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I. A közhasznúsági melléklet célja, kötelező tartalmi elemei
A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft a 2018.01.01-2018.12.31. közötti időszakra
vonatkozó Közhasznúsági mellékletét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásától szóló 2011. évi CLXXV törvény előírásai szerint
készítette el, figyelemmel a kapcsolódó egyéb jogszabályokra.
A Közhasznúsági melléklet elkészítésének célja a szervezet közhasznú tevékenységeinek és a
tevékenység főbb eredményeinek ismertetése, valamint a közhasznú jogállás megállapításához
szükséges adatok közlése. Ez utóbbi információk az egyszerűsített éves beszámoló egyes részeiből is
kiolvashatóak.
A Közhasznúsági melléklet tartalmazza továbbá a vagyon felhasználásának és a közhasznú cél
szerinti juttatásoknak a kimutatását, a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások összegét, valamint
a juttatásban részesülő vezető tisztségviselők felsorolását.

II.
Cégnév:
Rövidített cégnév:

A szervezet azonosító adatai
Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.

Székhely:

7629 Pécs, Komját Aladár u. 5.
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Virág Bertalan
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III.

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek

A Társaság legfőbb célja volt, hogy az általa fenntartott Intézmény zavartalan működését, szakmai
előmenetelének feltételeit biztosítsa, valamint értékközpontú, közösségteremtő és formáló
programokon keresztül részese legyen az elveszőben lévő szellemi örökség átörökítésének,
hozzájáruljon kulturális sokszínűség el- és befogadásához.
A 2015-ben alapított NeRok és a 2016. évben létrehozott alapfokú művészeti képzés is azzal a céllal
jött létre, hogy az alapítók eredeti elképzeléseinek megőrzése mentén, azt kiegészítve, iskolai
rendszerű oktatáson kívüli lehetőséget biztosítson e szellemi örökség ápolására és megőrzésére.
A Társaság az általa fenntartott Intézmény működtetése és segítése mellett a Társaság 2018. évben is
maradéktalanul ellátta a Társaság alapító okirata alapján és a megfogalmazott célok érdekében ellátott
közfeladatait, azok közül is kiemelten:


A nyelv ápolása. Létfontosságú a kultúra megtartásához a nyelv ápolása, fontos, hogy ez a
tudás az Intézmény keretein kívül is elérhető legyen az érdeklődők, tanulni vágyók számára.
A NeRok létrehozásával lehetőség nyílt a kultúra és nyelv „házhoz szállítására”. Az
Intézményben tanító pedagógusok eldugott falvakba, kisebb közösségekhez, sőt akár az
érdeklődőkhöz is eljuttatták a cigányság értékeit.



Sport- és szabadidős programokkal az egészséges életmódra történő nevelés mellett
közösségépítő feladatokat is ellátott a Társaság. A rendezvények valamennyi korosztály
számára tartalmas időtöltést biztosítottak, s a programokon részt vevőkkel a táncházak,
beszélgetések, zeneoktatás, vetélkedők során közvetlen, játékos formában ismertettük meg a
cigány/roma kultúra értékeit, ösztönözve őket fejlődésre, tanulásra.



A művészeti alapfokú iskola lehetőséget biztosított képzett zenészeknek és az Intézményben
végzett diákoknak arra, hogy mentorként, oktatóként tanítsák a környékbeli fiatalokat zenélni,
táncolni, cigány/roma nyelveken énekelni, s az alapok megismerése nyomán azok is
(mélyebben) elsajátíthassák a nyelvet és a kultúrát.



Továbbra is szükség van a követendő példák gyűjtésére. Mint minden más népcsoport esetén,
a cigányság körében is fontos, hogy az emberek elé példaképeket állítsunk, akik saját
erejükből az élet valamely területén már bizonyították tehetségüket, rátermettségüket. Az
Intézmény ezért kiemelt feladatának tekintette a példaképek felkutatását és elért eredményeik
cigány/roma, valamint más származású embertársainkkal történő megismertetését ezzel is
segítve az elfogadást.



Az Intézményben alkalmazott módszertan olyan tudást, tapasztalatot és életmódot örökít át a
mai kor emberei számára, amely alkalmassá teszi az Intézményt arra, hogy a cigányság
egyetemes kulturális értékeinek hordozójává váljék. Az Intézmény a NeRok-kal karöltve a
diákokat számukra ideális környezetben és atmoszférában, egyfajta – a későbbi társadalmi
integrációjukat elősegítő – védőburokban oktatva-nevelve, a cigány/roma közösségekben
rejlő értékek továbbadásával biztosította a cigány/roma kultúra fennmaradását és az abban
rejlő örökség átadását az utódok számára oly módon, hogy az méltó legyen az elődök
tudásának őrzésére.

A Társaság jogi formája közhasznú Társaság, működése során közhasznú tevékenységet folytat, mely
tevékenység az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Civil tv.) fogalom meghatározása
szerint olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül
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vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek
kielégítéséhez.
A Társaság alapító okirata alapján és a megfogalmazott célok érdekében ellátott közfeladatok:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

gyermek és ifjúság védelem,
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvás,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme,
cigány nyelv ápolása, fejlesztése, továbbadása,
roma nemzetiségi hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztálynak,
nemzetiségek kulturális örökségeinek és múltjának megismerése és elmélyítése,
közművelődési szervezetek tevékenységének szakmai támogatása,
részvétel a hazai nemzetiségi kulturális rendezvények szervezésében,
egész életen át tartó tanulást segítő programok, szolgáltatások, fejlesztések,
felnőttképzés, továbbá a nem formális és informális aktivitás támogatása, eszközeinek,
lehetőségeinek és formáinak bővítése társadalmi kohézió erősítése,
n) nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek.

A Társaság közhasznú jogállású, nem folytat közhasznú tevékenységként, olyan tevékenységet,
amely az Ectv. rendelkezéseibe ütközik. Közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet is végez.
A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító nem vonhatja el, a
Társaság azt az Alapító Okiratban megjelölt közhasznú tevékenységre köteles fordítani.

IV. Közhasznúsági tevékenység bemutatása
A pécsi Gandhi Gimnázium és Kollégium Magyarország és egyben Európa első roma nemzetiségi,
érettségit adó intézménye, melyet a Gandhi Alapítvány 1994-ben létesített. Alapítását az a nagyon
fontos cél vezérelte, hogy „középtávon kinevelődjék egy népéhez kötődő, jelentős számú roma
értelmiségi réteg, amely képes újjászervezni a széthullott cigány közösségeket”.
A tanítás a régió településeiről érkezett 56 diákkal indult, akik egy előkészítő, ún. nulladik
évfolyamon kezdték meg a munkát. Az első félév legfontosabb feladata az volt, hogy csökkentse a
tanulók közötti tudáskülönbséget.
1995-ben a megbízhatóbb finanszírozás érdekében a Gandhi Alapítvány közalapítvánnyá vált. Négy
évvel később avatták fel az intézmény korszerű sportcsarnokát, s ugyanazon tanév végén érettségizett
az első évfolyam.
2002-ben elkészült a Gimnázium korszerű épülete, s az intézmény fennállásának 10. évfordulójára –
németországi támogatással –könyvtár és szabadidőközpont is létesült a kollégium épületében.
A Gimnáziumban 2002 óta felnőttoktatás is folyik levelező, illetve esti oktatás formájában.
Az elsők között, a 2003/2004-es tanévtől működtetik nappali tagozaton a halmozottan hátrányos
helyzetű diákok részére az Arany János Kollégiumi Programot is. Az iskolában – nemzetiségi
jellegéből adódóan – nagy jelentőségű tantárgyak a cigány nyelvek (beás és romani), valamint a
cigány/roma kultúra.
6

Hangsúlyt helyezünk arra, hogy a gyerekek lássák a nemzetiségi nyelvek szépségeit, és legyen az
identitásuk szerves része a közvetített cigány/roma kultúra elemeivel együtt. A diákok a cigány
népismeret tantárgy tanulása során megismerkednek a cigány hagyományokkal, kultúrával, tanulnak
a cigányok/romák történetéről, az Indiai Őshazáról, a vándorlásukról, néprajzukról, nyelvészetükről,
nép-és műköltészetükről, művészetükről. E tantárgyak tanulása a nappali tagozat minden diákja
számára kötelező, a felnőttek számára pedig választható.
Az iskola fenntartását 2011. év második félévében a közalapítványtól a Gandhi Közhasznú Nonprofit
Kft. vette át.
2015. végén jelentős feladattal bővült a Társaság tevékenysége: pályázati támogatás révén létrejött
Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ (NeRok), működtetése és
tartalommal történő megtöltése is bekerült a kötelezettségei közé.
Hagyományőrzés és nyitás a külvilágra – ez a kettősség határozza meg talán leginkább a Gandhi
Gimnázium oktatási – nevelési koncepciójának lényegét. Egyrészt megőrizni, megmutatni egy olyan
kultúrát, amely a többségi társadalom számára még mindig ismeretlen vagy csupán felületesen ismert,
másrészt az itt tanuló diákokat nyitottá, felkészültté tenni a többségi társadalom felől érkező
elvárásokra.
2017-ben a Gimnázium történetének legrangosabb szakmai elismerését vehette át, ugyanis az
intézmény cigány/roma szellemi kulturális örökség megőrzését célzó pedagógiai programja felkerült
a szellemi kulturális örökség megőrzését szolgáló jó gyakorlatok nemzeti nyilvántartására.
A döntés az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság javaslata alapján született, mely elismerés
átadására 2017. szeptemberében Debrecenben került sor.

2018. évben elvégzett kiemelt feladatok:











A Társaság programjain keresztül segítette a szellemi kulturális örökség értékeinek megismerését,
beépülését a mindennapi életbe.
Elérhetővé és érthetővé tette a cigány/roma nemzetiség szerteágazó kultúráját.
Népszerűsítette az elveszőben lévő szellemi kulturális örökséget értékközpontú programok
szervezésével (koncertek, mesemondó verseny, cigány népismereti vetélkedő stb.).
Közösségteremtő és formáló programokat szervezett.
Hagyományok, kulturális értékek visszatanítását végezte a cigány/roma származású fiatalabb
generáció számára (tánc, zene, képzőművészet).
NeRok Caffé programsorozat keretében működő Példakép programra rendre meghívta a diákok
közé mintaként szolgálható életutat bejárt ismert roma és nem roma személyeket, a fiatal és az
idősebb generáció képviselői közül.
Magas színvonalon megvalósította a már hagyományosan a Társasághoz (NeRok-hoz) köthető,
programjait, rendezvényeit.
Kiemelt művészeti értékű produkciókat hozott létre rangos hazai művészek meghívásával.
Méltón megünnepelte az Iskolához/cigánysághoz köthető évfordulókat (Mahatma Gandhi
születésnap, Cigányság világnapja stb.).

Bár az Intézmény pécsi székhelyű, a gimnáziumi képzésre nem kizárólag pécsi születésű diákok
iratkoznak be, a kollégiumnak köszönhetően az ország minden részéből érkeznek tanulók. Az
Intézményre a kezdetektől fogva jellemző, hogy a szülők bátran engedik gyermekeiknek, hogy
tanulmányaikat az otthonuktól távol folytassák, mivel biztosak lehetnek benne, hogy a pedagógusok
lelkiismeretes, elkötelezett munkájának köszönhetően a gyermekek biztonságban vannak, nem
fenyegeti őket az elkallódás veszélye.
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A Gandhi intézményi rendszer tevékenysége hatókörét nemzetközivé egyrészt az Intézmény
Magyarország határain messze túlnyúló, széleskörű (partner)kapcsolati rendszere teszi: rendszeresen
fogad különböző külföldi csoportokat, a diákjait is rendszeresen utaztatja a határokon túlra, és élő
nemzetközi cserediák-kapcsolatokkal is rendelkezik.

V.

Kimutatás a 2018. évben kapott támogatások felhasználásról
Felhasználás összege
2018 évben
(e Ft)
rendelkezésre
Átvitel
előző
álló
2018. évben
Felhasználás célja
összege
évi
támogatás
Előző évi folyósított
tárgy évi
(e Ft)
felhaszösszesen
áthozat támogatás
felhasználás
nált
(e Ft)
összege
áthozat
Szakmai
28 335
41 247
69 582 tevékenység
28 335
2 284 38 963
támogatása
Szakmai
0
4 300
4 300 tevékenység
0
2 615
1 685
támogatása
Szakmai
0
13 764
13 764 tevékenység
0
13 764
0
támogatása
Gandhi Gimnázium
0
1 437
1 437 működési
0
1 437
0
támogatása
Gandhi Gimnázium
0
180 059
180 059 működési
0
180 059
0
támogatása
Támogatás (e Ft)

Támogatást
nyújtó neve

Pályázaton nyert
EFOP támogatás
Pályázaton nyert
CSSP támogatás
Egyéb pályázati
támogatás
Költségvetéstől
kapott, előző évek
támogatás elsz.
Költségvetéstől
kapott normatív
támogatás
Költségvetésből
kapott tankönyvtámogatás

0

0

Gandhi Gimnázium
0 működési
támogatása

0

0

0

0

32 200

Gandhi Gimnázium
32 200 működési
támogatása

0

32 200

0

0

3 563

3 563

Foglalkoztatás
támogatása

0

3 563

0

0

4 675

4 675

Foglalkoztatás
támogatása

0

4 675

0

Alapítótól kapott
NeRok támogatás

0

78 800

78 800

Működési
támogatás

0

78 800

0

Alapítótól kapott
működési
támogatás/bértámo
gatás

0

72 700

72 700

Működési
támogatás

0

72 700

0

74 730

0

74 730

0

0

103 065

432 745

103 065

392 097

40 648

Költségvetésből
kapott kiegészítő
támogatás
Költségvetésből
kapott,
közfoglalkoztatotta
k támogatása
Költségvetésből
kapott Munkaügyi
KP. támogatása

Alapítótól kapott
egyéb támogatás




Működési,
74 730 beruházási
támogatás
535 810

A dőlt betűvel jelzett – oktatási tevékenységhez kapcsolódó támogatásokat a Társaság átadta az Iskola részére
felhasználás céljából.
A táblázat a pénzforgalmi adatokat tartalmazza.
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A Társaság általi támogatások pénzügyi felhasználásának rövid ismertetése

A NEROK 2018. évi 78.800 ezer Ft támogatás felhasználása (ld. részletesen a X. fejezetben)

Sorszám

Kiadás megnevezése

1. Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. Dologi kiadások (nettó/bruttó értéken)*

4 968 000

1. anyagköltség, készletbeszerzés
2. szellemi tevékenység költségei, szakértői, előadói díjak

23 070 000

3. bérleti díjak

1 214 000

4. rezsi jellegű kiadások

7 250 000

5. szállítási, utazási költségek

2 780 000

6. egyéb szolgáltatások vásárlása

7 030 000

Működési kiadások összesen (1+2+3)
4. Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)

B

20 618 000

46 714 000
4 670 000

7. egyéb dologi kiadások
A

Tényleges
felhasználás

Felhalmozási kiadások összesen

Igényelt támogatás és a támogató által előírt saját forrás összege összesen (A+B)

700 000
72 300 000
6 500 000
6 500 000
78 800 000

Bér- és járuléktámogatások:
2018. évi költségvetés tervezése során jelzett, bérintézkedésekhez kapcsolódó többletigényekről szóló
1341/2017. (VI.9.) Korm. határozat alapján a Társaság 2018. évben 72.700 ezer Ft támogatásban
részesült.
2018-ban 25 fő olyan munkavállalót foglalkoztatott a Társaság, akiknek bére a támogatás terhére került
elszámolásra és további 3 fő munkavállaló bérkiegészítése is e támogatás terhére került elszámolásra.
A 2017. évben indult EFOP pályázatokban foglalkoztatott munkavállalók minimálbér növekedéséből
adódó munkabér különbözete is jelen támogatás terhére került elszámolásra.
További költségvetési forrással is gazdálkodtunk, amely a közfoglalkoztatottak és a tartós
álláskeresők bér és járuléktámogatásából származott, és amelyet e foglalkoztatás költségeinek
finanszírozására használtunk fel összesen 8 328 ezer Ft értékben.
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Pályázatokon nyert támogatások: (ld. részletesen a X. fejezetben)
EFOP-1.3.8-17-2017-00128 Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program
Iskolaközi szemléletformáló programok megvalósítása a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit
Kft. programjai által
Projekt időszak: 2018.02.01 – 2020.01.31.
EFOP-3.1.9-17-2017-00007 Iskolapad újratöltve - Második esély programok támogatása
Második esély programok megvalósítása a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.
programjai által
Projekt időszak: 2018. február 01 - 2021. július 31.
EFOP-1.3.4-16-2017-00005 Közös értékeink – sokszínű társadalom
„A roma kultúra megismerése, továbbadása a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.
programjai által”
Projekt időszak:
2018.05.01 – 2021.04.30.
EFOP-3.1.10-17-2017-00005 - Lépj egy fokkal feljebb! – Továbbtanulást erősítő kezdeményezések
támogatása - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit
Kft. programjai által
Projekt időszak: 2017.11.01 – 2020.06.30.
A projektösszegek tárgyévi felhasználása ezer Ft-ban 2018.december 31-én:

Pályázati azonosító
EFOP 3.1.8
EFOP 3.1.9
EFOP 3.1.4
EFOP 3.1.10.
Összesen:

Nyitó
egyenleg
6 865
18 730
2 740
2 740

2018-ban
kapott
támogatás
összege
0
4 638
16 534
20 075
41 247

Időszakra
elszámolt
költségek
3 950
5 871
11 840
8 960
30 620

Záró
egyenleg
2 915
17 497
4 694
13 857
38 963

2018. évi Csoóri Sándor Alap pályázatok:
Csoóri Sándor Alap – művészeti együttesek részére kiírt pályázat (ld. részletesen a X.
fejezetben)
Elnyert összeg: 1.100 e Ft, ebből 2018-ban felhasznált 1.100 e Ft.
Időszak: 2018.07.01-2019.06.30.
Csoóri Sándor Alap– Néptánc projekt (ld. részletesen a X. fejezetben)
Elnyert összeg: 2.000.000.-Ft, ebből 2018-ban felhasznált 920 e Ft.
Időszak: 2018.07.01-2019.06.30.
Csoóri Sándor Alap – Népzene projekt (ld. részletesen a X. fejezetben)
Elnyert összeg: 1.200 e Ft, ebből 2018-ban felhasznált: 595 e Ft
Időszak: 2018.07.01-2019.06.30.
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NKA pályázati támogatás VII. Romológus Konferencia
(20 éves a romológus-képzés, 15 éves a szakkollégium)
Elnyert összeg: 15.000 e Ft, ebből 2018-ban felhasznált: 15.000 e Ft,
A támogatás pénzügyi teljesítése a támogató részéről 2018-ban: 13.500 e Ft volt
Időszak: 2018. 04.01-2018.10.31.

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (Azonosító: NEMZ-E-18-0066)
Elnyert összeg: 264 e Ft, ebből 2018-ban felhasznált: 264 e Ft
Időszak: 2018.01.01-2018.12.31.
A támogatás célja: „Nemzetiségi pótlék” kifizetése nyelvtanárok részére
A támogatási összeg átadásra került a Gandhi Gimnázium, Kollégium és AMI részére.

Alapítótól kapott egyéb támogatások
Kollégiumi felújításra juttatott támogatás
Támogatási összeg: 50.000 e Ft, ebből 2018-ban felhasznált 45.715 e Ft.
Időszak: 2017.12.01-2018.12.31.
2066/2017 (XII.27.) Korm. határozat alapján a Társaság 2017. december 1 - 2018. december 31.
időtartamra 50.000.000 Ft támogatásban részesült, mely összeget kollégiumi felújításra
használhatott fel.
2017. év során az összegből 4 285 e Ft került felhasználásra a kollégium melegvíztárolóinak
felújítása során.
A fennmaradó 45.715 e Ft a 2018 évben tervezett felújítások forrását képezte, az eszközök
bekerülési értékének arányában halasztott bevételként szerepel a Társaság könyveiben, melynek
feloldása amortizáció arányosan történik, összege 2018-ban 35 e Ft volt.
Egyéb szakmai programok megvalósításához nyújtott támogatás (ld. részletesen a X. fejezetben)

Szemléletmegújítás a Gandhi Intézményrendszerében és az intézményrendszerhez kapcsolódóan
Támogatási összeg: 33.480 e Ft, ebből 2018-ban felhasznált 29.015 e Ft.
Időszak: 2017.09.01-2018.06.30.
A 10 hónapon keresztül zajló programban a Gandhi Intézményrendszer szereplői – tanulók,
fenntartó szervezet, iskolai pedagógusok, segítők, támogatók és a közvetlen környezetük - közötti
kapcsolati háló kiépítése és megerősítése zajlott korszerű szemlélet kialakításával.
(ld. részletesen a X. fejezetben)
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VI.

A társaság vagyona, a tevékenység érdekében felhasznált vagyon
kimutatása

A korábbi évek (2016-2017) helyesbítése, önellenőrzése során a Társaság ezen időszakot érintő
adózott eredménye 27.954 E Ft volt, mely 2018-ban átvezetésre került az eredménytartalékba. A
kimutatás dőltbetűvel szedett sorai tartalmazzák az ezzel kapcsolatos adatokat.

Kimutatás a vagyonról
Megnevezés
Jegyzett tőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Eredménytartalék előző
évek helyesbítése
Lekötött tartalék
Adózott eredmény
Saját tőke:

Megnevezés
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív időbeli
elhatárolás
Eszközök összesen
Saját tőke
Kötelezettségek
Passzív időbeli
elhatárolás
Források összesen

Előző évi összeg
Tárgyévi összeg
e Ft
e Ft
3 000
3 000
0
0
15 829
29 575
0

27 954

0
13 666
32 495

0
-32 374
28 155

Előző évi összeg
e Ft
1 743 766
112 338
1 321

Tárgyévi összeg
e Ft
1 619 982
25 009

Változás
Megjegyzés
%
e Ft
0%
0
0%
0
115%
13 746
-

27 954

0%
-337%
-13%

0
-46 040
-4 340

Változás

Megjegyzés

%
-7,10%
-77,73%

e Ft
-123 784
-87 329

17 398 1217,03%

16 077

1 857 425
32 495
14 763

1 662 389
28 155
35 216

-10,50%
-13,36%
138,54%

-195 036
-4 340
20 453

1 810 167

1 599 018

-11,66%

-211 149

1 857 425

1 662 389

-10,50%

-195 036
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Immateriális javak és tárgyi eszközök változása (E Ft-ban)
Bruttó érték változása
Vagyoni értékű jogok
Üzleti vagy cégérték
Szellemi termékek
Kísérleti fejlesztés akt. ért.
Alapítás-átszerv. akt. ért.
IMMATERIÁLIS JAVAK összesen
Ingatlanok
Műszaki berendezések
Egyéb berendezések
Beruházásokra adott előlegek

Nyitó
Növekedés Csökkenés
Záró
98 652
1243
56
99 839
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98 652
1 243
56
99 839
1 665 997
46 954
0 1 712 951
1 337
0
172
1 165
362 962
14 516
5 948
371 530
0

TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen

2 030 296

61 470

6 120 2 085 646

Értékcsökkenés változása
Vagyoni értékű jogok
Üzleti vagy cégérték
Szellemi termékek
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
IMMATERIÁLIS JAVAK
összesen
Ingatlanok
Műszaki berendezések
Egyéb berendezések
Tenyészállat
Beruházások
Beruházásokra adott előlegek
TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen

Nyitó
Növekedés Csökkenés
65 130
32 911
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nettó érték változása
Vagyoni értékű jogok
Üzleti vagy cégérték
Szellemi termékek
Kísérleti fejlesztés akt. ért.
Alapítás-átszerv. akt. ért.
IMMATERIÁLIS JAVAK
összesen
Ingatlanok
Műszaki berendezések
Egyéb berendezések
Beruházások
TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen

Záró
97 987
0
0
0
0

65 130

32 911

54

97 987

153 952
1 337
198 552
0
0
0

48 136
0
81 452
0
0
0

0
172
5 740
0
0
0

202 088
1 165
274 264
0
0
0

353 841

129 588

5 912

477 517

Nyitó
Növekedés Csökkenés
33 522
1 297
32 967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Záró
1 852
0
0
0
0

33 522

1 297

32 967

1 852

1 512 045
0
164 410

46 955
0
20 335

48 136
0
87 479

1 510 864
0
97 266

0

0

0

0

1 676 455

67 290

135 615

1 608 130
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VII. A közhasznú és vállalkozási tevékenységek eredményessége, társasági
adó
Közhasznúsági eredmény (e Ft-ban)

1.
2.
3.

4.
A.
6.
7.
8.
9.
10.
B.

C.
12.
D.
13.
E.

Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj, alapítótól kapott befizetés
- támogatások
Pénzügyi műveletek bevételei
Összes bevétel (1±2+3+4+5)
ebből: közhasznú tevékenység bevételei
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)
ebből:
közhasznú
tevékenység
ráfordításai
Adózás előtti eredmény (A-B)
Adófizetési kötelezettség
Adózott eredmény (C-12)
Jóváhagyott osztalék
Tárgyévi eredmény (D-13)

Alap
Vállalkozási
tevékenység
tevékenység
13 517
39 972
20 397
0
612 103
7
0
610 597
0
646 017
646 017
133 996
142 440
2 700
162 450
262 269
161
701 316

0
0
0
39 979
0
16 870
9
0
157
18
0
17 054

701 316
-55 299
0
-55 299

22 925
0
22 925

-55 299

22 925

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési támogatás
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó meghatározott
részének
adózó
rendelkezése
szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény
alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

232 770
0

Összesen
53 489
20 397
612 110
0
0
610 597
0
685 996
646 017
150 866
142 449
2 700
162 607
262 287
161
718 370
701 316
-32 374
0
-32 374
0
-32 374

0
0

232 770
0

30 619
180 059

0

30 619
180 059

0
0

0
0

0
0
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Társasági adó levezetés

Előző év (Ft)

Tárgyév (Ft)

Kedvezményezett tevékenységek
918 Bérleti díj/ továbbszámlázott szolgáltatás/NEROK bevétel
961 Értékesített tárgyi eszközök bevétele
963 Elévült követelések
9631, 968 Káreseményekkel kapcsolatos bevételek
96732 EFOP-3.1.8-17-2017-00128
96730 EFOP-3.1.9-17-2017-00007
96731 EFOP-3.1.10-17-2017-00005
96733 EFOP-3.1.4-16-2017-00005
9675 Normatív támogatásból származó bevétel

0

13 523 045

4 340 000

51 496

375 140

0

355 255

876 057

635 000

3 949 619

1 270 000

5 870 604

1 740 807

8 958 649

0

11 840 054

172 312 334

180 059 200

9696 Előző évek támogatás elszámolás
96724 EMMI támogatás 33 480 e Ft

9 289 974

1 437 501

4 464 869

19 695 966

9676 Támogatás 2012 KOIR
9672 Tankönyvtámogatás IPR program

32 813 332

32 200 003

2 324 000

0

9677 EMMI támogatás 50 000 e Ft – Kollégium felújítás
96735. 96736, 96739 CSSP- NÉPTÁNC, NÉPZENE, ROMA

4 285 604

0

0

2 332 200

96734 NKA támogatás
96721 EMMI támogatás 51 000/72 700 e Ft - Bértámogatás

0

15 000 000

51 000 000

72 700 000

9677 EMMI támogatás 14e Ft iroda átalakítás
96722 Támogatás NEROK

0

2 000 000

97 335 251

71 587 624

6 918 378

3 563 208

0

4 674 989

141 852 821

159 499 692

2 495 205

15 227 673

96711 Közfoglalkoztatott támogatás
96712 Munkaügyi Központ támogatás
9677 Elhatárolt értékcsökkenés visszavezetése
9677 Egyéb támogatás
9692 Egyéb bevételek
9639 Kerekítés
Kedvezményezett tevékenységek összes bevétele:
914 Rendezvényszervezés árbevétele
919 Egyéb bevételek
9111 Bérleti díj bevétel vállalkozási

0

571 400

7 114

1 296

533 815 084

625 620 276

584 794

330 875

448 480

7 040

657 000

918 000

1 053 757

10 970 771

6 423 531

7 574 007

9110 Sportcsarnok bérleti díj bevétele
917 Oktatás árbevétele

10 284 983

12 707 500

1 206 000

0

918 Tovább számlázott szolgáltatás
Művészeti tevékenység

7 658 074

7 470 387

241 496

0

9112 Bérleti díj (TIOP)
912 Szállás, étkezés bevétele

9639 Kerekítés
9741 Pénzügyi műveletek bevételei
Vállalkozási bevételek összesen:
Összes bevétel - kamat
Arány (Kedvezményezett tev./(Összes bevétel - kamat))
Korrigált bevétel
korrigált kamat (kamatbevétel * arány)
Összesen:
Összes bevétel/korrigált bevétel
Társasági adóalap
Számított társasági adó (10 %)
Gazdasági tevékenységre jutó adó
Adómentesség

0

9

462

53

28 558 577

39 978 642

562 373 199

665 598 865

94,92%

93,99%

533 815 084

625 620 276

439

50

533 815 523

625 620 326

94,92%

93,99%

13 864

0

1 248

0

80

0

1 168

0
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VIII. Cél szerinti juttatások
Cél szerinti juttatás
Juttatás megnevezése
Közhasznú tevékenység keretében
nyújtott
Pénzbeni juttatások összesen
ebből adóköteles
ebből adómentes

Juttatás összege (e Ft)
előző évi tárgyévi
216 363

Természetbeni juttatások összesen
ebből adóköteles
ebből adómentes
Egyéb juttatások
Összesen
Egyéb célszerinti, de nem
közhasznú
tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeni juttatások összesen
Természetbeni juttatások összesen
Egyéb juttatások
Összesen

Eltérés
%

196 963 91,03%

Megjegyzés
e Ft

-19 400

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

20 397

216 363
0
0
0
0
0
0

100%

20 397

217 360 100,46%

Gandhi Gimn. Koll.
és AMI működése

Gandhi Gimn. Koll.
és AMI működése

997

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

A Társaság az Iskola fizetésképtelensége miatt nem számolta fel a tárgyidőszakot érintő bérleti díjakat
és a könyvelési díjat. A Társaság könyveiben ezek a tételek a térítés nélkül nyújtott szolgáltatások
között kerültek kimutatásra.

Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások 2018 (e Ft-ban)
Épület használat

19 400

Könyvelés bér

858

Könyvelés bérjárulékok

139

Összesen:

20 397

16

KIMUTATÁS
A kapott támogatásokról
2018. év
Kapott támogatás (pénzforgalmi kimutatás)

Juttatás megnevezése
Központi költségvetési szervtől
Min. normatív támogatás
Előző évi tám. Elsz.
Min. tám. KOIR
Bértámogatás közfoglalkoztatottak
Költségvetési támogatás
Alapítótól kapott támogatás
Támogatás NEROK.
EMMI bértámogatás
Pályázati úton nyert támogatás
Magányszemély
Egyéni vállalkozó
Jogi szem. Gazd. Társaság
Jogi szem. Nélküli Gazd. Társaság
Közhasznú szervezettől
SZJA 1 %
Iparűzési adó 5 %
Egyéb
Összesen

IX.

Támogatás
összege (e Ft)
Változás
előző évi
tárgyévi %
e Ft
223 658 221 934
99% -1 724
172 312 180 059
104%
7 747
9 291
1 437
15% -7 854
32 813
32 200
98%
-613
6 918
3 563
52% -3 355
2 324
4 675
201%
2 351
160 731 210 547 131% 49 816
97 335
78 800
81% -18 535
59 750
72 700
122% 12 950
3 646
59 047 1620% 55 401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 495
264
11% -2 231
112% 45 861
386 884 432 745

Támogatott cél

Gandhi Gimn.műk. Ktg
Gandhi Gimn.műk. Ktg
Gandhi Gimn.műk. Ktg
Működési költségek fedezete
Gandhi Gimn.műk. Ktg
Működési költségek fedezete
Működési költségek fedezete
Működési költségek fedezete

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások kimutatása
KIMUTATÁS
A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2018. év

Juttatás megnevezése

Juttatás összege (Ft)
előző évi

Eltérés
tárgyévi

%

Ft

Ügyvezető munkabére

7 800 000

8 320 000 107%

520 000

Felügyelőbizottsági tagok

2 700 000

2 700 000 100%

0

Megbízási díj

0

0

0%

0

Gépkocsi használat, cafeteria

0

120 000

0%

120 000
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X.

2018. évi programok bemutatása

Nemzetiségi- Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ
A 2018-as év legfőbb célja a kapcsolatépítés, a tevékenységi körök szélesítése és minél nagyobb
területen – hazai és nemzetközi – történő kiterjesztése. A Nemzetiségi- Roma Módszertani, Oktatási
és Kulturális Központ e célhoz kapcsolódva tervezi és valósítja meg szakmai programjait, mind
Pécsen, mind a vidéki helyszíneken.
2018. évben Pécsett 146 darab rendezvényt, összesen 2343 fő részvételével, Nagynyárádon 9 db
rendezvényt, 288 fő érdeklődővel, Komlón 12 db rendezvényt szerveztünk 565 fő részvételével.
Mindösszesen 3196 fő vett részt a 167 db rendezvényen.
Ezek a rendezvények alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk szellemi-tárgyi
örökségünkre, gyökereinkre, hagyományainkra, értékeinkre, egymásra.
A NeRok létesítményei, eszközei a nem profitorientált, társadalmi felelősségvállalási célok
elérésében jelentős szerepet vállalnak 2018. évben is. Ennek érdekében programok a NeRok
intézményhálózathoz tartozó településeken (Pécs, Komló, Nagynyárád, Alsószentmárton) az alábbi
formában kerültek megvalósításra:
Alsószentmártonban a NeRok ház
2018 elejétől két helyi (alsószentmártoni kötődésű) civil szervezet projektjeinek ad helyszínt, ill. 2018
őszétől az Egyházasharaszti Általános Iskolának biztosítja az oktatási helyszínt, amíg
Egyházasharasztiban az általános iskola felújítása zajlik, ezért a 2019. évben csak minimális
programot tervezünk a helyi NeRok házban megvalósítani.
A helyi szervezetek irányításával és megvalósításában – projektjeiken keresztül, melyeknek
Társaságunk is támogató partnere -, a roma kultúrát szinte teljesen átfogó kulturális műhelyek
érhetőek el Alsószentmártonban.
A közösségi házban folyó kulturális események, műhelyfoglalkozások, előadások elősegítik a saját
kultúra bemutatásával a romákkal szembeni előítéletek csökkentését, a társadalmi integrációt,
lehetőséget adnak a roma kultúra megismerésére és továbbadására, és hogy felelevenítsük a roma
történelmet, ünnepeket, szokásokat.
NeRok Caffé
Idén is folytattuk NeRok Caffé sorozatunkat, vendégünk volt - a Le Rom zenekar. Az Athe Sam
Roma Összművészeti Fesztiválon debütált Le Rom zenekar energikus, ugyanakkor hagyományos
zenéjével tette felejthetetlenné az estét. A jelenlévők bepillantást nyerhettek az autentikus roma tánc
és zene világába, hallhattak népszerű, számukra is ismert dalokat.
Áprilisban Molnár Ferenc Caramel is ellátogatott hozzánk, aki nem csak énekelt, de egy interjú
formájában mesélt az életéről is.
A 2018-as évet is NeRok Caffé zárta, vendégünk volt A Dal 2017 győztese, Pápai Joci, aki énekes
produkciója előtt gandhis gyerekeink kérdéseire is válaszolt.
GoIT
Márciusban a TATA Consultancy Services Hungary goIT programjának első kurzusát tartotta a pécsi
Gandhi Gimnáziumban. 12 pedagógus és 6 önkéntes vett részt egy különleges oktatáson: LEGO Mind
Storm építőkészlet segítségével ismerkedtek meg a programozással. A goIT programmal a tanárok
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olyan tudással és tapasztalattal gyarapodtak, melyet aztán tovább adhatnak a gyerekeknek. A cél,
hogy segítsünk a diákoknak eligazodni a digitális eszközök és a számítástechnika világában.
Szakmai nyílt nap - Jó gyakorlatok átadása- Nemzetközi kapcsolatépítés
2018. március 19 napján horvát vendégeket, november 16 napján pedig kínai vendégeket fogadtunk
a GuizHou Minzu University-től, a nemzetközi kapcsolatépítés kialakítása, illetve megerősítése
érdekében. Az érdeklődök megtekintették a Gandhi Intézmény rendszert, megismerkedtek a NeRok
szakmai feladataival, célkitűzéseivel. A novemberi látogatás alkalmával sor került egy
együttműködési megállapodás aláírására is, mely értelmében a felek törekednek a kapcsolat
megerősítésére, egymás támogatására, első körben egy diákcsere program létrejöttére.
Májusban nem kevesebb, mint 20 tanodából érkeztek vendégek hozzánk az Oktatási Hivatal által
szervezett, "Zenével és tánccal nevelj!" című szakmai műhelymunkára. Az iskolánk képviselői
bemutatták nekik az intézményt, a Gandhiban folyó cigány/roma hagyományőrző zenei nevelést, sőt,
még nyitott táncórára is ellátogattak velük.
A napot lángosozás, majd a szakmai műhelymunka összegzése, a tanoda munkatársainak
visszajelzései zárta.
A nap sikerességét a visszajelzések mellett a Gandhi Gimnázium Intézménye által kiírt diákcsalogató
nyári táborokra való jelentkezések, valamint a kapcsolatok megerősítése is mutatja
Nyílt nap
2018.08.24-én két tanoda diákjai alkotta csoport - Lenti tanoda, Létra Tanoda - látogatott el hozzánk
a Vidéken Élők Esélyeiért Egyesület kíséretével. Az állami gondozott/hátrányos helyzetű,
többségében cigány tanulók részére bemutatásra került az iskola, valamint az általa nyújtott
lehetőségek tárháza.
2018.10.02-án, a konferencia zárásaként az itt alvó vendégelőadók betekintettek egy-egy órára,
beszélgettek a gandhis gyermekinkkel.
Következő nyílt napunk 11.08 napjára esett, érdekessége, hogy inkább nyílt este volt, hiszen késő
délután, estébe nyúlóan látogattak el hozzánk a Siklósnagyfalui tanodások szüleikkel, és
pedagógusokkal. Zenéltünk, drónoztunk, vacsoráztunk is együtt.
2018.11.28-án újabb vendégeket fogadhattunk a Gandhiban. A Somogy megyei Kürtöspusztáról a
metodista egyház tanoda típusú szolgáltatásában érintett diákcsoport látogatott hozzánk. Örömmel
kalauzoltuk őket körbe az iskolában és a kollégiumban.
Cigányság Világnapja
2018. április 17-én, immár második alkalommal, szervezte meg a pécsi Nemzetiségi - Roma
Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ (NeRok) hagyományőrző programját a Cigányság
világnapja alkalmából. Idén a nap központi témája a hagyományos mesterségek a cigány/roma
közösségekben volt.
A színes programnak helyt adó Gandhi kollégiumi épület – Komját Aladár utca 5. – közel 150 fő
általános iskolás és tanodás gyermekkel népesült be a délelőtti órákban.
A program 13.30 órakor Sajtótájékoztatóval kezdődött, mely a Gandhi intézményi rendszer oktatónevelő munkáját segítő EFOP pályázatok ismertetését helyezte előtérbe, és mutatta be.
14.00 órakor kezdődött a 2. alkalommal megrendezésre kerülő Cigány népismereti vetélkedő,
melynek fő célja, hogy az érdeklődő diákok ismerjék meg a cigányság kultúráját, történelmét,
hagyományait, művészetét.
Az ország minden részéről összesen 19 csapat nevezett, - a vártnál is több -, mely közül 16 csapat
jutott a döntőbe, ahol játékos és interaktív feladatok formájában adhattak számot tudásukról. Immár
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második alkalommal a Cserhátsurányból érkezett Szent Imre Katolikus Ált. Isk. és Gimn. Szent
István Tagiskola csapata lett a vetélkedő első helyezettje.
Az értékes ajándékokat Dr. Orsós Anna a Romológia és Nevelésszociológia Tanszék vezetője,
valamint Virág Bertalan ügyvezető adta át.
Minden résztvevőnknek többek közt a rendezvényre megjelent Gandhi-színező könyvünkkel
(GandhiSzín) kedveskedtünk, melyben 10 db színezhető kép kapott helyet. A rajzokat a Gandhi
Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményeiben tanuló gyerekeink készítették,
melyhez egy-egy idézet is tartozik, szem előtt tartva Mahatma Gandhi tanítását.
15.40 órakor került sor a kiállítóterünk átadására, Gandhi - Galéria címmel. Gandhis diákok és partner
tanodák – a KheTanoda, és a MIOK Meszes Tanoda- gyermekeinek munkáiból láthattunk tárlatot,
melynek témája a cigány tánc, és viseletek.
Továbbá az érdeklődök megtekintethették Kosztics László fafaragó művész Szentek nyomában című
szoborkiállítását is. A kiállítást megnyitotta dr. Kosztics István, a pécsi Cigány Kulturális és
Közművelődési Egyesület (CKKE) elnöke.
Kísérő program keretében az érdeklődők cigány mesteremberek bemutatóit láthatták. Kipróbálhatták
és elsajátíthatták a kosárfonás alapjait, láthatták, hogy készül a vályogtégla, illetve milyen technikát
alkalmaz egy cigány fafaragó, teknővájó a munkája során.
A Kóstolda Lakásétterem révén pedig bepillantást nyerhettek a cigány/roma gasztronómia világába
is. Megkóstolhatták a káposztás babot, és a punyát.
A napot a már jól megszokott, jó hangulatú táncház zárta és tette teljessé, a Gandhi Hagyományőrző
Együttes közreműködésével.
A Tarnabodról és Békésből érkező általános iskolás csoportok az éjszakát is a Gandhi Gimnázium
Kollégiumában töltötték, még itt az esti időszakban kötetlenül beszélgettek, ismerkedtek a gandhis
diákokkal, nevelőkkel – a „gandhis élettel”. Másnap óralátogatásokon vettek részt – interaktív matek
órán, beás nyelvi órán, alternatív rajz órán.
Kézműves foglalkozások
2018.03.25-én húsvét alkalmából különböző játékos megmérettetések, mesefilm vetítés, kézműves
foglalkozás várta az érdeklődőket Nagynyárádon.
2018.04.29-én a nagynyárádi és a környékbeli gyermekek már április utolsó hétvégéjén elkezdték a
készülődést, hogy Anyák napjára meglephessék édesanyjukat a saját maguk által festett, díszített
kerámia virággal. A kerámia virágokat hagyományos technikát alkalmazva keramikus készítette,
melyek elkészítéséről előadást is tartott a kézműves foglalkozás keretén belül. Az elkészült művekkel
nemcsak az anyukákat, de a nagymamákat is felköszöntötték az ifjoncok.
További kézműves foglalkozások kerültek megrendezésre az alábbi időpontokban:
július 19., november 10. - Márton nap. November 29-én az adventi időszakra egy sajátkészítésű
koszorúval, december 6. napján Mikulás nap alkalmából hungarocell gömbökkel, hűtő mágnesekkel
készültek a gyerekek.
Fizikai és mentális egészség megőrzését, fejlesztését célzó program
Komlón, 2018.03.07-én Leirer László tartott előadást „Az én utam” címmel. Szintén e nap az idősek
egészségügyi szűrésen vettek részt. 2018.10.03 napja a helyes táplálkozásról szólt. 2018.10.24-én a
érdeklődők a gyógyászati segédeszközök lehetőségeiről, azok megfelelő használatáról kaptak
tájékoztatást.
Nagynyárádon, 2018.10.17-én a program keretében sor került számos szűrővizsgálat elvégzésére,
mint például vérnyomás-, vércukor-, és koleszterin szint mérésére. A programon résztvevőknek
gyümölcssalátával kedveskedtünk.
Az egészségről nem csak az idősebbekkel fontos beszélnünk, hanem a gyerekekkel is. 2018
augusztusában egy gyümölcssaláta elfogyasztása kíséretében beszélgettünk erről a fiatalokkal.
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Kihelyezett foglalkozás – Szentendre
A 2017. évben az iskola fenntartója a Gandhi Gimnázium törtnetének legrangosabb szakmai
elismerését vehette át, ugyanis a Gandhi intézményi rendszer pedagógiai programja felkerült az
UNESCO szellemi kulturális örökség megőrzését szolgáló jó gyakorlatok nemzeti nyilvántartására.
A Gandhi ennek fényében 2018 májusában Szentendrén képviseltette magát, ahol cigány zenei- és
tánchagyomány került bemutatásra.
Kispályás focitorna
A III. Határtalanul Focikupán négy pécsi, egy alsószentmártoni és egy horvát (csáktornyai)
középiskola diákjai mérték össze ügyességüket. (Emellett a Gandhi munkatársaiból összeállt gárda
mérkőzött meg a PMSC Öregfiúkkal.) Idén a Leőwey Klára Gimnázium focistái diadalmaskodtak, a
mi diákcsapatunk az 5. helyen végzett. A futball nemcsak összekötötte a résztvevőket, de immár az
iskolák közti kapcsolatok is erősödtek.
Táborok
2018 júniusával elindítottunk nyári táborainkat, mely kezdődött a gandhis diákjaink számára
szervezett gólyaváró táborral, valamint a már tavaly is megrendezésre került Balaton körüli
kerékpártúrával, valamint tematikus táborainkkal folytatódott (Lovári nyelvi tábor, Jazz tábor, Beás
nyelvi tábor, Focitábor) a 2018/2019-es tanévben általános iskola 8. osztályát kezdő diákok számára.
A táborok szervezésekor egyfajta kulturális, közösségépítő és kapcsolatteremtő célok is lebegnek az
ötletgazdák és szervezők szemei előtt.
A nagynyárádi Őszi tábor keretében a gyerekek részt vehettek fizikai kísérletekben, drámapedagógus
segítségével újrajátszhatták Szent Márton legendáját, sőt, még lámpást és madárijesztőt is
készíthettek. Második nap, a halloween partyn, már csillámtetkóval, arcukat kifestve jelenhettek meg.
A tábor nem csak a mókáról szólt, egy családsegítő munkatárssal a káros szenvedélyek veszélyeiről
beszélgettek a gyerekek. A hetet egy elmaradhatatlan sportvetélkedő zárta.
Nyitott Leonardo 3D
A Társaság - NeRok eszközparkja segítségével bepillantást nyerhetnek az érdeklődő tanulók a 3D-s
technológiába és a virtuális világ lehetőségeibe. A Leonardo 3D technikát alkalmazó bemutató-oktató
termet ez évben 3, szinte egymást követő napon látogathatták, próbálhatták ki az érdeklődők.
Pályaválasztási kiállítás
2018.11.07-én, a Pécsen megrendezett pályaválasztási kiállításon részt vevőknek beszélhettünk arról,
milyen sok érv szólhat a gimnáziumunk mellett. A kiállításon több komoly érdeklődő is akadt.
Nemzetközi konferencia és vetélkedő
Európa első cigány/roma nemzetiségi, érettségit adó intézménye ebben a tanévben (jövő februárban)
a 25. évfordulóját ünnepli annak, hogy megkezdte oktató-nevelő tevékenységét. Ez jelentett apropót
ahhoz, hogy a fenntartójával, valamint a Nemzetiségi-Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális
Központtal (NeRok) közösen már ősszel kiemelkedően rangos programokat valósítson meg.
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A rendezvény a Hatékony nevelés és oktatás a digitális korban – esélyteremtés hátrányos helyzetű
gyermekek számára címet viseli, melyre számos országból érkeztek szakértők és szakpolitikusok,
hogy megosszák a résztvevőkkel a saját hazájukbéli tapasztalatokat, jó gyakorlatokat.
Köszöntőt mondott, illetve előadást tartott többek között Langerné Victor Katalin társadalmi
felzárkózásért felelős helyettes államtitkár az Emberi Erőforrások Minisztériumától, Marčić Neven
konzul-tanácsos a Horvát Köztársaság Főkonzulátusától, valamint Ján Hero államtitkári tanácsadó a
szlovák Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sport Minisztériumtól.
A konferencia központi témájában természetesen a házigazda Gandhi Gimnázium is érintett. „A
korszerű és hatékony oktatás-nevelés a célja az iskola pedagógusai által megújított tantervnek is,
amely az alapját képezi az idei tanévtől felmenő rendszerben elindított oktatási formának. Ennek
lényege az, hogy az ismereteket komplexitásukban sajátítják el a tanulók, a különböző tantárgyak
erősítik egymást, építenek egymásra. A diákokat önálló ismeretszerzésre, problémamegoldásra
ösztönzik, s a munkát a mindegyikük rendelkezésére bocsátott számítógépek is segítik.”
A fentieken túl szintén a konferencia keretében, illetve ahhoz kapcsolódva megtartottuk a hátrányos
helyzetű diákok Arany János Kollégiumi Programjának idei országos tanévnyitó rendezvényét,
melyen köszöntőt mondott dr. Bódis József oktatásért felelős államtitkár.
A rendezvényhez kapcsolódóan megnyitásra került a Varázslatos India című fotókiállítást, sőt,
felavattuk az intézmény új Mahatma Gandhi szobrát is.
Az iskola névadója születésének 149. évfordulójához (október 2.), kapcsolódva megrendezésre került
– immár hagyományosan – a Gandhi-vetélkedő, melyet általános iskolák és tanodák 4-4 fős csapatai
számára hirdettünk meg.
Idén 6 csapatot fogadtuk az alábbi iskolákból, tanodából:
•
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
•
Dél-Zselic Általános Iskola Nagydobszai Általános Iskolája
•
Vajszlói Kodolányi János Általános Iskola Bogádmindszenti Ált. Isk.
•
Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola
•
Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
Kanizsai Dorottya Általános Iskolája
•
Belső Tűz Egyesület - Napfény Tanoda
A verseny célja, hogy az érdeklődő diákok megismerhessék az emberi jogi harcosok jelentőségét,
szerepüket a történelemben és fontosságukat napjainkban. Természetesen kiemelten lényegesnek
tartjuk, hogy a diákok megismerjék az erőszakmentesség apostolának, a Gandhi Gimnázium
névadójának, Mahatma Gandhinak életét, pályafutását és történelmi jelentőségét. A jelentkezők
játékos és interaktív feladatok formájában adhattak számot tudásukról.
A programsorozatunkat a híres EtnoRom zárta egy fantasztikus koncerttel, melynek pikantériája,
hogy az előadás részben a gyerekek bevonásával történt.
Mahatma Gandhi születésének 149. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő
programsorozatunkra közel 200 vendéget, előadót fogadhattunk. Számunkra a jó hangulat, a pozitív
visszajelzés mind ígéret a jövőbeni együttműködések lehetőségére, a Gandhi Intézményrendszer jó
hírnevének gazdagítására, továbbadására.
Autentikus cigány népzene- és táncoktatás
2018 szinte minden hetében neves eladók jártak gandhis gyerekeinkhez autentikus cigány népzenét,
valamint táncot oktatni. A gyerekek az alapokat nem csak elsajátíthatták, de a tanultakat számos belső
és külső rendezvényen is megmutathatták.
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Hangok Koncert
Immáron harmadik zenei nagyrendezvényünket tartottuk meg a pécsi Kodály Központban. (Tavaly
februárban a Tavaszváró Nemzetiségi Koncerttel, decemberben a Valaha madarak voltunk című
cigány népi oratóriummal arattunk nagy sikert) Ezúttal az emberi hangokat állítottuk a produkció
középpontjába. Ahogy Virág Bertalan ügyvezető igazgató fogalmazott; a hangokon keresztül
üzenünk, hogy a cigány/roma kultúra érték, melyet fontos megőrizni és bemutatni is.
E koncert különlegessége, hogy a régi autentikus cigány/roma dalok színvonalasan és újszerűen
feldolgozva teremtsenek értéket.
Az előadók között olyan neves fellépők, előadók voltak, mint például Oláh Gergő énekes, az
EtnoRom és a Kanizsa Csillagai együttesek neves énekesei, cigány/roma hangszerművészek, pécsi
neves kórusok vezetői és tagjai, Pirók Zsófia és Lippai Andrea flamenco táncművészek, a Romafest,
valamint a PTE Táncegyüttes is. Mellettük színpadra állnak a Gandhi diákjai is. A táncokat betanította
Bobo Rommel György. A Gandhi Hagyományőrző Együttesben és a Gandhi Hagyományőrző
Kórusban, az iskola művésztanárai is felléptek.
Országos cigány/roma mesemondó verseny
„Tíznél is több iskolából, illetve tanodából (Lentitől kezdve Lakócsán át Jánoshalmáig) közel ötven
diák érkezett a versenyre. Volt, ahonnan többen is jöttek, pl. a Bács-Kiskun megyei Sükösdöt egész
kis csapat képviselte.„
Külön öröm volt számunkra, hogy mint kiderült, a mai napig vannak még olyan családok,
közösségek, ahol még mindig van otthon cigány mese-/történetmondás, hiszen a cigány/roma
kultúrának fontos elemei a mesék is, amelyek régen elsősorban a felnőttek körében hangzottak el, de
a nemzedékek továbbadták egymásnak a mesemondás tradícióját is.
Az idei mesemondó versenyt két kategóriában hirdettük meg: általános iskolák 1-5., valamint 6-8.
évfolyamos diákjai mérhették össze tudásukat és ügyességüket. A cigány/roma mesekincsből
bármilyen témájú történetet választhattak, s azt akár beás, akár romani, akár magyar nyelven is
előadhatták.
A helyezések az alábbiak szerint történt:
1-5. évfolyam:
1.
Orsós Krisztina (Vajszlói Kodolányi János Általános Iskola)
2.
Balogh Kamilla (Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola)
3.
Orsós Gergő (Somssich Imre Ált. Iskola Noszlopy Gáspár Tagiskola, Somogysárd)
Különdíj: Petrovics Bence Pál (Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Siklós)
6-8. évfolyam:
1.
Bogdán Csaba (Magyarmecskei Általános Iskola)
2.
Orsós Ádám (Véméndi Általános Iskola)
3.
Orsós Szabolcs (Véméndi Általános Iskola)
Különdíj: Kolompár Virágnak (Jánoshalmi Hunyadi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola)
Az ítészgárda mindkét kategóriában rangos volt: a zsűri elnöki tiszteket dr. Orsós Anna és dr. Lakatos
Szilvia, a Pécsi Tudományegyetem Romológia Tanszékének szakértő munkatársai vállalták.
Eszközbeszerzések:
2018. évben szakmai programokhoz kapcsolódó valamint a NeRok eszközpark bővítését célzó
beszerzéseink voltak első sorban.
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A NeRok mozgószínpad mozgatásához vásároltunk alurámpát, a felépítéséhez további alu- és vas
tartószerkezeteket. A rendszer kiegészült színpadi lámpákkal valamint vásároltunk 1 db
mobilhangfalat is a kisebb rendezvényeink hatékonyabb lebonyolításához.
Néhány irodai eszköz is beszerzésre került ezek az eszközök (nyomtatók, asztali telefonok,
szekrényelemek, laptopok) egyedi értéke nem haladja meg a 100 ezer Ft értékhatárt, és néhány
szoftver beszerzését is megvalósítottuk, melyek az irodai tevékenység ellátását (könyvelés, iktatás)
támogatják.
Informatikai hálózatunkat is fejlesztettük közel 1 000 ezer Ft értékben.
A táborok lebonyolításához is bővítettük eszközparkunkat (tetőcsomagtartót vásároltunk a kisbuszra,
rendezvénysátrat a kültéri rendezvényeinkhez, táborainkhoz), az egyes sportrendezvényekhez
szereztünk be új eszközöket mindezekkel kedvezve az Iskolának is.
A cigányság kultúrájának megőrzése érdekében megfelelő környezetben és gazdag kiállítási anyaggal
készült el a cigány/roma mesterségeket bemutató kiállító terem a Kollégium épületében. A kiállítást
a Néprajzi Múzeumtól kapott képanyag is gazdagítja.
A Cigányság Világnapján pedig Kosztics László szobrászművész alkotását avattuk, mely a
Kollégium megújult aulájában kapott helyet.
Egyéb, működést biztosító kiadásaink
A működés biztosításához kapcsolódó egyéb költségek arányos részét a Társaság érvényesítette a
támogatási összeggel szemben.
Ügyviteli-számviteli szolgáltatások jogcímen a Társaság a felmerült költségek 34%-át, a takarítási
költségek 15%-át, az irodák fenntartásához és a programok lebonyolításához kapcsolódó
karbantartási költségek 20%-át számolta el a támogatási összeg terhére, ez utóbbi tartalmazza a
NeRok által használt gépkocsik, egyéb irodai berendezések karbantartását is.
Az építmények üzemeltetése kapcsán a rezsiköltség 30%-át, összesen 4.716 ezer Ft-ot számolt el, az
összeg a következő tételeket tartalmazta: az irodák fenntartásához és a programok lebonyolításához
felhasznált energiadíjakat (ezek: víz, gázszolgáltatás és áramfelhasználás díjak), telefon- és internet
szolgáltatási díjakat.
Ezeket a rezsijellegű tételeket a NeRok 2018. év költségvetésének tervezése során nem jelenítettük
meg bízva abban, hogy a Társaság – 2017. évtől hatályos közszolgáltatási szerződése alapján rendszeres működési támogatásban részesül majd 2018. év során. Működési támogatás folyósításának
hiányában a Társaság a 2018-ban NeRok szakmai feladatainak ellátása érdekében felmerült,
arányosított rezsiköltségeket így a támogatás terhére kényszerült elszámolni.
Ezen költségek megfizetése nélkül a programok nem valósulhattak volna meg.
Nyilvánosság biztosítása:
A http://nerok.hu/ weboldal, amely folyamatosan frissítésre kerül új tartalommal.
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2018. évben megvalósult programjainkat helyszínenként, időrendben az alábbi táblázat
foglalja össze:
Pécsi programok
Dátum

Események 2018-ban

Résztvevők száma:

2018.02.23

NeRok Caffé – Le Rom

76

2018.03.10

goIT képzés

25

2018.03.19

Szakmai nyílt nap - Jó gyakorlatok átadása- Nemzetközi kapcsolatépítés

7

2018.04.06

NeRok Caffé – Molnár Ferenc Caramel

71

2018.04.17

Cigány népismereti vetélkedő

79

2018.04.17

Gandhi Galéria - Cigány népművészeti kiállítás

78

2018.05.19

Kihelyezett foglalkozás - Szentendre

19

2018.05.28

Nyílt nap

30

2018.06.05

Kispályás focitorna

66

2018.06.27-06.30 Gólya tábor - Orfű

60

2018.07.02-07.06 Lovári nyelvi tábor - Versend

15

2018. 07.09.-13

Balaton - kerékpár túra

10

2018.07.09-13

Jazz tábor

15

2018.07.16-20

Beás nyelvi tábor

21

2018.08.24

Nyílt nap

29

2018.08.27-31

Focitábor

8

2018.09.30-10.01 AJKP-AJKSZP Országos Tanévnyitó

41

2018.10.01-10.02 Nemzetközi konferencia

76

2018.10.02

Vetélkedő

37

2018.10.02

Nyílt nap

12

2018.10.12

Nyitott Leonardo 3D

12

2018.10.13

Nyitott Leonardo 3D

13

2018.10.16

Nyitott Leonardo 3D

55

2018.11.07

Pályaválasztási kiállítás - Pécs

8

2018.11.08

Nyílt nap - Pécs

25

2018.11.13

Pályaválasztási kiállítás

1

2018.11.14

Pályaválasztási kiállítás

1

2018.11.16

Nyílt nap (kínai delegáció)

7

25

2018.11.20

Hangok Koncert - Pécs, Kodály Központ

289

2018.11.27

Országos cigány/roma mesemondó verseny

73

2018.11.28

Nyílt nap

7

2018.12.03

Mikulás ünnepség

24

2018.12.13

Kihelyezett foglalkozás - Szentlőrinc

42

2018.12.20

NeRok Caffé Vendégünk: Pápai Joci

128

Összes résztvevő száma:

1461 fő

Autentikus cigánytánc oktatás
Időszak: 2018.01.08. és 2018. 12.19. között heti 3 alkalommal,
Állandó részvevők száma: 8 fő
Autentikus népzeneoktatás
Időszak: 2018.01.08. és 2018. 12.19. között heti 1 alkalommal,
Állandó részvevők száma: 7 fő

Nagynyárád
Dátum

Események 2018-ban

Résztvevők
száma:

2018.03.25

Húsvéti kézműves foglalkozás

35

2018.04.29

Anyák napi kézműves foglalkozás

39

2018.07.19

Kézműves foglalkozás

26

2018.08.09

Fizikai és mentális egészség megőrzését, fejlesztését célzó program

23

2018.10.17

Fizikai és mentális egészség megőrzését, fejlesztését célzó program

24

2018. 10. 29.
Nagynyárád - Őszi tábor
–11.02.

21

2018.11.10

Kézműves foglalkozás - Márton-nap alkalmából

26

2018.11.29

Kézműves foglalkozás - Advent

22

2018.12.06

Kézműves foglalkozás - Mikulás

72

Összes résztvevő száma:

288 fő
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Komló
Dátum

Események 2018-ban

Résztvevők
száma:

2018.01.24

Útibeszámoló

48

2018.02.07

Fánksütés

27

2018.02.28

"Arcodon a fény" könyvbemutató

27

2018.03.07

Fizikai és mentális egészség megőrzését és fejlesztését célzó program "Az én utam"
Leirer L. előadása

53

2018.03.07

Fizikai és mentális egészség megőrzését és fejlesztését célzó program eü mérések

50

2018.03.14

Vendégünk Murányi István sportoló

38

2018.03.21

Húsvéti szokások a magyarországi németeknél

44

2018.04.18

Sváb ételek kóstolója

52

2018.10.03

Fizikai és mentális egészség megőrzését, fejlesztését célzó program

58

2018.10.24

Fizikai és mentális egészség megőrzését, fejlesztését célzó program

50

2018.12.12

Népszokások felelevenítése „gasztronómiai utazások” - Advent

48

2018.12.19

Karácsonyi műsor, koszorúzás (Adventi, karácsonyi készülődés – Nemzetiségi
hagyományok őrzése)

70

Összes résztvevő száma:

565 fő

Egyéb, elnyert és megkezdett – naptári éven átnyúló - pályázatok bemutatása

EFOP-3.1.10-17-2017-00005 - Lépj egy fokkal feljebb! – Továbbtanulást erősítő
kezdeményezések támogatása - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Gandhi Gimnázium
Közhasznú Nonprofit Kft. programjai által
Projekt időszak: 2017.11.01. – 2020.06.30.
A Projekt célja:
A programban részt vevő diákok tanulmányi eredménye javuljon, ezáltal növekedjen a hátrányos
helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók iskolarendszerben
maradása, és így egy magasabb hozzáadott értékű szakképesítés megszerzésének a lehetőségét
segítsük elő számukra.
A több tevékenységet megfogalmazó program az alábbiakat tűzte ki célul:
• A diákok iskolából való kimaradásának csökkentése;
• A képzések és programok által a lemorzsolódás csökkentése;
• A tanulók társadalmi helyzetéből fakadó hátrányok mérséklése;
• A sikeres érettségit tevők és a felsőoktatási intézményekbe történő felvételt nyerő hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű diákok számának növelése;
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• Befogadó intézményi légkör kialakítása, a befogadást segítő esélyteremtő tanulásszervezés
alkalmazásának támogatása;
• Új tanulási módszertan kialakítása és átadása;
• Esélyteremtő pedagógiai programok kialakítása;
• A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok idegennyelv tudásának fejlesztése;
• A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű diákok tanulmányi eredményeinek javítása;
• A tanulók alapkészség fejlesztése, egyéni szükségleteknek megfelelő képességfejlesztés;
• A hátrányos helyzetű tanulók tanulási útjának, személyiségfejlődésének nyomon követése;
• A szülőkkel történő partneri együttműködés kialakítása, gyermekeik számára adódó
lehetőségekkel való megismertetése és támogatásuk elnyerése;
• A munkaerőpiac által támasztotta szükséges ismeretek megszerzése, az arra reagáló tudás és
képzettség megszerzése;
• Életpálya-építés, tanulási motivációk erősítése.
Célcsoport:
A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által fenntartott intézményben (gimnáziumban)
tanuló hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 25 fő fiatal. A
célcsoport tagjai 15 évnél idősebb tanulók, akik tanulmányi eredményeik fejlesztése révén potenciális
érettségire felkészülő és a felsőoktatási intézményekbe jelentkezők körét alkotják, és a programba
bevont 25 fő tanuló szülei, akik számára ugyancsak fontos, hogy megkapják azt a fajta tájékoztatást,
mellyel már olyan információk birtokába kerülnek, amik alapján gyermekeik továbbtanulását
megalapozottnak és támogatandónak ítélhessék. Továbbá a célcsoporttal foglalkozó pedagógusok,
mentorok, szakemberek.
Együttműködő partnereink:
Tata Consultancy Services; Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara; MIOK a hátrányos helyzetű
emberekért Alapítvány - Meszesi Tanoda; Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület –
KheTanoda.
Támogatási összeg:
Európai unió Európai Szociális Alap támogatásában 30.000.000,- Ft.

EFOP-1.3.8-17-2017-00128 Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program
Iskolaközi szemléletformáló programok megvalósítása a Gandhi Gimnázium Közhasznú
Nonprofit Kft. programjai által
Projekt időszak: 2018.02.01. – 2020.01.31.
A Projekt célja:
Rövid távú közvetlen célok:
 Különböző társadalmi hátterű tanulók közti kapcsolat létrehozásának elősegítése, mely
hozzájárul hosszú távon a kapcsolati tőke kialakításához. Célunk a kapcsolatfelvételnek,
egymás megismerésének, baráti kapcsolatok kialakításának a biztosítása olyan tanulók
között, akik eltérő szociális helyzetükből fakadóan vélhetően sosem találkoznának
egymással.
 Cél, hogy tanulók kölcsönösen ismerjék meg egymás és más népek kultúráját, ezáltal
tanulják meg a másság elfogadását, megbecsülését, tudatos vállalását.
 Társadalmi felelősségvállalás fontosságának előtérbe helyezése a diákok körében.
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Köznevelési intézmények nevelési, oktatási programkínálatának bővítése.
A bevont pedagógusok módszertani bázisának szélesítése, kiegészítése.
Aktív szabadidő eltöltésének támogatása.
Tanulók tantárgyi ismereteinek, valamint nyelvi készségeinek fejlesztése.

Hosszú távú közvetett célok:
 A hazafiasság és a nemzeti identitás erősítése.
 A magyar kultúra megismerésének elősegítése.
 Szemléletformálás.
Célcsoport:
A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által fenntartott intézménybe járók közül
kiválasztott 50 fő tanuló, akik körében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
tanulók aránya eléri a 40%-ot. Tehát az 50 tanulóból legalább 20 tanuló rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül. Nemek szerinti megoszlás tekintetében törekszünk arra, hogy 25 lány és
25 fiú tanuló kerüljön bevonásra.
Támogatási összeg:
Európai unió Európai Szociális Alap támogatásában 15 000 000 Ft.

EFOP-3.1.9-17-2017-00007 Iskolapad újratöltve - Második esély programok támogatása
Második esély programok megvalósítása a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.
programjai által
Projekt időszak: 2018. február 01. - 2021. július 31.
A Projekt célja:
A programba bevont középfokú végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli 32 fiatal
visszatérjen a középfokú tanulmányaik folytatásához, érettségi bizonyítványt, szakmát szerezzenek,
ezzel támogatva iskolarendszerben maradásukat. Ennek a megközelítésnek a része az is, hogy
visszaadjuk az önbizalmukat, és – ösztönözve őket a sikeres beilleszkedéshez szükséges attitűd
kialakítására – segítjük őket a megfelelő készségek elsajátításában.
• A programban részt vevő fiatalok egyéni fejlődésének, tanulási útjának nyomon követése;
• Az intézmény működésével és az egyéni igényekkel összehangolt oktatáshoz,
szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása;
• Személyközpontú, differenciált, korszerű tanulásszervezés, pedagógiai gyakorlatok
támogatása;
• Életpálya tervezés, a társadalomba történő sikeres beilleszkedés támogatása, munkaerő-piaci
esélyek növelése, pályaorientáció, tanulási motivációk erősítése;
• Egyéni fejlesztésért felelős munkacsoport kialakítása;
• A lemorzsolódott fiatalok visszaemelése a közoktatásba, és így a kimaradás csökkentése;
• Új tanítási módszertan kialakítása;
• A tanulók társadalmi helyzetéből fakadó hátrányok mérséklése;
• Befogadó intézményi légkör kialakítása, a befogadást segítő esélyteremtő tanulásszervezés
alkalmazásának támogatása;
• Esélyteremtő pedagógiai programok kialakítása;
• A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok idegennyelv tudásának fejlesztése;
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• A szülőkkel történő partneri együttműködés kialakítása, gyermekeik számára adódó
lehetőségekkel való megismertetése és támogatásuk elnyerése;
• A munkaerőpiac által támasztotta szükséges ismeretek megszerzése, az arra reagáló tudás és
képzettség megszerzése;
• Belső minőségbiztosítási rendszer kidolgozása, működtetése;
Célcsoport:
Baranya megye és Pécs területén élő a tankötelezettségi koron túli általános iskolai végzettséggel
rendelkező, de a középfokú végzettséggel nem rendelkező tanuló, fiatal, akik a programba
belépéskor még nem töltötték be a 25. életévüket.
Együttműködő partnerek:
Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ; Pécsi Megyei Jogú Város
Önkormányzata; MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány - Meszesi Tanoda; Khetanipe
a Romák Összefogásáért Egyesület – KheTanoda; Pécsi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék;
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara.
Támogatási összeg:
Európai unió Európai Szociális Alap támogatásában 40 000 000 Ft.

EFOP-1.3.4-16-2017-00005 Közös értékeink – sokszínű társadalom
„A roma kultúra megismerése, továbbadása a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.
programjai által”
Projekt időszak:
2018.05.01. – 2021.04.30.
Projekt fő célkitűzése:
A térségben élő fiatalok és családjaik megismerjék a nemzetiségi nyelvük és kultúrájukat képző
elemek sokszínűségét, és ezáltal létrejöjjön, erősödjön bennük az identitástudat. Mindezek a
nemzetiségi kultúra értékeinek megőrzését és a következő nemzedék számára történő átörökítését
szolgálják, lehetővé téve a nemzetiségi önkormányzatiságból fakadó egyéni és közösségi jogok
érvényesülését, a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre jutását, a saját nyelv ápolását és
fejlesztését, a kulturális autonómia megvalósulását, a nemzetiségi hagyományok, tárgyi és szellemi
kultúra megőrzését, valamint gyarapítását, az összetartozás-tudat erősítését.
A Projekt célja:






A roma kulturális értékek, hagyományok összegyűjtése, bemutatása, átadása, megőrzése.
Az előítéletek csökkentése és az elfogadás növelése.
Minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítása.
A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.
Az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködése érdekében programok,
események, kulturális termékek előállítása.

Célcsoport:
Dél-dunántúli régióban élő nemzetiségiek, romák és nem romák, felnőttek és gyermekek egyaránt,
továbbá azok a szakemberek (pedagógusok, szociális munkások, kulturális szakemberek, civilek),
akik romákkal, romákért dolgoznak, valamint azok a hátrányos helyzetű emberek, akiknek
korlátozottak a hozzáférési lehetőségei a kulturális javakhoz, eseményekhez, termékekhez.
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A projekt helyszínei:
Pécs, Szalánta, Bosta, Véménd, Diósviszló, Siklósnagyfalu, Drávaiványi, Nagydobsza, Patapoklosi,
Nagynyárád, Komló.
Támogatási összeg:
Európai unió Európai Szociális Alap támogatásában 50 000 000 Ft.

Csoóri Sándor Alap – művészeti együttesek részére kiírt pályázat
Elnyert összeg: 1.100 e Ft, ebből 2018-ban felhasznált 1.100 e Ft.
Időszak: 2018.07.01-2019.06.30
A 2018-as évben a Gandhi Gimnázium Hagyományőrző Együttese a Csoóri Sándor Alap által kiírt
támogatási pályázat keretében 1.100.000 forint támogatásban részesült, melyet az együttes a 2018.
évi oktatási céljaira fordított a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft., mint az együttest
működtető iskola fenntartója.
A támogatásból 250.000 forintot fordítottunk az együttes tánctagozatának oktatására, dologi
kiadásként, megbízva a Cigány Táncművészeti Egyesületet, hogy Bobo Rommel György és Gáll
Adrienn cigány táncművészek az együttesbe jelentkező táncolni vágyó diákokat hagyományos
Felső-Maros menti cigány táncokra tanítsák, illetve a legtehetségesebb diákokból külön félprofi
tánccsoportot alapítva nagyszínpadi produkciók koreográfiáit tanítsák be. Munkájuk
eredményeként a tánccsoport 13 új taggal bővült, s a 2018/19-es tanévre újonnan beiratkozó leendő
Gandhis diákok közül 32 tanuló jelentkezett a tánccsoportba, ami azt jelenti, hogy a Gandhi
Gimnáziumban újra nagy presztízsű a hagyományőrzés, s ezen belül a tánctanulás.
A Gandhi Hagyományőrző Együttes zenekarát is fejlesztettük a támogatásból, akiknek 232.799.-Ft
értékben olyan ütőhangszereket vásároltunk, amik eddig hiányoztak a hangszer-repertoárunkból:
darbuka, shaker, dumbek; illetve kiegészítőket: dob-bőrök és lábgép a meglévő dobfelszereléshez,
és kemény gitártokokat a meglévő koncerthangszereink biztonságos szállításához. Mindezekkel a
zenekarunk hangzása sokszínűbbé vált, több diákot be tudunk így vonni a közös zenélés örömébe.
A támogatás keretében saját gépkocsival történő útiköltséget elszámoltunk 74.970.-Ft értékben.
Együttesünk meghívást kapott a Pünkösdi Örökség Fesztivál rendezvényre, Szentendrére, onnan
pedig a szlovákiai Párkányba (Sturovo) vendégszereplésre. Ezekre a helyekre az együttes vezetőit
és kísérő tanárait utaztattuk. A támogatásból erre az utazásra autóbuszköltséget számoltunk el
175.000.-Ft értékben.
A megítélt támogatás legnagyobb részét 400.000.-Ft-ot egy olyan kiadvány elkészítésére
fordítottuk, amelyet a 2017. december 19-én nagy sikerrel megtartott „Valaha Madarak Voltunk” c.
cigány népi oratórium előadás képi- és hanganyagából készítettünk. Az előadás a pécsi Kodály
Központban került megrendezésre, melyen soksávos hangfelvétel, és 8 kamerás képfelvétel készült,
melyből egy közel másfél órás koncertfilm DVD és CD-lemez kiadványt terveztünk. Ebből exkluzív
fotóalbum-könyv kiadvány, dupla DVD és CD melléklettel jelent meg 150 példányban, saját
reprezentatív terjesztési céllal, melyből további anyagi hasznunk nem származik.
A támogatás hozzájárult a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő
Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és
népdalköri- szervezetek, közösségek támogatásához, ezen belül a Roma zenekarok támogatása a
Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által projekthez, mely így részben elérte a célját.
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Csoóri Sándor Alap– Néptánc projekt
Elnyert összeg: 2.000.000.-Ft, ebből 2018-ban felhasznált 920 e Ft.
Időszak: 2018.07.01-2019.06.30
A Gandhi Hagyományőrző Táncegyüttes legfontosabb tevékenysége, hogy a magyarországi és
erdélyi cigány táncokat továbbörökítse és megtanítsa a cigány származású diákoknak, akik a Gandhi
Gimnáziumba járnak. Az együttes feladata e táncok színvonalas bemutatása, a cigány folklór
népszerűsítése fesztiválokon s nagyobb szabású koncerteken egyaránt. Ehhez nélkülözhetetlen az
autentikus tanítók, táncoktatók alkalmazása, kik az iskolai kereteken és követelményrendszeren
kívül, a bizonyítottan sokkal hatékonyabb saját tanmenet és gyakorlati képzés keretében heti 3
lakalommal oktatják a kezdő, illetve a legtehetségesebb haladó táncos diákokat. Szakmájukban
kiemelkedő táncosok, oktatók oktatói díját kívántuk jelen pályázatból finanszírozni, valamint a
táncosok utaztatásának költségeit és egyéb, kisértékű eszközök beszerzését.
2018. évben 920.000,-Ft került időarányosan felhasználásra.

Csoóri Sándor Alap – Népzene projekt
Elnyert összeg: 1.200 e Ft, ebből 2018-ban felhasznált: 595 e Ft
Időszak: 2018.07.01-2019.06.30
A projekt megvalósításának célja a Gandhi Hagyományőrző Zenekar tagjainak magasabb szintű
autentikus képzése volt. A gimnáziumi tanulókból álló együtteshez ismert és elismert autentikus
előadókat hívtunk meg az év folyamán mesterkurzus-szerűen, illetve állandó szakmai-autentikus
vezetőt alkalmaztunk Boda Péter személyében, aki az együttes vezetésében már sikeresen vállalt
szerepet korábban. Mivel az együttes felállása minden évben változik, így elengedhetetlen az új, de
tehetséges tanulók képzése, s példaképként egy olyan embert szeretnénk a diákok elé állítani, aki már
bizonyítottan sok eredményt ért el a zenekar vezetésében. Jelen projekt keretein belül szándékunkban
állt az autentikus cigány népzene többségi társadalommal történő megismertetése valamint annak
átadása a fiatalabb generáció számára, melyet sikerült teljesítenünk.
Csoóri Sándor Alap keretében felhasznált összes támogatás 2018. évben: 2.615 e Ft volt.
A 2017/2018-as tanévben a Pécsi Tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia
Tanszék fennállásának 20., a PTE Wlislocki Henrik Szakkollégium pedig alapításának 15.
évfordulóját ünnepelte. Ennek apropóján került megrendezésre a támogatásnak köszönhetően a
jubileumi konferencia, a pécsi Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével,
2018. május 11-12. napján.
A konferencia széles körben szólította meg az érdeklődőket: a Pécsi Tudományegyetemen tanuló,
és végzett romológus, továbbá szakkollégiumi hallgatók mellett az ország minden tájáról érkeztek
hallgatók, fiatal kutatók, illetve ismertebb kutatók a konferencia tematikájába illeszkedő
előadásokkal. Mindemellett – nemzetközi konferencia lévén – külföldről is érkeztek előadók a
konferenciára, összesen 9 fő.
A konferenciát 2018. május 11-én, az EMMI képviseletében Balog Zoltán nyitotta meg.
4 szekcióban zajlottak a tematikus előadások, összesen 21 előadás hangzott el. A nap végén a
szekcióvezetők beszámolóját kötetbemutató követte, ahol a Romológia és Nevelésszociológia
Tanszék, valamint a Wlislocki Henrik Szakkollégium legfrissebb válogatott kiadványai kerültek
bemutatásra. A szakmai-tudományos programot kötetlenebb, kulturális programok követték: a
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konferenciára az ország minden tájáról vendégként hívott roma szakkollégiumok interaktív
bemutatkozását követően cigány zenei est és táncház vette kezdetét.
2018.05-12-én, a konferencia második napja a poszterszekcióval indult, majd a nap folyamán 5
szekcióban, és 3 szimpóziumban zajlottak a tudományos előadások; a második napon 36 előadás
hangzott el a szekciók és szimpóziumok keretében. A konferencia zárását követően a résztvevők
egy csoportja részt vett a konferencia szabadidős kísérőprogramján, melynek keretében a pécsi
városnézés mellett egy villányi pincészet látogatására is sor került.
A konferencia több, mint 200 fő részvételével zajlott le, a szekciók és szimpóziumok keretében
összességében 57 tudományos előadásra került sor. Az elhangzott előadások egy része a konferencia
tanulmánykötetében, írásos formában is megjelentetésre került.
A támogatás lehetővé tette, hogy a jubileumhoz méltó tudományos konferencia kerülhessen
megrendezésre, nemzetközi színvonalon és nemzetközi tudományos érintettséggel, a meghívott
külföldi előadók révén – hozzájárulva ezáltal a nemzetközi szakmai-kutatói kapcsolatok
megerősítéséhez. A konferencia tudományos jellege mellett pedig a változatos kulturális programok
is emlékezetessé tették a rendezvényt a résztvevők számára. A konferencia egyöntetű pozitív
visszajelzésben részesült a résztvevők oldaláról.

Szemléletmegújítás a Gandhi Intézményrendszerében
Elnyert összeg: 33.480 e Ft, ebből 2018-ban felhasznált: 29.015 e Ft
Időszak: 2017.09.01.-2018.06.30.
A 2017. szeptember 01-től – 2018. június 30-ig, 10 hónapon keresztül zajló programban a Gandhi
Intézményrendszer szereplői – tanulók, fenntartó szervezet, iskolai pedagógusok, segítők, támogatók és
a közvetlen környezetük - közötti kapcsolati háló kiépítése és megerősítése zajlott, a korszerű szemlélet
kialakításával. Ezen felül kiemelt cél volt a társadalmi elfogadás erősítése, az Intézmény rendszer
„pozitív” képének a kialakítása. A program során az alábbi négy célcsoport fókuszba helyezésével
valósítottuk meg támogatott tevékenységeinket:
Gandhi Gimnázium Tanulói
Kapcsolódó programelemek:
Csoport megtartó erejét, kohézióját erősítő foglalkozások, programok megvalósítása, közösségi és
kulturális rendezvények, kirándulások.
Fent említett programelem részeként 30-40 gyermek ismerkedhetett meg a a francia eredetű
petanque golyós sporttal, melyet a kollégiumhoz közeli sétányon volt lehetőségük kipróbálni. 9 fős
csoport részt vett a Pétanque Diákolmipián is. A Baranya- Tolna- és Somogy megyei Területi
Döntőt 4 arany és 2 ezüst éremmel zárták, ezzel csapatversenyszámokban és egyéni számokban is
az Országos Petanque Diákolimpia Döntőjébe jutottak, ahonnan a diákok egy ezüst éremmel
térhettek haza. A sikeker után egyre többen csatlakoztak a délutáni edzésekhez, ezért pétanque
készlet beszerzést hajtottunk végre, hogy egyszerre minnél többen tudjanak részt venni a délutáni
programokon, továbbá a későbbiekben az Országos Bajnokságokon is tudjunk indítani Gandhis
tanulókat.
Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. vezetői, munkatársai és a Gandhi Gimnázium,
Kollégium, és AMI pedagógusai, segítői.
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Kapcsolódó programelemek:
Szervezetfejlesztés: szakemberek, coachok bevonásával.
Személyre szabott coaching támogatás a vezetők számára 16 alkalom / fő:
Szakmai vezető, Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.
2017.11.08, 2017.12.21, 2018.01.15, 2018.01.29, 2018.02.19, 2018.03.05, 2018.03.19, 2018.04.05,
2018.04.23, 2018.05.04, 2018.05.08, 2018.05.14, 2018.05.23, 2018.05.28, 2018.06.06, 2018.06.12
Pénzügyi és gazdasági igazgató, Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.
2017.11.08, 2017.12.20, 2018.01.25, 2018.02.09, 2018.02.26, 2018.03.12, 2018.03.23, 2018.04.05,
2018.04.23, 2018.05.03, 2018.05.08, 2018.05.16, 2018.05.22, 2018.05.29, 2018.06.04, 2018.06.08.
Iskolaigazgató – Gandhi Gimnázium, Kollégium és AMI
2017.11.08, 2017.12.21, 2018.01.17, 2018.01.29, 2018.02.19, 2018.03.05, 2018.03.14, 2018.04.05,
2018.04.23, 2018.05.11, 2018.05.18, 2018.05.25, 2018.05.28, 2018.06.01, 2018.06.08, 2018.06.15.
AMI vezető – Gandhi Gimnázium, Kollégium és AMI
2017.11.08, 2017.12.21, 2018.01.15, 2018.01.29, 2018.02.19, 2018.03.09, 2018.03.23, 2018.04.09,
20187.04.23, 2018.05.03, 2018.05.10, 2018.05.17, 2018.05.25, 2018.05.28, 2018.06.06,
2018.06.13.
Executive coaching – 16 alkalom
ügyvezető, Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.
2017.11.08, 2017.11.15, 2017.11.29, 2017.12.04, 2018.01.15, 2018.01.24, 2018.02.05, 2018.02.15,
2018.02.20, 2018.03.08, 2018.03.14, 2018.04.10, 2018.04.23, 2018.05.09, 2018.05.30, 2018.06.15
Együttműködést fejlesztő program
2018. 06.25. – Pécsvárad
A Gandhi Gimnázium Intézményrendszer dolgozói számára együttműködést fejlesztő progam
keretén belül egész napos programot szerveztünk a pécsváradi várba. A program célja a közösségi
szellem megerősítése volt. Az interaktív program során a résztvevők képesek lettek az
erőforrásokkal gazdálkodni, saját- és a csapatban rejlő kompetenciákat a lehető leghatékonyabban
hasznosítani. További cél volt, hogy a résztvevők megértsék az egymásrautaltság fontosságát és a
felelősség elhárítása helyett a közös problémamegoldás kerüljön a középpontba.
2018.06.19-23. - Migráció nyomában a Balkánon
Az év eleje óta mintegy 3500 migráns lépett be Bosznia-Hercegovina területére, ami a háromszorosa
a tavalyi évben regisztráltak számának, de a migráció már régen is meghatározó volt a Balkán
területén. E helyek feltérképezésére indultak neki a Gandhi Gimnázium Intézményrendszer
munkatársai, partnerei, hogy rálássanak a vándorlás folyamatára, az időbeli változására, valamint
az ezzel kapcsolatos kérdésekben bekövetkező átalakulásra.
A Gandhi Intézményrendszerrel közvetlenül kapcsolatban lévő szereplők (családok, általános
iskolák, önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, egyetemek, civil szervezetek, tanodák).
Kapcsolódó programelemek:
TALÁLKOZÁSOK: Személyes megjelenés, és tematikus program fenn nevezett szereplőknél,
elsősorban Baranya, Somogy, Tolna, Bács-kiskun, Békés és Zala megyékben.
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DEMO NAPOK: általános iskola 6.,7., és 8. osztályos tanulói gandhis tanulók/kollégisták lettek
egy-egy napra.
CSALÁDI NYÍLT NAPOK: a továbbtanulás előtt álló diákok, és közvetlen családtagjai részére az
iskola, és a kollégium bemutatása volt a cél, e mellett az ismerkedés az iskola diákjaival,
pedagógusaival, a segítőkkel, és a gimnáziumban dolgozó szakemberekkel. Mindemellett Pécs
bemutatása is szerepel.
2017. szeptember 1 – 2018. június 30. között, 15 darab rendezvényt szerveztünk, összesen 353 fő
részvételével, az alábbi táblázatban részletezettek szerint
Demo-napjaink alábbi táblázatban kerülnek ismertetésre:
Ssz

1

2

3

Dátum

2017.09.26

2017.11.20.21.

2017.12.04

Esemény

Résztvevők
száma (fő)

Rendezvény/Esemény rövid tartalma

Demo-nap

Osztályfőnökük kíséretében a Dél-Zselic Általános Iskola
Nagydobszai Általános Iskola 8. osztályos diákjai látogattak el a
56 Gandhi Gimnáziumba. A csoport a Demo Napok keretében érkezett
hozzánk, hogy a továbbtanulásra készülő gyerekek megismerhessék
az iskolánk által kínált lehetőségeket.

Demo-nap

Nyolcadik osztályos tanulók érkeztek az intézménybe, akik számára
8 bemutatásra került az intézmény, valamint számos óralátogatáson is
részt tudtak venni.

Demo-nap

A hetesi általános iskolából és a kaposvári tanodából is jöttek
17 hozzánk diákok, akik lovári és beás nyelvi órára, valamint
matematika órára ültek be.

4

2017.12.13

Demo-nap

Dencsháza, Letenye, Nagykanizsa, Székesfehérvár környékéről
19 érkeztek hozzánk hetedik-nyolcadik osztályos tanulók, akik számára
bemutatásra került az intézmény, mindezt egy óralátogatással
egybekötve.

5

2018.04.17

Demo-nap

A Gandhi Gimnázium bemutatása Tarnabodról, Gilvánfáról érkezett
18 diákok számára történt, akik nem csakhogy kipróbálhatták milyen
Gandhisnak lenni, de részt vettek a cigány népismereti versenyen is.

6

2018.05.15

Demo-nap

19 E napon Véméndről érkeztek hozzánk gyerekek, akik számára
bemutatásra került az intézményünk.

7

8

9

2018.05.1617
2018.06.0607

2018.06.07

Demo-nap

9 Budapesti diákok érkeztek hozzánk, hogy egy közös esti program
keretén belül megismerkedjenek a mieinkkel.

Demo-nap

E napon a SziRom zenekar adta tiszteletét a diákokkal való
9 kapcsolatépítés, valamint a csoport megtartó erejét erősítő
foglalkozás megvalósítása céljából.

Demo-nap

A Kadarkúti Tanodából látogattak el hozzánk a diákok, akik egy
napra Gandhisok lehettek. A műfüves pályán fociztak, kipróbálták a
9 drónokat, megnézték a könyvtárat, valamint a szilencium termeket,
kipróbálhatták a Stúdió és a Leonard3D termet, sőt, még 1-1
tanórára is beültek.

Összes résztvevő száma:
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Szakmai nyílt napjaink a program során:
Ssz

Dátum

Esemény

1

2017.11.1314.

Szakmai
nyíltnap

2

2018.04.18

Intézmény
bemutatás

Résztvevők
száma (fő)

Rendezvény/ Esemény rövid tartalma
Az ország több részéről érkeztek hozzánk a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársai, hogy az
intézményünk megtekintése mellett erősítsék a szakmai nyílt
19 nap hosszú távú célját, azaz, hogy a résztvevők "hazatérve"
szakmai közösségeikbe minél több családhoz, továbbtanulás
előtt álló gyermekhez és szüleikhez vigyék el a Gandhi
Intézményrendszer jó hírét, és az általa kínált lehetőségeket.
4

Résztvevők összesen:

A tematikus program a külsős szervezettel, a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal közösen valósult meg.

23

A Gandhi Intézményrendszerrel közvetetten kapcsolatban lévők.
Cél: a társadalmi elfogadás elősegítése az intézmény kulturális értékeinek a megmutatásával.
Kapcsolódó programelemek:
Média megjelenés, kulturális rendezvény szervezése
Ezek a rendezvények alkalmat adtak arra is, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk szellemi-tárgyi
örökségünkre, gyökereinkre, hagyományainkra, értékeinkre, egymásra.
Kulturális programok
Dátum

Esemény

2017.12.22

Karácsonyi
közösségi
rendezvény

2

2018.04.13

Moravetz
produkció

3

2018. 06.25

Pécsvárad

4

Migráció
2018.06.19 nyomában
23
Balkánon

1

Összes résztvevő száma:

Résztvevők
száma (fő)

Rendezvény/Esemény rövid tartalma
E hónapban a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit
Kft. és a Gandhi Gimnázium pedagógusai között lévő
52
belső feszültségek feloldását és intézményrendszeri
hatékonyságot növelő program valósult meg.
A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft és a
Gandhi Gimnázium, Kollégium, és AMI pedagógusai
32
közös programként egy színdarab megtekintésén vettek
részt az Apáczai Nevelési Központ Színháztermében.
A Gandhi Gimnázium Intézményrendszer dolgozói
számára együttműködést fejlesztő program keretén belül
41
egész napos programot szerveztünk a pécsváradi várba. A
program célja a közösségi szellem megerősítése volt.

a

Feltérképezésére indultak neki a Gandhi Gimnázium
Intézményrendszer munkatársai, partnerei, hogy rálássanak
41
a vándorlás folyamatára, az időbeli változására, valamint
az ezzel kapcsolatos kérdésekben bekövetkező átalakulásra
166

Elszámolási időszakban, támogatási keret terhére megvalósult beruházások, felújítások, további
költségek:
A sok táborra, illetve jövőbeni programjainkra tekintettel sor került új kerékpárok beszerzésére,
valamint a régiek karbantartására, javítására.
Lecserélve az elavult, régi gépeket; beszerzése került 3 db laptop, valamint további informatikai
eszközök. A megbízható, gyors informatikai eszközök, valamint a közösségi terek wi-fi hálózatának
36

fejlesztésére segítik a precíz és könnyed munkavégzést, valamint a megfelelő internet ellátottságot
az épületben.
Felújításra került a közösségi tér, kialakításra került a konyhapult, valamint a recepció. A közösségi
tér felújítása során beszerzésre került többek közt a kávéfőző gép, valamint egyéb konyhai
eszközök, lehetőséget nyújtva a tanulóknak, nevelőknek, tanároknak, hogy kulturált, modern
környezet mellett tudjanak szabadidejükben beszélgetni egymással, megigyanak egy kávét, teát,
esetleg kisebb dolgokat főzzenek, süssenek együtt a konyhában.
Sor került az irodák kialakítására, valamint a térelválasztó üvegajtó beszerzésére is, melyet
fűtésszerelés, illetve festési munkálatok követtek. A tervezett munkálatokon felül további
bútorbeszerzések és közösségi munkát, együttlétet támogató terek kerültek kialakításra.
A nemrég felújított kollégiumi szobák kiadásra kerültek, így a megszállt vendégeink után mosatási
és takarítási költségek keletkeztek. Az elhasználódottság miatt további ágyneműk kerültek
beszerzésre.
Ezek a beruházások, felújítások mind lehetőséget adtak a támogatási cél egy magasabb szintű
megvalósítására.

XI.

Erőforrás ellátottság és társadalmi támogatottság mutatói, az éves
pénzügyi beszámolóhoz csatolt közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:

Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft

székhely:

7629 Pécs, Komját Aladár u.5.

nyilvántartási szám:

02-09-077830

képviselő neve:

Virág Bertalan ügyvezető

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése
cigány nyelv ápolása, fejlesztése, továbbadása
roma nemzetiségi hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztálynak
részvétel a hazai nemzetiségi kulturális rendezvények szervezésében

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez
kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység
célcsoportja:

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról
Hátrányos helyzetben élő- elsősorban roma származású - gyermekek
NeROK által támogatott rendezvényeken résztvevők 3196 fő

a közhasznú
tevékenységből részesülők
létszáma:

A Társaság által megvalósított pályázatok képzésein, rendezvényein résztvevők
Nappali tagozaton tanulók 164 fő
Felnőttképzés levelező tagozaton tanulók 123 fő

a közhasznú tevékenység
főbb eredményei:

Csekély mértékben megindult a tanulói létszám növekedése az iskola jó hírnevének és
elért eredményeinek köszönhetően. 2018. szeptemberében a korábbi évhez képest
15%-kal több tanuló iratkozott be intézményünkbe.
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4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év (e Ft)

Intézménynek átadott normatív és kiegészítő támogatás

Tárgyév (e Ft)

216 363

196 963

Térítés nélkül nyújtott szolgáltatás
Tisztség

20 397
Előző év (e Ft)

Ügyvezető igazgató

Tárgyév (e Ft)
7 800

8 840

Felügyelő bizottság elnöke

900

900

Felügyelő bizottsági tagok

1 800

1 800

10 500

11 540

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

Alapadatok

Előző év (e Ft)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (e Ft)

562 374

685 996

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

183 926

180 059

ebből:

E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

30 619

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

360 635

475 318

H. Összes ráfordítás (kiadás)

548 628

718 370

93 929

142 449

528 965

701 316

13 666

-32 374

I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft]

IGEN

IGEN

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 > 0]

NEM

NEM

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) > 0,25]

NEM

NEM

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) > 0,02]

NEM

NEM

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) > 0,5]

IGEN

IGEN

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 >10 fő]

NEM

NEM

Társadalmi támogatottság mutatói
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