Keresztény Munkásifjú Mozgalom 2005- ös közhasznúsági
jelentése
Az egyesület székhelye:
Keresztény Munkásifjú Mozgalom (KMM-JOC)
6720 Szeged, Dugonics tér 12.
Bankszámlaszám: Erste Bank, 11998006-06350004-10000001
Adószám: 18470154-1-06
Alapítás éve: 2002
Bírósági bejegyzés száma: Pk. 60.048/2002/4, kelte 2002.05.30
Az 1997. évi CLVI törvény 19.§-a szerinti beszámoló a közhasznú Keresztény Munkásifjú
Mozgalom tevékenységéről :
a) Számviteli beszámoló:
Időszak 2005.01.01-2005.12.31
Mérleg
Megnevezés
a.) Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi
eszközök
b) Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
Eszközök összesen
C.) Saját töke
I. Induló/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyi eredmény
alaptevékenységből
(közhasznú tev.)
V. Tárgyi eredmény
vállalkozási tevékenységből
D.) Tartalék
E.) Céltartalék
F.) Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú
kötelezettségek
II. Rövid lejáratú
kötelezettségek
Források összesen

2004-es év
127

2005-ös év
62

127

62

339

697

162

162

339
628
466

535
759
597

401

466

65

131

162

162

628

759
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Eredménykimutatás
Megnevezés
a.) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
I. Pénzügyileg rendezett bevételek
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
a.) alapítótól
b) államháztartás más rendszerétől
2. Pályázati úton nyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
B.) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
6. Nem cél szerinti bevétel
7. Egyéb cél szerinti bevétel
C.) ÖSSZES BEVÉTEL
D.) VÉGLEGES PÉNZKIADÁSAI, ELSZÁMOLT RÁFORDÍTÁSOK
8. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
9. Ráfordítást jelentő eszközváltozás
10. Ráfordítást jelentő elszámolások
11. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
E:) TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY
F:) NEM PÉNZBELI REALIZÁLT EREDMÉNY
G.) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
H.) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
I.) TÁRGYÉVI EREDMÉNY

2004. év 2005. év
232
822
232
822
22
200

790

32

9
1

232
296
139
26
22
129
-64
129
65
0
65

822
691
504
123
64
0
131

131

b) Költségvetési támogatás felhasználása:
Pályázatató szervezet

Elnyert támogtás

Szeged, Ifjúsági Alap
NCA
Riszi
Riszi

80
150
160
100

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

c) Cél szerinti juttatások kimutatása
Magán és jogi személyeknek az egyesület nem jutatott támogatást.
A cél szerinti juttatások kimutatása

d) A közhasznú szervezet vezetőinek, tisztségviselőinek nyújtott támogatások.
A közhasznú szervezet vezetői, tisztségviselői semmilyen juttatásban nem részesültek
e) Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
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Táborok
Teakocsmás tábor
Július 23-30-ig Hejcén.
Résztvevők száma: 20 fő
Program: önismereti képzés, csoportvezető képző, felkészülés a 2005/2006-os évre,
pihenés, kirándulás

Baby sitter tábor és képzés
Augusztus 9-13-ig Szeged-Mihálytelken.
Résztvevők száma: 9 fő
Program: A képzés témája a gyermekgondozás, az ehhez kapcsolódó ismeretek elmélyítése
(kommunikáció, önismeret, egy kis illemtan), a Láss-Ítélj-Cselekedj módszer alapjainak
bemutatása, valamint a saját példánkon keresztül való nevelés volt. Nagyon fontos, hogy egy
család a kiskorú gyerekekkel együtt volt jelen a képzésen.

Szakközépiskolások tábora
Augusztus 1-10-ig Hejcén.
Résztvevők száma: 30 fő
Program: Ősmagyar tábor
Program: kézműves foglalkozások: gyöngyfűzés, íjkészítés, nemezelés, daltanulás, ruha-,
és ételkészítés.
Túrák Regécre és az Amadé várromhoz. Készségfejlesztő és csoportkohéziós játékok.
Egy három napos portya alkalmával hadmozdulati játékok, számháború, élet a vadonban.

Csoportok tevékenysége, szabadidős programok csoporttagoknak
és fiataloknak
Kamasz
Program neve: Kamasz
Időpont: Heti rendszerességgel, délutánonként. Mivel 200 fővel foglalkozunk, minden nap
vannak csoportjaink. Iskolánként 2 naponta szervezünk klubot.
Résztvevők száma: Heti 200 fő
Tevékenység: heti rendszerességgel délutáni foglalkozások által a szakmunkás fiatalok
megszólítása, pozitív személyiséggé segítése. Élményprogramokon keresztül a személyiség
alakítása, fejlesztése, a fiatalok egymás felé fordulásának elősegítése.
Kamasz szabadidős programok
Helyszín: Röszke.
Időpont: Május 7-9-ig.
Résztvevők száma: 15 fő.
Kommunikációs hétvége, ahol a verbális és a nonverbális kommunikáció fontosságát
gyakorolták a résztvevők
Helyszín: Mátrában (az Ilona pataknál)
Időpont: október 28.-november 3-ig.
Résztvevők száma: 24 fő.
Itt a tölgyes erdők életét figyeltük. Pl: madárlesen voltunk, emlősök nyomait kerestük, de
közben szabadtéri játékokat, számháborút is játszottunk. A Kékesre és a recski táborba
szerveztünk kirándulást.
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Szentmihályi csapatépítő hétvége
Időpont: december 2-4-ig.
Résztvevők száma: 21 fő.
A program célja különböző iskolákban levő csoportok összefogása és a tagok közötti barátság
kialakítása volt. Fejlesztő és csoportkohéziós játékokat játszottunk.

Szeged-Gyálai csoport
Szászi Barnabás és Gonda Ábel vezetésével a szeged-gyálai csoport hetente pénteken
filmklub keretében találkoznak. Ezen kívül sportprogramokat is szerveztek (tollaslabda, foci
és röplabda versenyek) a helyi fiatalok bevonására.
Két aktivistánk Szeged-Gyálán táncház szervezésébe és vezetésébe kezdett a helyi
Kultúrházzal együttműködve
Szeged-Gyálaréten a felnőttekből és ifjúsági munkásokból álló csoport jött létre, amely
kéthetente találkozik és a Láss-Ítélj-Cselekedj módszer alkalmazásával beszélik át életük
fontosabb eseményeit.

Gyulai teakocsma
A csoport középiskolás fiatalokból áll, akik a gyulai Göndöcs Benedek Szakmunkás
iskolában szervez havonta „Teakocsma” néven szabadidős, játékos délutánokat. Karácsony és
Húsvét előtt egy egész napos program szervezésében kapcsolódnak be az iskolában, amelyen
az iskola összes diákja részt vesz.
A csoport havi rendszerességgel készül fel a találkozókra. A felkészülés során a
kortárssegítésre készítik fel a fiatalokat a csoport tapasztaltabb tagjai, felnőtt kísérői.
2005-ben január, februárba, április, május, szeptember, október, november hónapban volt
„Teakocsmás” program a gyulai szakképző iskolában és március és december hónapban
került sor a lelkigyakorlatra.

KÖVET
A találkozókon mindenki aktuális kérdését, örömét sikerül egymás között megosztani. Sok
új ember csatlakozott és sok olyan tag csatlakozott a csoporthoz, akik régebben a
mozgalomban tevékenykedtek.

MCK
A csoport számára fontos volt, hogy a módszer használatában segítséget kapjon. Ezt egy
tavaszi képzés keretében oldottuk meg. A csoport ezek után megszervezte a tavaszi KeletEurópai találkozót, majd a tagok bekapcsolódtak a vezetőképzésbe is.

Társ-suli
December 9-11. között egy hétvégés „Társ-suli” párkapcsolati tréninget szerveztünk
munkásfiataloknak, diákoknak és munkanélküli fiataloknak. A program előadások és
játékokból áll. A program alatt videó felvételek alapján szituációk átbeszélésére kerül sor,
önismereti játékok játszása után azokban szerzett tapasztalatokat beszélik át a résztvevők.
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Képzések
Ifjúsági vezető képző
Október 21-23.-án Szeged Mihálytelken mintegy 20 fő részvételével került sor fiatalok
(főleg középiskolás korú) ifjúsági vezetőképzőjére. A legfontosabb célja az volt a képzésnek,
hogy a fiatalok képet kapjanak a vezetői szerepből következő feladatokra.
A képzés tematikái: játékok, vezetői szerepek (előadás), csoport fejlődésének fázisai
(előadás), Barátság Térkép (kiscsoportos munka), Láss-Ítélj-Cselekedj (kiscsoportos munka).
A résztvevőket két csoportba soroltuk: akik már vezetnek csoportot, illetve akik aktívak saját
csoportjukban.

Baby sitter képzés
A tábort a gyakorlati alkalmak követték. Havonta találkoztunk a résztvevőkkel és
megbeszéltük, hogy milyen tapasztalatokat szereztek a családlátogatások során. Több
családnál lehetett gyakorolni a gyermekfelügyeletet ahol egészen pici gyerekektől az óvodás
és iskolás korig gyerekek.
A csoport részt vett a őszi Egyházmegyei Családnapon (Szeged, Tátra tér) a legkisebbek
felügyeletében, ahol a legfiatalabb megvigyázásra szoruló fiatal 7 hónapos volt. A tagok
nagyon szépen helyt álltak. A sikeren felbuzdulva többen segítkeztek az adventi alkotóházban
is vigyázni a gyerekekre, amíg az anyukák barkácsolhattak nyugodtan.

Budapesti csoport továbbképzése
Április 9-10. között a KMM-JOC elnökének vezetésével a budapesti csoportunk
továbbképzésére került sor. A találkozón a „Barátság Térkép” és „Láss-Ítélj-Cselekedj”
módszereket sajátítottuk el a gyakorlatban. A képzés után a budapesti Marcell Callo kör névre
hallgató csoportunk rendszeres csoportfoglalkozásokat tartott és részt vett a mozgalom közös
szabadidős programjain.

Nemzetközi kapcsolatok
Kelet-Európai találkozó
Tavaszi találkozó
Április 22-24. között került sor az I. Kelet-Európai találkozóra, amelyen szlovákiai és
erdélyi barátaink, illetve a CIJOC európai koordinátora és a kelet-európai munkában őt segítő
kollaborátor (Jackie Hocquet és Caterina Soares) vettek részt. A találkozón a
csoportalakításról, csoport fejlődéséről és a nemzetközi kérdőívről volt szó. A találkozót a
budapesti csoportunk készítette elő.
Őszi találkozó
Az őszi találkozón magyar oldalról három fő és Erdélyből két fő vett részt. A találkozón a
mozgalom módszerével foglalkoztunk a legtöbbet. A Láss-Ítélj-Cselekedj módszer
alkalmazása közben arra is ügyeltünk, hogy a módszer egyes lépéseinek pedagógiai hátterét is
megbeszéljük

CIJOC
Nemzetközi kérdőívezés
2005 júniusában elkészítettük a Nemzetközi Kérdőív magyar fordítását. A kérdőívezést
szeptemberben kezdtük el. A CIJOC támogatásával több mint 50 kérdőívezés történt meg
Magyarországon. Szerbiai kapcsolatunknak köszönhetően Szabadkai fiatalok is 20 kérdőívet
töltöttek ki.
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Szerbia, Szabadka
Gyuris Csaba és Gyurisné Hutter Katalin a Szerbia KÉKifi szervezet meghívásának eleget
téve előadást tartottak a szabadkai Szent Teréz plébánia péntek esti ifjúsági hittanóráján. A
találkozót megelőzően a szabadkai KÉK szervezeti havi rendszerességgel megrendezésre
kerülő tribünjén tartottak rövid ismertetőt a mozgalomról.
2006. március 29.
Gyuris Csaba
KMM-JOC elnöke
s.k.
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