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A Kikötő Ifjúsági Kulturális és Szociális Egyesület, közhasznú szervezet 2006. évi közhasznúsági
jelentését a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§ előírásainak
figyelembevételével állította össze.
CÉLJAINK:
A Kikötő Ifjúsági Kulturális és Szociális Egyesület Alapszabályban meghatározott célkitűzése
 A Kikötő Egyesület célja, hogy bevonja a fiatalokat a civil társadalom életébe, működésébe szociális és
kulturális programok által.
 Célunk egy olyan aktív közösség létrehozása, ahol nemre, korra, származásra, vallási hovatartozásra
való megkülönböztetés nélkül bárki igénybe veheti szolgáltatásainkat (ifjúsági információ, szociális,
kulturális tevékenységek) és egyesületünkön keresztül megvalósíthatja alapvető céljainkba nem ütköző
vágyait, elképzeléseit.
 Feladatunknak tekintjük a civil társadalom eszméjét az egyes ember életének részesévé tenni, mind a
támogatók és résztvevők, mind a szolgáltatásokat és segítségnyújtást igénybe vevők oldaláról.
 Társadalmi célunknak tekintjük a hátrányos helyzetű fiatalok bevonását a kulturális életbe, a kulturális
élet összekapcsolását a szociális segítségnyújtással, a szolidaritás, a tolerancia és a művészetek
jegyében.
(2) Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt
közhasznú tevékenységek közül az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
 gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, valamint az emberi és
állampolgári jogok védelme
 kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása
 nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 az euroatlanti integráció elősegítése
 szociális tevékenység, családsegítés

A tevékenység során konkrét projektek által kívánjuk segíteni.
A 2007-es közhasznúsági jelentés elérhető a www.kikoto.org címen.
A szervezet célja a további bővítés, újabb pályázatokon való részvétel. A következő évben további
programokat, táborokat kívánnak szervezni és ezeket a programokat minél szélesebb körben
kívánják terjeszteni a fiataloknál.
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A, SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2007. ÉV
Mellékletben a nyomtatványon.

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
EREDMÉNYLEVEZETÉSE
2007. ÉV
Mellékletben a nyomtatványon.

B, KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Az egyesület költségvetési támogatást a vizsgált időszakban nem kapott.

C, A VAGYON FELHASZBÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁSA
Mellékletben a nyomtatványon.

D, CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA – 2007. ÉV
Egyesületünk a 2007-es évben 13 fő 18-26 év közötti magyar állampolgárnak nyújtott a Leonardo da
Vinci program során nem pénzbeni támogatást nemzetközi szakmai gyakorlat révén, melynek
legfőbb eleme a nem formális oktatás.
Nemzetközi Demokrácia Szabadegyetem néven egy három éven át ívelő együttműködés keretében
(német, spanyol és cseh partnerekkel) 200 fiatal részére szabadegyetemet szerveztünk
Nagykovácsiban. A német partnerszervezet európai finanszírozásával.
21 fő 15-26 év közötti fiatalnak nyújtottunk nem pénzbeni támogatást nemzetközi ifjúsági
csereprogramon és nemzetközi ifjúsági képzésen való részvételre.
Egyesületünk által az alábbi programok kerültek finanszírozásra a tárgyévben.

PROGRAMOK
Szakmai gyakorlat
Támogató: Tempus Közalapítvány
Támogatás összege: 38 086 EUR
Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás (útköltség, vízumköltségek, küldő
szervezet költségei, képzési költségek)
A projekt címe: „Ifjúsági animáció Európában”

E, KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A
HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Egyesületünk a tárgyévben ilyen jellegű támogatást nem kapott.

F, KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
ÉRTÉKE, ÖSSZEGE
Az egyesület az adott időszakban a vezető tisztségviselők részére semmilyen juttatást nem nyújtott.

G, A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
Leonardo da Vinci szakmai gyakorlat
A jelen projekt szervezője a Kikötő Ifjúsági Kulturális és Szociális Egyesület, ahol 5 éve foglalkozunk ifjúsági munkával.
Tevékenységünk leginkább nemzetközi programok szervezéséből áll, valamint az utóbbi évben elindítottuk a hazai képzések
sorozatát, amelynek célja, hogy kialakítson egy szakmai bázist a hazai ifjúsági animáció terén.
A Kikötő Egyesület Vitorla Programján belül 30 önkéntes tanulja a hazai és a nemzetközi ifjúsági animációt. Mivel ez a
szakma nem kialakult hazánkban, fontos a nemzetközi kapcsolatrendszer, hogy külföldi partnereinktől minél többet tudjunk
tanulni.
A szakma kialakítására, szakképzett önkéntesekre és ifjúsági munkásokra, szakirodalomra és minél több kutatásra, külföldi
partnerek tapasztalatára van szükség ahhoz kialakítsuk hazánkban az ifjúsági szakmát, amelyben a csellengő, kallódó,
hátrányos helyzetű és jó helyzetben lévő fiataloknak kínálunk tartalmas, fejlesztő életre nevelést. Az ifjúságnevelő
tevékenységeinkben az élményalapú módszerekkel fejlesztjük, kritikai gondolkodásra és felelősségre neveljük a fiatalokat.
Ezek módszertanát és intézményi modelljeit kívánjuk hazahozni nemzetközi partnereinktől, hogy a tervezett
tanulmányunkkal, tevékenységünkkel, és képzésünkkel fejlesszük a szakmát.
Jelen 3 éves tervünkön belül tervezzük megvalósítani, hogy önkénteseink a hazai alapképzés után külföldi gyakorlatot
tegyenek. Első körben az angol Harambee, az olasz Vedogiovane és a francia Avril szervezethez szeretnénk küldeni

önkénteseinket. Ezeket a partnereinket évek óta ismerjük, több éve nemzetközi ifjúsági programokat bonyolítunk le közösen.
A szervezeteket szakmai tapasztalatuk alapján választottuk, mert a több éves közös munka és a személyes ismerettség
alapján megbizonyosodtunk, hogy magas szinten foglalkoznak ifjúsági munkával, ifjúsági animációval.

Az elmúlt fél évben alaposan terveztük a jelen projektet. Személyesen találkoztunk a nemzetközi
partnerekkel, és mivel különleges helyzetünkből adódik, hogy ismerjük a gyakornokokat, az ő, a Kikötő
Egyesület, a partner szervezetek és a szakma igényeinek megfelelően tudtuk előkészíteni a projektet.
A jelen projektben 13 önkéntesünk vállal szakmai gyakorlatot külföldi partnereinknél.
A projekt tervezésekor két fő cél fogalmazódott meg:
1.
cél: más európai országok ifjúsági intézményrendszerének megismerése
az ifjúsági munka európai dimenzióinak megismerése, ifjúságpolitikai ismeretek, egy adott ifjúsági civil
szervezet felépítését, struktúráját, menedzselését megismerni, Megismerni az adott ország ifjúsági
munkás és ifjúsági animátor képzési programját, szintjeit, nemzetközi és hazai, helyi szintű ifjúsági
munkába való betekintés
2.
cél: nem formális módszerek megismerése a fiatalok animációja területén
Megismeri Nyugat-Európában az ifjúsági munka területeit, módszereit, célközönségeit, tevékenységét,
módszertanát, új módszereket elsajátítani, nem-formális oktatás és képzés, és az élményalapú nevelés
területén való ismeretszerzés, Közösség- és szervezetfejlesztés, rendezvényszervezés, nemzetközi
együttműködések pszicho-szociális és kulturális hátterének megismerése, helyi és multikulturális
társadalmak működésének megismerése
3. cél, amelyet minden önkéntes magának határozott meg, azaz, hogy ki és mit szeretne megtanulni az
adott szervezettől? Minden önkéntesünk készített egy egyéni munkatervet, benne a fő célok eléréséhez
szükséges módszerek megnevezésével, és az adott szervezetre fókuszálva egy egyéni szakirányt,
amivel a jövőben is szeretne foglalkozni, vagy jelenleg is foglalkozik az Egyesületen belül.
A projekt során a gyakornokok a három fő cél megvalósulását szakmai és személyes Fejlődési
Naplóban rögzítik, majd a 12 hét után egy tanulmányt készítenek a kutatásaikból és tapasztalataikból.
Ezen tanulmányokat kívánjuk összerendezni, hogy a akkreditáltatni tervezett ifjúsági animátor
képzésünkbe bevonjuk. Kerekasztal beszélgetések során az ifjúsági szervezetek elé tárni az
európai modelleket és módszereket, hogy közösen alakítsuk ki az ifjúsági animátor szakmát.
Partnerszervezetek:
Az angol Harambee szervezet globális neveléssel, személyiségfejlesztéssel és környezeti neveléssel
foglalkozik az ifjúsági animáció terén, valamint kialakult kapcsolataik és programjaik vannak iskolákkal
Angliában és minden kontinensen. Zenét, művészetet, játékokat, élményalapú oktatási eszközöket
használnak ahhoz, hogy a fiatalok és gyerekek megértsék az összefüggéseket a globális világban, a
környezeti és fenntartható, gazdasági fejlődésben. Kritikai gondolkodást fejlesztenek.
Az olasz Vedogiovane az egyik legtapasztaltabb szervezet Olaszországban az animáció terén.
Piemonte tartományban 18 éve képzik a régió érdeklődőit animátorokká. A tevékenységük célja az
ifjúságnevelés és a szociális, kulturális ifjúsági munka. Munkájuknak három fő területe van:
ifjúságpolitika: Az “Animazione Socio-Culturale” nevű központ, ahol főleg hátrányos helyzetű fiatalokkal
foglalkoznak és interkulturális részleg, amely nemzetközi projektekkel dolgozik bevándorlókkal és
fiatalokkal.
A francia Avril szervezet egy oktatással, neveléssel foglalkozó civil szervezet, amely leginkább a környezeti nevelésre
fókuszál. A környezeti nevelést az ifjúsági animáció szakma teljes eszköztárával teszik. Franciaországban a legfejlettebb
az animációs szakma, az ifjúságnevelés módszertana. Az Avril szervezetnél szakképzett, magas színvonalú
ifjúságnevelés folyik a környezetvédelem égisze alatt.

2. Nemzetközi Demokrácia Szabadegyetem

2006 óta dolgozik együtt egyesületünk a német NaturFreundeJugend szervezével, akikkel közösen
egy nemzetközi 3 éves projektben a demokráciára nevelés területén folytattunk képzéseket,
szabadegyetemet. A programban spanyol, cseh és német fiatalok, ifjúsági vezetők voltak jelen.
A program első felében, 2006-ban a Természetjáró Fiatalok Szövetségével közösen került sor
ifjúsági vezetők felkutatására és képzésére. 2007-ben pedig megrendezésre került az első
Demokrácia Szabadegyetem, amelyen magyar, német, cseh és spanyol fiatalok vettek részt
Nagykovácsiban. Majd a program folyatatásaként 2008 nyarán Barcelonában szerveződött a
második Demokrácia Szabadegyetem.
A 3 éves projekt során több civil szervezettel együttműködve, magyar trénerek lettek kiképezve
nemzetközi tréningeken, valamint 20-20 magyar fiatal vett részt a nemzetközi együttműködésben.
Magyar vezetők, trénerek a Nagykovácsiban megrendezésre került rendezvényen: Baranyai Liza,
Orgoványi Judit, Bakó Eszter, Lencse Andrea, Szeder Kata, Simon Szilvia,Hajdu Ferenc, Hajdu
Nikolett
Tolmácsok: Berecz Ágnes, Tóth Ágnes
Magyar vezetők, trénerek a barcelonai rendezvényen: Orgoványi Judit, Bakó Eszter, Peloc Zita,
Lencse Andrea, Hajdu Ferenc, Széplaki Réka, Hajdu Nikolett
Projektgazda:
Naturfreundejugend Hannover, azaz a német Ifjúsági Természetjáró Szövetség hannoveri tagja
Partnerek:
csehek, spanyolok, magyarok
* Magyar projektkoordinátor:
* Természetjáró Fiatalok Szövetsége www.tfsz.hu
* Majd a Kikötő Egyesület www.kikoto.org
Kezdetekben a magyar partnerek:
* TIT Győr www.titpannon.hu
* Közösségfejlesztők Egyesülete www.kozossegfejlesztes.hu
* Kikötő Egyesület www.kikoto.org
A projekt rövid összefoglalója:
A projektet a német projektgazda dolgozta ki a német DGB-Jugenddel, az ifjúsági szakszervezettel
együtt, és adta be az Európai Bizottsághoz (Fiatalok Lendületben – Youth in Action programon). A
projekt keretén belül a német demokráciára nevelés Courage programot alakítják a partner
szervezetek a saját kultúrájuknak megfelelő demokráciára nevelés programjává. A projekt során
multiplikálásra kerül a német nem formális nevelés tematikája és módszertana, valamint egy erős
hálózat jön létre a résztvevő országokon belül és között, a demokráciára nevelés témakörében.
A projekt témája: nem formális nevelés a demokratikus értékekről
A projekt előélete:
A német projektgazda több mint 20 éve foglalkozik nem formális neveléssel. Először a második
világháború után merült fel az igény a politikai vezetők részéről, hogy szükség lenne egy tolerancia
központú demokráciára nevelésre, mivel a neonáci mozgalmak kezdtek újra teret nyerni a fiatalok

körében. Ekkor kezdődött a német nemzeti finanszírozása az olyan jellegű projekteknek, mint a
Courage, ami a toleranciáról, az egymás megismeréséről, megértéséről, elfogadásáról szól, és
olyan készségeket fejleszt a fiatalokban, amelyekkel felelős állampolgárokká válnak egy
demokratikus világban.
A téma részei:
A demokráciára nevelés ebben a formában az alábbi témákból áll
- állampolgárság, politikai nevelés, részvétel, aktív Eu állampolgárság
- esélyegyenlőség, integráció, nemek egyenlősége
- emberi jogok
- globalizáció, tudatos fogyasztás
- környezeti felelősség, fenntarthatóság
- antiszemitizmus, rasszizmus, diszkrimináció, előítéletek, toleranciára nevelés
A projekt időtartama: 4 év
A tevékenységek:
A Projekt során önkénteseket vonnak be a partnerszervezetek, akiket szakmai képzésben
részesítenek a fenti témában, majd 2 hetes 2 x 100 résztvevőt megmozgató nemzetközi Nyári
Egyetem megrendezésére kerül sor először Magyarországon (2007), majd Spanyolországban
(2008). Értékelés, disszemináció, beszámolás 2009.
3. Ötlet 2005 Program
Az Ötlet 2005 program az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) által támogatott
munkanélküli fiatalok támogató programja, amely során Egyesületünk is alkalmazott önkéntes
munkára egy munkanélküli pályakezdő fiatalt 10 hónapra (2006.05-2007.02.). A projekt során
együttműködtünk a gödi Fiatalok a Vidékért Egyesülettel, akikkel a régió 20 önkéntesének
képzéseket tartottunk.
4. Képzések
2007-es évben az Egyesület által szervezett képzések:
Önkéntesek felkészítő, programkövető, záró, mentorok felkészítő, programkövető, záró, Ifjúsági
animáció, Ifjúsági projektek tervezése és pályázatírása, Elhelyezkedést segítő képzés (Ötlet
2005.Program), ifjúsági csere vezetőképzés.

5. Kapcsolatok
Kapcsolatainkat bővítettük nyolc nemzetközi ifjúsági és szakmai gyakorlattal foglalkozó civil
szervezettel.
Szentendre, 2008. április 1.

Baranyai Liza
elnök

