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I. AZ EGYESÜLET ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI, CÉLJA ÉS FELADATAI
Az egyesületet magánszemélyek alapították. A Fővárosi Bíróság 60170. sorszám alatt, a
0100.Pk. 60270/2011. számú végzésével 2011.06.10-én vette nyilvántartásba.
Létesítő okirat kelte: 2011.04.27.
Közhasznúsági fokozat: Közhasznú 2015.02.11-től
Célja és feladatai:
Az integrált kifejezés- és táncterápiának, valamint általában a multimodális kifejezésművészeti-terápiás módszerek hazai megismertetése, adoptálása, művelése,
fejlesztése, kutatása, alkalmazásával dolgozó szakemberek tömörítése, érdekeinek
védelme, szakmai igényeinek képviselete, alap- és továbbképzése, a módszer szakmai
kitételének védelme, rangjának képviselete mind a társszakmák, mind a széles
közvélemény előtt.

II. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
a) Közhasznú tevékenységek bevétele (Támogatások) alakulása:
e HUF
Közhasznútevékenységből összesszármazó bevétel
Pályázati támogatás

10 452
9 692

SZJA 1%

66

Adományok

394

Tagdíj

190

Közhasznú tevékenységből származó egyéb bevétel

0

Kerekítési különbözet

9

Pénzügyi műveletek bevétele

101

b) Támogatások felhasználásának (költségek) alakulása
e HUF
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
51. ANYAGKÖLTSÉGEK
52. Igénybe vett szolgáltatások költségei:
- Bérleti díjak
- Ügyvédi díj
- Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)
- Könyvelés, könyvvizsgálat
- PR kommunikáció
- Oktatás
- Egyéb szolgáltatások (informatika, domain, online előfizetések)
53. Egyéb szolgáltatások költségei:
- ebből bankköltség, biztosítási díjak:
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁS
54. Bérköltség összesen:
55. Személyi jellegű kifizetések összesen:
- Belföldi és külföldi kiküldetés ktsg
- Saját gk. használat költségtérítése
- Telefon magánhasználat
- Reprezentáció
56. Bérjárulékok összesen:
- Szociális hozzájárulási adó
- Egyszerűsített közteher
57. Értékcsökkenési leírás összesen
8. Egyéb ráfordítások
9. Pénzügyi máveletek ráfordításai

8 019
166
7 739
35
51
1 073
60
1 136
48
5 336
114
114

117
0
117
0
0
0
117
0
0
0
903
0
269

c) Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól kapott
támogatás mértékének kimutatása
2021. évben az SZJA 1%-a 66.164.- Ft volt.
2021. évben a 2020-ban és 2021-ben kapott összegeket is felhasználtuk:
Az SZJA 1%-át a workshop csoportvezetőinek díjazására használtuk fel.
Belső erő workshop sorozat – 2021
A hat alkalmas tematikus workshop sorozat minden alkalommal más önismereti témát
kínált fel. Az egynapos alkalmak külön is látogathatóak voltak, lehetővé téve, hogy a
résztvevők egy-egy nap, egy-egy téma erejéig ismerkedjenek az integrált kifejezés- és
táncterápia módszerével. Az alkalmak nyitottak mind a laikus, mind a szakmai közönség
számára.
A járványügyi helyzet miatt az év első felében online tartottuk alkalmainkat, ezzel is
védve mind a csoportvezető egyesületi tagok, mind az érdeklődők egészségét. Az
online alkalmakon összesen 40 fő vett részt.
Szeptembertől kezdődtek meg a személyes alkalmak, melyekre összesen 25 fő jött el.
A workshopokat az egyesület tagjai felváltva vezették.
A szervezési munkákat egy szűkebb munkacsoport vállalta el, akik havonta online
megbeszélést tartottak a feladatok áttekintésére.
Lehetőség volt intervíziós beszélgetésekre is, mellyel a csoportvezetőket támogatta az
egyesület.
Online módszerbemutató workshopok: jan. 1, feb. 7. márc. 7, április 10, május 9,., június
19
Belső erő workshopok:
szeptember 18. Kiállni magamért
október 9. Életúton honnan hová
November 7. Otthon a testemben

d) A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének
kimutatása
Vezető tisztségviselő bérköltsége:
0 eFt
Vezető tisztségviselő járuléka:

0 eFt

III. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA
BELSŐ ERŐ WORKSHOPOK
Online módszerbemutatók és Belső erő workshopok
 A veszélyhelyzet idején online interaktív módszerbemutatók (7 bemutató)


Tematikus Belső Erő workshopok (3 workshop)

Célcsoport: A módszer iránt személyes (önismeret, mentálhigiénés öngondoskodás)
vagy szakmai okokból (kiképződés, szakmai látókör tágítás) érdeklődők csoportja. Az
online és offline workshopokon összesen 65 fő vett részt.
(Részletesebben l. SZJA 1% felhasználásnál)

HONLAPFEJLESZTÉS

2021-bem mind tartalmi, mind design szempontból megújult az egyesület honlapja,
melynek fő célja a módszer ismertetése és a módszerhez kapcsolódó nyilvános
rendezvények hirdetése, és fontos információforrás mind az önismereti és
mentálhigiénés okokból érdeklődő laikusok, mind pedig a módszer iránt képződési vagy
látókör szélesítési céllal érdeklődő szakemberek számára.
2021 során a következő tevékenységekre került sor:
 Honlap szerkezeti felépítésének megújítása


Honlap arculatának megújítása



Honlap tartalmi elemeinek megújítása



A változtatások véleményeztetése több fázisban az egyesület tagságával, az
észrevételek gyűjtése, értékelése, becsatornázása a végleges folyamatba.



Megújult honlap publikálása.

Az új, átláthatóbb, könnyebben használható honlap elkészült és a nyilvánosság számára
hozzáférhető.
2021-es honlap látogatottsági adatok: 5866 látogató, napi átlag 40 oldalmegnyitás

KONFERENCIÁK

2021 még mindig kevés csoportos eseményt tett lehetővé, ám szeptemberben
megragadtuk az alkalmat, és rögtön 2-2 előadás és workshop segítségével
népszerűsítettük az IKT módszerét az MMTE konferenciáján:


„IKT workshop segítő szakembereknek” címmel interaktív bemutató



„IKT a gyerekterápiában” előadás



Integrált kifejezés- és táncterápiás (IKT) online műhely



A művészi maszk eszköze
(IKT) önismereti csoportokban

az

integrált

kifejezés-

és

táncterápiás

A workshopokon és előadásokon összesen 75 fő vett részt. Elméleti és gyakorlati
betekintést nyújtottunk segítő szakemberek számára az IKT alkalmazhatóságába
különböző célcsoportoknál, helyzetekben(segítő szakemberek mentálhigiénés
öngondoskodása, gyermekterápia, online testfókuszú munka járványügyi vészhelyzet
idején).

TÁRMOGATÁSOK BEMUTATÁSA

1.
Támogatási program elnevezése: ERASMUS+ EUROPEAN OPPORTUNITIES FOR
FAISING SKILLS THROUGH VOLUNTEERING OF UNENGAGED SENIORS
Támogató megnevezése: EU, Erasmus+
Támogatás forrása:
EU költségvetése
Támogatás időtartama: 2020.09.01-2023.02.28.
Támogatási összeg:
10.403.000.ebből a tárgyévre jutó összeg:
1.410.759.tárgyévben felhasznált összeg:
1.410.759.tárgyévben folyósított összeg:
4.161.158.Támogatás típusa:
visszatérítendő
nem visszatérítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
0
Dologi
1.410.759.Felhalmozási:
2.750.399.Összesen:
4.161.158.Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Partnerek: FATTORIA PUGLIESE DIFFUSA ASSOCIAZIONE CULTURALE (Olaszország),
Asociación Socioeducativa EDUPLUS (Spanyolország), Universidad de Castilla- La
Mancha (Spanyolország)
A futó projekt célja, hogy 50 év felettieket hozzásegítsen az értékesen megélt időhöz,
az aktív szerepvállaláshoz generációk közötti programok, önkéntesség és képzések
által.
A 2021-es év végén történt meg az első nemzetközi mobilitás, melyen 5 fő vett részt.
Ennek során Puglia (Olaszország) területén kerestek fel több önkéntes tevékenységet,
melyben a helyi szeniorok aktívan vesznek részt. A kiutazó egyesületi tagok maguk is
aktívan vettek részt foglalkozáson, mutatták be az egyesület munkáját. A mobilitásról
az egyesület Facebook oldalán is beszámoltak. A program 2022-ben folytatódik további
nemzetközi mobilitásokkal és helyi önkéntes tevékenységekkel.

2.
Támogatási program elnevezése: Europe City-Teller: Cultural mediation & storytelling
for tourism between theatre, multimedia and narration
Támogató megnevezése: EU, Erasmus+
Támogatás forrása:
EU költségvetése
Támogatás időtartama: 2018.10.01 – 2021.06.30.
Támogatási összeg: 33.845 EUR
ebből a tárgyévre jutó összeg:
8.281.195.tárgyévben felhasznált összeg:
6.532.459.tárgyévben folyósított összeg:
8.281.195.Támogatás típusa:
visszatérítendő
nem visszatérítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
0
Dologi
6.532.459.Felhalmozási
0
Összesen:
6.532.459
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
Partnerek: EURO-NET NETWORK (Olaszország), Comparative Research Network e.V.,
CRN (Németország), EURO-IDEA (Lengyelország),INTERACTING UK (Egyesült Királyság)
Az EU-ACT projekt fő célkitűzése, az volt, hogy bemutassa a helyi szokásokat,
hagyományokat, felhívja a figyelmet a fenntarthatóságra, óvja és megerősítse a helyi
örökséget és kultúrát.
Ennek érdekében a partnerség célja volt, hogy ötvözze a kulturális mediációt, a színházi,
nemverbális és digitális történetmesélést és olyan új eszközöket, kulturális turisztikai
termékeket hozzon létre, melyek vonzóak és edukatívak a célközönségnek. A projekt
során felhasználtuk azokat a nemzetközi tapasztalatokat a színház, a design, a digitális
programozás, a kulturális örökség megőrzésére alkalmazott történetmesélés
módszertanának területéről, melyeket a stratégiai partnerség olasz, német, lengyel,
brit és magyar résztvevőinek szaktudása biztosított.
Három szellemi terméke, produktuma lett a projektnek:
1.Élő történelmi séta: színházi sétaútvonalak, ahol “megelevenítő színészek” korhű
öltözékekben bemutatták a történelmileg-művészileg érdekes helyszíneket az érintett
európai városokban. Budapesten Erzsébetvárosban tartottunk több alkalommal is
sétát.
2.A projekt által létrehozott tartalmakat mélységében bemutató online platform (mely
az események előtti és utáni tapasztalatokat összegzi).
3.Egy kiterjesztett valóság (AR) alapú mobil alkalmazás, mely kapcsolódik a partnerek
által összeállított útikönyvhöz és színészi játékleíráshoz. Így a túrák mind virtuálisan,
mind személyesen (egyénileg, vagy csoportosan) is bejárhatóak.
A projekt részeként tartottunk képzést, megosztottuk tapasztalatainkat az egyesület
tagságával, szakmai fórumokon számoltunk be róla. A projekt zárásaként egy nyílt,
mindenki számára elérhető multiplikációs eseményt is tartottunk, melyre olyan
szakembereket vártunk, akiknek inspirálóak az elkészült produktumok.

IV. A 2021. ÉVI MÉRLEG ÉS VAGYON ALAKULÁSA
A beszámoló készítés és a könyvvezetés sajátosságait a számvitelről szóló 2000. Évi C.
törvény a illetve a 350/2011(XII.30) kormányrendelet szabályozza. Az egyesület kettős
könyvvitelt alkalmaz és ebből adódóan éves közhasznú beszámoló készítésére
kötelezett.
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK:
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
FORGÓESZKÖZÖK
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
ebből bankszámlák
ebből pénztár
Aktív időbeli elhatárolás
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
Saját tőke
Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény
Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolás
FORRÁSOK ÖSSZESEN:

e HUF
242
0
242
0
5 066
0
0
0
5 066
3 513
1 553
8
5 316
2 566
0
1 422
0
0
1 144
0
0
0
0
2 750
5 316

Az Egyesület a beszámolóját az OBH-n keresztül letétbe helyezi.
Az Egyesület 2021. évi közhasznú tevékenysége során: 1.144.090,- Ft összegű
vagyonnövekedés keletkezett.
Az Egyesület az Alapító Okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte a
tevékenységét 2021-ben.
Budapest, 2022. május 19.

…………………………………
Elnök

