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Osztályfınökök Országos Szakmai Egyesülete

Közhasznúsági jelentés
2009. január 1 – 2009. december 31.
Bírósági bejegyzési szám: 9355/2001
Adószám: 18173242-1-42

Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységrıl
A 2009-as évben folytattuk az elızıekben megkezdett tevékenységet (a honlap mőködtetése,
helyi mőhelyek kiépítése és mőködtetése, továbbképzések tartása, a szociális kompetenciák
fejlesztésének céljából létrejött civil hálózat tevékenységében való részvétel).
Anyagi szempontból helyzetünk lényegesen jobb volt, mint az elızı években. Az NCA
mőködési pályázatunkat 1 500 ezer forinttal, a szlovákiai magyar pedagógusok számára
szervezet továbbképzéseinket 1 400 ezer forinttal támogatta. Az OKM-tıl is nyertünk 200
ezer Ft támogatást mőködési költségeink fedezésére.
A Civitas Pedagógiai Intézettel és a Mérei Ferenc Szociometriai Egyesülettel és a Millenáris
Nonprofit Kft –vel közös projektünket (Erıszakmentes, biztonságos iskola) támogatta a
Fıvárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány. Ennek keretében 2009. február 19-20-án
megszervezett pedagógiai napokon egyesületünk tagjai négy foglalkozást tartottak, és
bekapcsolódtak a marketing, valamint a disszeminációs tevékenységbe
(http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=613 ). A program sikerét mutatja, hogy a budaırsi
önkormányzat megrendelésére ismételten sor került a program megrendezésére.
Az egyesület pedagógiai szakértıként vesz részt az INNOVA Észak-Alföld Regionális
Fejlesztési és Innovációs Ügynökség és a GKI Gazdaságkutató Zrt. tananyagfejlesztı
projektjében. Ennek során a diákok innovációs készségét fejlesztı, oktatófilmre épülı
foglalkozások készülnek, melyeket az egyesületen keresztül 60 iskolában próbálnak ki.
Az év során erısödött a határontúli magyar pedagógus szervezetekkel való kapcsolatunk.
Szabadkán osztályfınöki tanfolyamot tartottunk, és több foglalkozásra kértek fel bennünket a
Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett Nyári Akadémián.
2009 novemberében és decemberében komplex pedagógusképzési programot valósítottunk
meg felvidéki magyar pedagógusok számára. A Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség
felkérésére és a Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közmővelıdési Egyesülettel
együttmőködve Rozsnyón és Nemesócsán tartottunk háromnapos készségfejlesztı
tréningeket, valamint egyesületünk adta a XV. Nógrádi Pedagógustalálkozó szakmai
programját. (http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=731)
Honlapunk látogatottsága napi 2500 fı körül van. Az Iskolamesék címő, iskolai történeteket
tartalmazó rovatba 16 írás érkezett.(http://www.osztalyfonok.hu/rovat.php?id=44)
Három új, különösen idıszerő témákkal foglalkozó rovatot indítottunk Erıszak az iskolában
http://www.osztalyfonok.hu/rovat.php?id=27, Csatatér az iskola?
http://www.osztalyfonok.hu/rovat.php?id=46, valamint Bukdácsoló esélyegyenlıség
http://www.osztalyfonok.hu/rovat.php?id=48 címmel.
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Mivel célunk a pedagógusok minél szélesebb körének bevonása a honlap tartalmának
fejlesztésébe több pályázatot is kiírtunk az elmúlt év során. Az óratervek rovat frissítését
szándékozó kiírásra több pályázat érkezett, így karácsony elıtt eredményhirdetésre is sor
került http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=703
Szakembereink számos továbbképzést, tréninget tartottak az ország egész területén, és a
szükségleteknek megfelelıen folytonosan biztosítunk konzultációs lehetıséget személyesen,
illetve elektronikus úton is.
Nyilvántartott tagjaink létszáma 95 fı.
Éves rendes közgyőlésünkön 35 tagunk vett részt. Itt elfogadták az elnöki beszámolót, és a
következı évek terveit.
2. Pénzügyi beszámoló
Az Egyesület társadalmi szervezet, vagyonnal nem rendelkezik
Az Egyesület a 2009. évben az alábbi bevételekbıl gazdálkodott, illetve valósította meg
közhasznúsági tevékenységét.
Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás:
Központi költségvetésbıl (1%)
NCA (mőködésre)
NCA ( szlovákiai civil szervezettel közös projektre)

80 e Ft
1 085 e Ft
1 400 e Ft

Közhasznúsági tevékenységbıl származó bevétel:
Tagdíjból származó bevétel:

6 382 e Ft
33 e Ft

Költségvetési támogatás felhasználása

Az egyesületnek juttatott 1 százalékot (80 ezer forint) a honlap szerzıinek honorálására fordítottuk
Az NCA-tól kapott mőködési költség június 1 és december 31 közötti arányos részét (1 085 ezer) a
honlapszerkesztık díjazására (bruttó 62 500/hó), a könyvelési költségre (27 500 Ft/hó), illetve a
számítógép karbantartására fordítottuk (13,500 Ft/negyedév). 200 ezer Ft-ot költöttünk a honlap új
araculatának megtervezésére, 100 ezer forintot honoráriumokra és pályázatokra. A többi pénzt az
egyesületi marketing tervének elkészítésére, a szakmai szolgáltatások megvalósítására és
beszerzésekre fordítjuk. Az elszámolás határideje: május 31.
A szlovákiai magyar pedagógusok számára szervezett továbbképzéseket az elmúlt év novemberében
és decemberében lebonyolítottuk Roznyón, Nemesócsán és Füleken. Az erre az NCA által megítélt
összeget (1 400 ezer Ft) a pályázat költségtervének megfelelı módon költöttük el a következı módon
Útiköltség és kiküldetési díj

60 000 Ft

Szállásköltség

40 000 Ft

Elıadói díj

800 000 Ft
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Honlap mőködtetése

200 000 Ft

Étkezés

30 000 Ft

Egyéb szolgáltatás: virtuális diskurzus moderálása

70 000 Ft

Napidíj

100 000 Ft

Adminisztráció, pénzkezelés

100 000 Ft

Célszerinti juttatást az Egyesület nem kapott. Magánszemélytıl, vállalkozástól származó bevétele
nem volt.

A vezetı tisztségviselık semmiféle juttatást, költségtérítést nem kaptak, feladatukat társadalmi
munkában látták el.

Budapest, 2010. február 15.
Szekszárdi Ferencné Dr. Koszó Julianna
Záradék
A beszámolót az OFOE éves közgyőlése elfogadta.

