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3.
2 KiilÍségvetési
Í.imogatásfelhaszruÍItisa(adatoke Ft-ban)
Támogarás
Támogatást nÉitó

Felhasználás összege (E Ft)

össz€ g e

időpontia

(E FO

Felhásználás
cé|ja

NcA működési 10-11

2010,0721

90 múködésre

1%Á?EH

20Ir \2-A8

1 2 pIogÍJ Ín

NCA-CIV-10-F-0028

20ra-12,29

134

NcÁ-működés 11

2011-08
10

NcÁ-nemz€tkőzi

elözó évi
110

táÍgyéyi

táfgyévet
ktjvető

Elszámolás
határideie

90

2011-06-30

12

0

2412,1031

0

730

0

201i 06 30

200

0

200

0

201110 31

201108 :t

810

0

810

NCA-CIV-11-C-0212

201108 31

5r0

0

t90

1%ÁI,EH

2011-10-07

3 PÍogÍam

0

3

NcA-clv-11.Á-0077

201108 03

119 rroBrim

0

779

0

2011-1031

2010.12.29

500

t)

5u0

0

2411 n/)-30

3 714

110

3',714

szülőfr'ld ÁlaP
tsszesen:

l01i r0JL
0

201110 31
2012-tA-31

Trírgyévben
a szeryezetpénzi-igyileg
3 714eFtállami támogatástkapott.éseá |elhasználta
teljesegészében'
A KEoP prograrrrbevételeit
éSláfoldításaita vagyonfelhasználásaésaz
elkiiltjnített
alapoktáblázatbanrrrutatjuk
ki.
3. A vag1lonfelhasatáltisúval kapcsolatos kimuÍű,tlis(adr,ÍokeFt-ban)
Tárgyévi
összeg (E
Fq

Előző éü összeg

Megnevezés

(E F'

Iíduló tőke csőkkenése
Tőkeváltozás

változás (E
Fg

Megieg1'zés

0
r 401

cs.'kkenes€

É|té]<csőLkenés

0

591

-810

339

339
0

Rászo ltak rés2éíe
juttatot!
pénzbeli támoEatás
Rászofl itak ÍószéÍeiutt2tott
teínéSzetbc iuttatás

0
0

Kőzhasznútevékenység
táÍ8yévi

\rá al.ozáS j t€!ékclfség

tá€}

óvi

1 141
0

810

0

-1957
0

.

EIőző évhezképesta szervezetsajáttőkéje(vagyona)-810 ezer Ft összegre csökkent. A
szervezetmindig törekszik arra' hogy az adott évbenkapottbevételeket
fel is használja
közhasznúcéljainakelérése
érdekében.
Előző évbensikerültegy biztonságiszinfuefeltölteni
a működésitaftalékot'eÍ ebbenaZ esáendőbenfelhasználtuk.A 2011-esévbenelindult
KEoP kampányraelőleget kaptunk 3 4l3eFt-ot. EZ az összeg nern a bevételekközött
hanem kötelezettségekköZött van kimutatva.A KEoP pályáZat végső e1szárrrolásának
elfogadáSa\Íán |esz az előleg átvezetvea támogatásokköZé,tehátmint bevétel2012-ben
jelenik rrreg,akkornrajd,az ez évbentermeltveszteség
ki fog egyenlítődni.
Adományok
Az egyesület2011-ben l l50 000,-Ft maglínadománybanés 21 840,- Ft enekü tárgyi
eszköz adománybanéS315 500'-Fttérítés
nélki-ili
szolgáltatásban
részesült.

4. CéIszerinti iuttatások kimutűtúsa(adatokeFt.ban)
A HarmóniumEgyesület2011.évbencélszelintijuttatástncn nyújtott

5. KözponÍi köIÍségvetésiszervtőI, az elkülönített dllami pénzalaptól' helyí
önkormánlzatÍóI, kisebbségi telepütési önkormrinyzoltó!, onkormányzatok
(adatok eFÍ-ban)
méttékét
t.irsulúsúÍólésmindezek szerveiÍőlk.rpott íúmoggtds

Támogató megnevezése

Támogatott cél

Támogátás (adomány)
összege' értéke(Ft)

E|őző éví
Központi köItségvetési

1% ésNCÁ működés és

EltéÍés(Ft)

Tátgyé,r1
3114

3 559

szL ófőld ÁlaD Iroda
Elkülö!ítctt

á emi

KEOP 6.1.A/B/0r.2A10
NKTH

X{EC 2OO8
2049

0
700

10 383

0

-700
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oFÁ ' Munkatáts c
rádióműsor

Helyi ónkoí!á!}zatok

0

NKTH . MEC 2009.
2010

2 650

0

-2 650

SZE.PRLétkérdés

.1 1.96

0

-1196

és

Kisebbségitelepülési
önkormánvzat ésszetvei
Te1epülésiö*ományzat
társulása
Egészsé8biztosítási
önkomáflvzat ésszervei
Osszesen:

0
0
0

0
4 70r

14 091

9 396

Tárgyévben
ktizösségünkösszesen14 097 e Ft támogatást
Ez 9396
kapottkúlönböző cíÍriLeÍ.
ezer Ft-tal több, mint az előZő éyben,A jelentős növ€kedés oka aZ i/'1teÍzíypáIyázati
le\éken}ség
ésazok5ikere.toVábbáe8y KEoP pál;ázateIn)erése.

6.

A vezető tisztségviselőkneknyújtottjuttűt.ísoknak,illene összegének
kimalatúsa.

2011-ben a vezető tisáségviselőkjuttatásokbannem lészesülteka szervezetvezetői
tevékenységének
ellátásáért.
Á. szeryezetelnöke, mint a civil életésa Tettek erejecímű
Iádiómiísoloktársszerkesztője
ésÍiportererészesiilthonolfuiumban,illetve a Hasznosítsd
magadcínií pályáZatipÍogrambalátott el riportefi,Szerkesztőifeladatokat'A szeryezet
alelnökénekugyanezekbena műsorokbanvégzettripoÍ1elimunkát,valamint ő a KEoP
program projeL1trrenedzseÍe.
A szeryezet vezetéséért
egyikilk sem Íészesültsem
honoráriumbansem bérezésben'
kapcsolódó kiküldetések
AZ egéSZévesfeladatellásához
fedezéséért
az elnök 38e Ft' kikiildeti díjatkapott'az ale1nök a hatlfuontúlimagyarsággal
kapcsolatosHatríroknélkül plogmmbanvaló utazásokértpedig 212e Ft-t. Tanulmányi
szerződésbiáosítja továbbáaz elnök tanulmányaitaZ ELTE közösségi és civil fejlesztő
mestelképzésén
a taúíj 60%o-ának
átváIlalásával,
ennekösszege2011-ben300eFt volt'

7. A kijzhasznútevékenység
rövid tartalmi beszdmolója
A Harmónium FüggetlenKommunikációs Egyesillet fő tevékenységi
területea civil
kommunikáció' továbbá szemléletformálókampányok segítségével
a ]akosság

kömyezethrdatosságának erősítése.valamint a hatfuon tuli _ elsősolban diszoóra _
magyarságeredményeinek
disszeminációja'
Az egyesiiletiink évekóta készítéssuglÍoz köZérdekű,tfusadalmitémákatfeldolgozó
és.különféle.civil kezdeményezéseket
bemutatórádióműsorokat(2ot 1-benországszefie
több mint 20 nonprofit rádióadó vesz résztaZ általunk létrehozottcivil hálóZatbó, ahol
a civil életc műsorvalaminta Tett€ k er€ j e hangzottel. Utóbbi az onkéntesség
2011es európaiévéhez
kapcsolódott9 adásáYal.A Civil életpedigegészévbenj elentkezett
részben
NCA tiímogatásból,
Iészben
pedigönkéntesmunkábólis önrészbőlbiáosítvaa
nregjelenést.
AZ egyesÍilet
számríra
kiemelkedőévvolt a 2011-es'rnivellehetőségiink
nyíltfebruártól
a- Kömyezet és Energia opelatív PÍogram (KEoP) EU-s páIyái'at által tlimogatott
H1'".:o:i|d magad! cínííplogamunk megvalósításríra.
Az uniós páLyázat fókuszábat
-gazdálkodás
a -hulladékkezelés
és
állt' Célcsoportunkban
elsősoiban azok a vidéki
iskolarádiók (200 feletti sziímban)tar1oztak,ahol nagyszünetekben
havontaváltozó
liportjaínk és spotjainak megjelenlrettek'Ezzel a programmal több mint
11TaJ'I:Jú
100000 diákot éfiiink el olszágszer1e. A rádiósoroiatoi kiegészítettea
www.aplql€pElbu weblap létrehozása,ahol interjúk'cikkek, vídeók' viccek találhatók a
gyerekek nyelvénmegfogalmazotttartalommal(szinténhulladékkezelés).
Ugyanitt
memóriajáték,valamint online kvízjátékis elérhető,anelyek szórakoztatómódon
segítika gyerekekszámáraa tudásbeágyazódását,
A weblapralsoo-an legisztráltakés
több mint 30 000 látogatójavolt 201l-ben. ósaől a programota határontúlíiskolái.l
előtt- is megnyitottuk az ,'Alkoss valamit hulladékbóf' címri pályázafunk
meghirdetésével,
amelyle937 alkotástnevezteka magyarlakta
területekről.
Egyesületiint számiiÍatovábbi mérÍtjldkő,hogy sikerült megtennünk aZ első lépésta
határon.túli
szórwányrnagyarságmegismerését
(s talán ezáltalmegmaradását
is) iegítő
elképzelés
megvalósításafelé.Célunt egy olyan aktív tudásbás létrehozása,
áhol
igyeksziinkmajd minéltöbb információtmegosáani a tőbbségitársadalomiriínyába,
felkaltveaZ érdeklődést
ígymotiválvaa helyszínrelátogatást.Á terv számosinnovatív
elem€ t tartalmaz,amelyeketszámításunkszerintkb' 5 évigtaÍtmajd teljes egészében
kidolgozní,amennyibensikeriil ehhez tánogatókattalálni. 2oll-b;n az elsti lépések
keretébensikeriilt feltiímunka Hunyad, Temes ésMáramaros megye illetve Burgenland
ma is aktív magyar kőzösségeit,egyesiileteit,továbbá éÍékeit.A modellpiogram
lehetővé tette az egyelőIe csak munkacímkéntműködő hatartalan.kvzoo.huDot1ál
léfuehozását'
a célok és lehetőségekmegfogalmazásátés a hosszútávú strátégia
kialakítását.Reményeinkszerinta következő évekbenlehetőségilnk
lesz a potál éi á
közösségi alapúinteraktíV
ésiÍlÍIovatív
módszel kidolgozására,ámi egyszerrisegítheti
aZ ismeÍetek
átadásátésa helyi közösségekmegmamdását.
A 2008. év o1ejénléhehozotthelyi, kisköZósségi és non-profit rádióadókból á1ó
DonproÍitmédiahá|ózatot amelynekcélja,hogy minélszélesebbkörű társadalmi
nyrlvanossagotbiztositsona civil jellegű kezdeményezéseknek
és programoknak_
továbbépítettÍik
és'akapcsolatokatgondoztuk.A há|ózatbabekapcsoiódócivil rádiók
térítésmentesen
suglfuozhaliák
aZ álta|unkkészített
t€ m atikus rádiómüsorokat,enellett
Észt is Vehetneka műsorokszelkesáésében
(pl. helyi ripor1okkészítésével).
Az így
Iétrejöttegyüttműkcidés
egyfelől növeli a helyi (és kiskozosségi)rádiók szakmai

(-f

)s,.'\l.q.
"\

i

színvonalát(a civil rádiók önmagukbansajnosnem rendelkezneka hasonló tematikus
társadalmiműsolok készítéséhez
szükségeskapacitással),másfelól egy állandó'civi1
kommunikációscsatomáfjelent,amelyaz országlakosságának
jelentői részét
eléri.
A r.ídióműsorokszelkesztését,
valamint a riporrkészítésiés vágási- muntákat a
Harmóniun Egyesiilet vezetőségekoordinálja.Emellett a kommuiikációs léladatok
ellrÍásában
esetimegbíZással
foglalkoztatott
ripoftelek(3-4fő), valaminttovábbi3-5 fő
önténtesvesz lészt.A szervezetprojektjeibenközvetleniil kózreműkódőcivilek szátrra
(a műsoroksugárzásábanéskészítésében
réSá vevő helyi civil partnelekkelegyütt)
közel 30 fő.
Jelenlegaz EgyesületszékhelyeBur:lapesten
van' az általunt koordináltnrédiahálózat.
illetve iskolarádiós progmm viszont az ország egészére
kiterjed' illetve igyekszüni
minélaktívabbszerepvállalásra
a határontuli magyarságkőrébenis.
20l1. éviSikeIeSplojektek:
l ' Szenrléletformálás
+ 2011. február . 2012. janufu köZÓtt a Környezet és EneÍgiaoperarrv program
keretébena Hasznosítsdmagad! többcsatomás i|úsági kornlezetvédelmiprogram
megl,/a1ósítása.
A projektbenrnegjelentvalamennyiere<lrr-rény,
adás,dpoft. cikk webes
felületiinkdn keresztiil is elérhető(wtrv.apro1ep9s.hu).
Nagyon nágy kihívást és
jelentettszervezetiink
nehéZséget
számiáÍa'
hogy a programhoziziikségei'öruész
ésnem
elszánolható költségek biztosításáraszponzorokatialáljunk, illetve önálló bevételt
telemtsúnk
elő.
A ploglan sikerétjelzi, hogy a KEOP í1abb pá|yázat keretébentámogatta a
szemléletfonnáló
kanpány folytatását(20l2. |ebruánól1.
- HatfuontúlimagyalságéIt
2. Ertékleltfu
+ 2011. május _ júniusbana Szülőftild Alap által támogatottelső utazása Temes és
Hunyadmegyeicivil szervezetek
ésközössések feltfuásárá.
+ 2011. június és szeptembelkt'zött aZ ÍCA á]tal rámo8atottprogmm kerctében
BurgenlandésMáramarosfeltérképezése'
valamiff a webportilalapjainikelkészítése
a
statégiai teryek elkészítése.
Az alapok eléfhetők a most lnég csak háttér
munkafelületként
lnűkődő http://hata.talan.kvzoo.hu
címen.
3. Médiatevékenység:
+ 201l. januártól _ májusig az NcA tánogatásával9lészes fádiós musolsolozatot
sugároáunk 'Civil élet' círnmel.A műsol az alapítástóla pénzÍgyibeszámolásig
végigjiírta
a civílszeÍvezeteket
édntőlesfontosabbstációkat'
+ 2ol1. augusztustól szeptembeg - Nca uilot tálnogatásÍa
érdemesnek
ítéltea
'Civil élet'
a műsort, újabbhét résztfll7anszífozva'
A sorozatbana sikeres civii
szervezetekbemutatása'
ajó példákisrnertetése
volt a célunk.
+ 2011 szeptenbetől decemberigönrészbőlésönkéntesmunkából állítottukelő a
Civil
-élet újabb epizódjait, amelyek elsősorban a civil szervezeti szabályozás
megváltozásátésa pá|yázatimódosulásokatmutattákbe, felkészítve
a szervezeteket
a
változásra, illetve számos közfigyelemre éIdomes közósségi kezdeményezést
i5mertenüllk
hallgatóinkka|.
\. /\\(!-'-a-

+ 2011 júliustól szeptembefiga Tettekerejec músor9 epiződjaaz önkéntességgel
kapcsolatostudnivalókatismertette:iinténtessé
válás, befogadás,képzés'motiválás,
ki-ilÍt'ldi
lehetőségek'
csereprogramok.
A solozatotaZNcA támogatta.
Egyébszakmaitevékenységek:
+ Egyesiiletünk a kommunikációstevékenység
mellett kifejezettena civil szféra
hatékonymiíködését
trímogatóképzésiprogramokkalsegítia civil szervezeteket.
(A
Harmónium Egyesület 2007. áprilisában lett hivatalosanakt<reditáltfe1nőttképző
intézmény).oltatással segítettiika 20ll-es évben a Pilis-Dunakanyar Waldorf
EgyesÍilet,tanácsadássala MagyarországiEjféli sportbajnokságEgyesület a Nagy
László EGYMI muntáját'
+ A civil képzések
mell€ t t sajtóesemények
szewezésével
is segítjükcivil társaintat.
201l -ben a FerencvárosiTanoda(Dzsumbuj)Egyesülgt,Szrámy-nyitbgató
Alapítvány,
az EsélyKöZöSségiEgyesiiletmunkáját.

Budapest,20l2-04-10.
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vezetője

GutjahrZsuzsanna

ZéLradék:

A Harmónium Egyesület rendes évesközgyűlésén(201z.04.30.an'Bp-en) a
tagság a pénzügyiésszakmai beszámolót is elfo

Budapest,2012.05.02
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