan Stanley dolgozói számára vezettünk.   

 

 

2.2. Szociális tevékenység 

 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Szociális tevékenység 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

2011 évi CLXXXIX tv Magyarország helyi 

önkormányzatairól 13. § (1) 4 és 8 pont 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Fogyatékkal élők és családjaik 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 150 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Főbb eredmények: a csoportmunkákban, bemutatókon és előadásokon rehabilitációs-terápiás 

fejlesztésben folyamatosan részesülő fogyatékkal élők és szűkebb környezetük, családjaik, 

hozzátartozóik, baráti körük számára is szupportív jelentőségű, hogy a minden más élet- és tevékenységi 

körből sérüléseik súlyossága folytán kiszoruló fogyatékos emberek rendszeres, bizalom-és önbizalom 

építő, értékteremtő, ezáltal felnövelő munkafolyamatokban vesznek részt. Sokszor ellentételezést is 

kapva, önmagukért és tevékenységükért egyre inkább felelősséget is vállalva, enyhítjük a családok és 

idősödő szülők vállára nehezedő pszichés- és szociális terheket. 

 

 

2.3. Tudományos tevékenység, módszerfejlesztés, kutatás 

 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Tudományos tevékenység, módszerfejlesztés, kutatás 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

2004 évi CXXXIV tv a kutatás-fejlesztésről és a 

technológiai innovációról 5 § (3) 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Gyógytornászok, testtudati szakemberek, táncosok 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 400 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

Több, segítő szakmában tevékenykedő intézmény (pl. Budapesti Korai Fejlesztő Központ) is kérte, hogy 

az ott dolgozó szakemberek az egyesületünk által működtetett (terápiás/rehabilitációs) csoportokban, 

mint gyakorlati terepeken hospitálhassanak. 

 

Az év során több alkalommal szakmai fórumokon, konferenciákon számoltunk be módszerfejlesztésünk, 

kutatásaink eredményeiről:   

 

     április: Kálmán Ferenc szakmai prezentációja Terápia és színpad címen a Moravcsik Alapítvány által 

szervezett Tehetségkutatás és Tehetséggondozás a Fogyatékkal Élők Körében konferencián 
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     november: Bóta Ildikó és Gyulavári Ágnes előadása illetve kerekasztal részvétele az MMTE (Magyar 

Mozgásterápiás Egyesület) szakmai nap keretében, PMTT szemlélet és testtudati tecnikák az életkori 

sajátosságok tükrében címen. 

 

 

2.4. Kulturális tevékenység 

 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális tevékenység 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

2011 évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi 

önkormányzatairól 7 pont 1997 évi CXL Törvény 76 § 

(1) és (2) a) c) e) g) 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: fogyatékossággal élők és családjuk, 

szakmabeliek,önkénk 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1,300 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A nyilvános bemutatókon és kortárs tánc előadásainkon való részvétel a program fontos része, ennek 

lehetőségét minden csoporttag számára fenn tartjuk. Előadásaink a csoporttagok aktív bevonásával, vagy 

rendezői koncepció mentén, de sérült emberek bevonásával készülnek, melyekkel a hazai kultúra 

területén az inkluzív művészet jelenlétét erősítjük, színesítve ezzel a kulturális kínálatot, és formálva a 

társadalom (közönség) látásmódját. Előadásaink révén egyben a színházi / mozgásszínházi alkotásban 

való részvételt akadálymentesítjük az érintettek számára.  

 

Felléptünk 2017: 

   február: Törékeny létformák c. est keretében Gyulavári Ágnes: Távolról áttetsző és Kétség c. előadásai; 

Marczibányi Téri Kulturális Körpont 

  február: Kopeczny Katalin és Tóth Károly Szinkronicitás c. duója az Illyés Gyula Gimnázium és 

Közgazdasági szakközép iskola, Budaörs diákjai számára 

     március: Artman-T-est keretében Mészöly Andrea: Az én házam c. előadása valmint a Tánceánia 

Együttes (Farkas - Gál): Fehér c. előadása; Trafó KMH 

   április: Tánceánia térspecifikus performance; Telekom/Vivicitta rendezvény, Dózsa Gy. Úti ideiglenes 

színpad 

    április: Kopeczny - Tóth: Szinkronicitás c. duó a Moravcsik Alapítvány rendezvényén; Magyar 

Honvédség Művelődési Ház 

  szeptember: Kopeczny - Tóth: Szinkronicitás c. duó az ELTE Inkluzív Sportnap keretében; ELTE - 

BEAC 

    október: Kopeczny - Tóth: Szinkronicitás c. duó a III. Magyar Speciális Független Filmszemle díjátadó 

programjának keretében 

 

 

2.5. Rehabilitációs foglalkoztatás 

 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Rehabilitációs foglalkoztatás 
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Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

2011 évi CXCI Törvény 6 § (1) a) és 8 § (1) a) 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Fogyatékkal élők 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 20 

 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A csoportokon való részvétel kiteljesíti a résztvevők figyelmét önmaguk, illetve környezetük felé, ezáltal 

megteremti a társadalmi integráció feltételeit, így nem csak a csoporttagok, hanem a környezetük is 

profitál a fejlődésből.  

Nyilvános fellépések, valamint tréningek és csoportvezetői tevékenység során több alkalommal módunk 

volt fogyatékkal élő szakembert is integrálni, és munkáját anyagilag is honorálni. Ilyen alkalom volt pl. 

a 2017 elején Gyulavári Ági szerzői estje (Törékeny létformák címen), mely során Tóth Károly 

mozgássérült táncos előadó foglalkoztatása és munkájának anyagi honorálása is megvalósult. 

 

 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 

 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Cél szerinti juttatás nem volt 0 0 

Összesen: 0 0 

 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

 

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Farkas Dóra Magdolna elnölségi tag 216 120 

Kopecny Katalin elnökségi tag 288 404 

Kálmán Ferenc  elnök 300 208 

Összesen: 804 732 

 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 

 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 2 838 4 997 

ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 198 229 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. Normatív támogatás 0 0 
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F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 

támogatás 0 0 

G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 2 640 4 768 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 2 842 3 729 

ebből:     

I. Személyi jellegű kiadás 781 616 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 2 842 3 729 

K. Tárgyévi eredmény -4 1 268 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 

végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 

LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 

 

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 

 

 Mutató teljesítése  

 Igen Nem Értéke 

Erőforrás-ellátottság mutatói       

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X   

(két évi bevétel átlaga)       

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X   

(két év egybeszámított adózott eredménye)       

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]  X X 

(személyi jellegű ráfordítások aránya)       

Társadalmi támogatottság mutatói       

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X   

(szja 1% a korrigált árbevételhez)       

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X   

(közhasznú ráfordítások aránya)       

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X X 

(közérdekű önkéntesek száma)       

 

7. Kiegészítő melléklet 

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Rehabilitációs, fejlesztő és egészségmegőrző tevékenység     

Előadásaink, valamint oktatási és kutatási tevékenységeinknek is alapja, a heti - kétheti rendszerességű 

csoportmunkák évek óta tartó folyamata. Előadásokra és más, felkészülést igénylő programjainkra egyéb, 

időszakos próba-és munka-alkalmakat iktattunk be. Idén elindult egy középiskolai inkluzív csoportunk 

is, valamint létrehoztuk az Inkluzív Jam-et, ami az országban egyedülláló nyitott, inkluzív gyakorlatú 

táncfoglalkozás. Ebből összesen 5 alkalom tudott 2017-ben megvalósulni.  

 

Tudományos tevékenység, kutatás  
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Az érdeklődők ezeken a terepeken (fent említett csoportmunkákban) gyakorolhatnak, és hospitálhatnak, 

ahogy ezt több, segítő szakmát oktató intézmény is kérte, és élt vele az Egyesület működése óta. Számos 

szakdolgozathoz, interjúhoz, felméréshez is nyújtunk és nyújtottunk segítséget.  

Ezen túl szakmai fórumok, konferenciák alkalmával, valamint tudományos munkák mentoraként, 

konzulenseként is segítjük a szakterület fejlődését, tudományos eredmények elérését.  

 

Kulturális tevékenység  

A csoporttagok aktív bevonásával készülő előadásainkkal a hazai kultúra területén az inkluzív művészet 

jelenlétét erősítjük. 2017-ban felléptünk többek között a Trafó KMH-ban Artman-T-est c. estünk 

keretében (március); több alkalommal tartottunk érzékenyítő és beavató előadásokat főként középiskolás 

korosztály számára a Marczibányi Téri Művelődési Központban; de léptünk fel fesztiválok keretében is.  

 

Rehabilitációs, fejlesztő és egészségmegőrző tevékenység  

Tevékenységünk elősegíti a fizikai és egyben mentális rehabilitációt a fogyatékkal élő és ép személyek 

részére. A csoportokon való részvétel kiteljesíti a résztvevők figyelmét önmaguk, illetve környezetük 

felé, ezáltal megteremti a társadalmi integráció feltételeit, így nem csak a csoporttagok, hanem a 

környezetük is profitál a fejlődésből.  

Alkalmanként - nyilvános fellépések, illetve csoportfoglalkozások vezetésébe való bekapcsolódás által - 

konkrét munkavégzési és egyben pénzkereseti lehetőséget tudunk tagjaink számára biztosítani.  

 

 

7.2. Támogatási programok bemutatása 

7.2.1. NEA-17-M-005 MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS 

 

Támogatási program elnevezése: NEA-17-M-005 MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2017.04.01. - 2018.03.31  

Támogatás összege  (1000HUF)  1,028 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 339 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 339 

 -tárgyévben folyósított összeg: 1,028 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 333 

 Dologi: 6 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 339 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Jelen pályázati periódusban szerettünk volna letisztázott feladatkörrel hosszabb ideig 1-2 főt alkalmazni, 

a megnövekedett napi adminisztráció és háttérmunka elvégzésére.  A résztámogatottság miatt a 

legfontosabb munkaköröket összevontuk; és egyszerűsített alkalmazásban teljesítettük, fontos 

határidőkhöz és eseményekhez igazítva a munkavégzést.  Összesen 3 fő vett részt ezekben a 

tevékenységekben. 

Továbbfejlesztettük az egyesület adatbázisát, melyben az elmúlt 10 év összegyűjtött adatait 

rendszereztük, és tettük könnyen elérhetővé. A művészeti tevékenységekhez köthető szerződések és 

kifizetések intézése, illetve a jogi kötelezettségek (beszámolók, adatszolgáltatások) teljesítése is ebből a 

támogatásból lett finanszírozva.  

Honlapunkon és facebook oldalunkon tevékenységeink ismertetése napi szintű feladattá nőtt. (artman. 

hu) 

ldén 1 fő önkéntes szerződéssel az adminisztrációban 45 órát segített. 

 

Legfontosabb, megvalósult eredmények ez időszak alatt: 

- Az egyesület papír alapú dokumentációjának rendszerezése. 

- Az egyesület papír alapú dokumentációjának elektronikus feldolgozása, aktualizálása. 

- Útmutatók frissítése a tagság részére az ügymenetekről. 

- Kapcsolattartás a könyvelőkkel. 

- Kapcsolattartás a jogi képviselőnkkel: pro bono jogi irodával egyeztetés. 

- Az egyesület szakmai munkájához szükséges szerződések, kifizetések, járulékok folyamatos 

ügyintézése. 

- Szerződés, megállapodásminták elkészítése. 

- A Szervezet működési szabályzatának aktualizálása. 

- Nyilvántartások, házipénztár vezetése, belépő papírok elkészítése, számla iktatás. 

- Az egyesület művészeti munkájának teljes adminisztrációja, szerződések megírása, pénzügyi 

lebonyolítása, a művészeti produktum archiválása. 

 

 

7.2.2. GY17-115 MOL GYERMEKGYÓGYTÓ PROGRAM TÁMOGATÁS 

 

Támogatási program elnevezése: GY17-115 MOL GYERMEKGYÓGYTÓ 

PROGRAM TÁMOGATÁS 

 

Támogató megnevezése: Új Európa Alapítvány  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2017.10.01. - 2018.06.28.  

Támogatás összege  (1000HUF)  1,079 
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 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 300 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 300 

 -tárgyévben folyósított összeg: 1,079 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 300 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 300 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A program fo célkituzése egyrészt a sajátos nevelési igényu (SNI: mozgássérült, beszédfogyatékos, egyéb 

pszichés fejlodési zavarral küzdo, autizmussal érintett) diákok iskolai és ezen keresztül társadalmi 

beilleszkedésének elosegítése, másrészt a befogadó közeg, vagyis az ép diákok folyamatos érzékenyítése 

és felkészítése az együttélésre.  

A táncfoglalkozás és a közös alkotás célja, hogy mind az ép, mind a sérült résztvevok önismerete, 

testtudata, kommunikációs és szociális készségei fejlodjenek.  

Jelen pályázati periódusban a programot a Sylvester János Református Gimnázium és 

Szakgimnáziumban elindítottuk, és heti rendszerességgel működtettük, órarendi keretben:  

-    2017 őszi félévében a csoport formálódása, belső szokásrendszerének kialakítása történt,  

- kezdetben egyrészt a diákok ismerkedtek a munkamódszerünkkel, másrészt szakembereink 

finomhangolták a módszert az adott csoport igényeire és a résztvevők lehetőségeire 

- kezdeti méréseket is végzett a programban kapcsolattartó pedagógus 

-    heti rendszerességgel 2017 folyamán összesen 11 foglalkozás valósult meg 

 

 

7.2.3. NKA 109144/00356 TÖRÉKENY LÉTFORMÁK 

 

Támogatási program elnevezése: NKA 109144/00356 TÖRÉKENY 

LÉTFORMÁK 

 

Támogató megnevezése: NEMZETI KULTÚRÁLIS ALAP  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama:   

Támogatás összege  (1000HUF)  300 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 300 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 300 

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  
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 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 30 

 Dologi: 270 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 300 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

2017. február 1-én este 7 órától megvalósult a Törékeny létformák - Gyulavári Ági szerzői estje, az 

Artman Egyesület vegyes képességű mozgásszínházi produkciója. A Marczibányi Téri Művelődési 

Központban került megvalósításra a program, mert ez akadálymentes színházi tér, így a darabok 

elérhetőek voltak mozgásukban akadályozott nézők számára is. Az előadás próbafolyamata 2016. 

december - 2017. januárjában zajlott a Műhely Alapítvány próbatermeiben és az RS9 Színházban. 

Mindkét helyszínen próbaköltségek nélkül tudtunk próbálni, a művészeti munkánk támogatásaként. Az 

előadások rögzítését és megvágását önkéntes felajánlásként két operatőr és egy vágó vállalta. A komoly 

idöjárási nehézségek miatt (lefagyott utak, járdák, ónos eső, a BKK járatainak egy része nem közlekedett) 

a vidéken lakók, az idősebbek és a kerekes székkel közlekedők akadályoztatva voltak abban, hogy 

eljöjjenek az előadásra. Ennek ellenére 80 fős, mind az életkort, képességeket és származást tekintve 

színes közönség gyűlt össze, akiknek kb. 70%-a az előadást követő beszélgetést is végighallgatta. 

 

7.2.4. NKA 109142/00500 AZ ÉN HÁZAM 

 

Támogatási program elnevezése: NKA 109142/00500 AZ ÉN HÁZAM  

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2016.01.01. - 2017.03.31.  

Támogatás összege  (1000HUF)  600 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 500 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 500 

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 500 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 500 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Az előadás létrehozásával kapcsolatos munkánkat két szakaszra tagoltuk. 2016 októberétől november 

végéig elsősorban az ismerkedésre és a közös gondolkodásra fektettük a hangsúlyt a próbákon. A 

különböző irányokból és kvalitással érkező alkotókkal - színész, táncos, vegyesképességű előadó, 
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képzőművész, videó-hang animátor - együttműködve a Testről, mint információkat felvevő, tükröző és 

emlékező objektívről gondolkodtunk.  

 

7.2.5. NEA-TF-16-M-0299-EMMI működési támogatás 

 

Támogatási program elnevezése: NEA-TF-16-M-0299-EMMI működési 

támogatás 

 

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés X 

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó  

Támogatás időtartama: 2016.04.01. - 2017.03.31  

Támogatás összege  (1000HUF)  1,090 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 243 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 243 

 -tárgyévben folyósított összeg:  

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi: 243 

 Dologi:  

 Felhalmozási:  

 Összesen: 243 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A pályázati periódusban szerettünk volna letisztázott feladatkörrel 2 főt alkalmazni, 1 

pályázatíró/forrásteremtő/projektmenedzsert és 1 adminisztratív/kommunikációs munkatársat.  A 

résztámogatottság miatt ezt egyszerűsített alkalmazásban teljesítettük,  fontos határidőkhöz és 

eseményekhez igazítva a munkavégzést.  

A pályázati összeg elszámolása során 90 eFt a 2016. évi egyszerűsített foglalkoztatás bérköltségei és 

közterhei közül lettek elszámolva. Ezzel az összeggel az előző évi felhasználás megnövekedett. 

7.2.6. MAGNETBANK TÁMOGATÁSA 

 

Támogatási program elnevezése: MAGNETBANK TÁMOGATÁSA  

Támogató megnevezése: MAGNETBANK  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2017. 07.01. - 2017. 12.15.  

Támogatás összege  (1000HUF)  507 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 507 



-13- 

 

Art Man MME Közhasznúsági melléklet 
[EsBo program] 

 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 507 

 -tárgyévben folyósított összeg: 507 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 

jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 507 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 507 

 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Az első olyan jam sorozatot szerveztük meg hazánkban, ahol ép és fogyatékos emberek közösen 

táncolhattak. Tudtuk, hogy van igény erre, de az érdeklődők, résztvevők száma minket meglepett. Olykor 

várólistára is kerültek regisztrálók. Összesen 140 ember vett részt. 10 kerekesszékes, 6 autizmussal élő 

ember, 2 látássérült, egy hallássérült, 7 tinédzser, 9 gyermek(!), köztük kisbabák, sérült gyerekek, 5 

zenész. Abszolút szükség volt a segítő táncosok jelenlétére, és jól jött az is, hogy egyesületünkből mindíg 

jöttek páran táncolni - ez a szervezetünk együttműködésén is lendített. Megtapasztaltuk azt, hogy 

viszonylag rövid idő alatt mennyi embert "megfertőzhet" a biztonságos térben alkotás. A jövőben új 

jamek szervezése kisebb munka lesz, hisz van kontakt-listánk. kialakult vezetési, együttműködési 

módszerünk. 

 

 


