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I. A közhasznúsági melléklet célja
A Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft (a továbbiakban: Társaság) a 2019.01.012019.12.31. közötti időszakra vonatkozó egyszerűsített éves beszámolójának 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 Társaság 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.
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III.

Közhasznú és alapcél szerinti tevékenységek

A Társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy
törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek
vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI.06.) Korm. rendelet, valamint az Ectv. rendelkezéseinek
megfelelően óvodák, általános és középiskolák, valamint egyéb oktatási intézmények alapításával
és fenntartásával, óvodai, általános iskolai, középiskolai és felnőttképzés szervezésével valamint
a célokhoz illeszkedő kiadói munka folytatásával és kulturális tevékenység kifejtésével segíti elő
a nyitott szellemű, a tudományok iránt fogékony, népéhez és anyanyelvéhez kötődő cigány fiatalok
képzését.
A Társaság első számú feladata, hogy fenntartja és működteti a külön jogi személyiséggel is
bíró Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolát (a továbbiakban: Oktatási
Intézmény).
A Társaság fenntartja és működteti továbbá a TIOP-1.2.6-14/1-2014-0004 pályázat keretében
létrejött intézményeket: Kreatív Digitális Információs és Alkotóközpontot (Pécs), a Német
Nemzetiségi Kiállítás- és Élményközpontot (Nagynyárád), a Nemzetiségek Házát (Komló) és az
Oktatási és Kreatív Alkotóházat (Alsószentmárton).
2015. évben új feladat elé állította a Tulajdonos, hogy a TIOP pályázat kapcsán elkészült
intézményhálózatot szakmai tartalommal töltse meg, melynek érdekében létre hozta a
Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központot (a továbbiakban: NeRok),
mint célfeladatot.
A Dél-Dunántúl Magyarország nemzetiségekben leggazdagabb régiója. Baranyában három
jelentős létszámú nemzetiség él: a német, a cigány és a horvát. A NeRok a baranyai nemzetiségek
művelődésének infrastrukturális feltételeit és módszertani hátterét hivatott biztosítani – elsősorban
a hálózathoz kapcsolt színhelyeken, de bizonyos tevékenységeivel az egész megyében és
országosan is szolgáltat.
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A Társaság a közhasznú tevékenységeket látja el:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
gyermek és ifjúságvédelem
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
szociális tevékenység, családsegítés,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítése,
emberi és állampolgári jogok védelme,
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenységek,
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,

A Társaság legfőbb célja, hogy az általa fenntartott Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú
Művészeti Iskola (a továbbiakban: Oktatási Intézmény) zavartalan működését biztosítsa,
valamint a NeRok szervezésében és folyamatban lévő EU-s pályázataink keresztül a fentiekben
felsorolt közhasznú tevékenységeit maradéktalanul ellássa; értékközpontú, közösségteremtő és
formáló programokon keresztül részese legyen az elveszőben lévő szellemi örökség átörökítésének,
hozzájáruljon a kulturális sokszínűség el- és befogadásához.
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 tevékenységre köteles fordítani.

IV. Közhasznúsági tevékenység bemutatása
A közhasznú tevékenységek fő célcsoportjai és eredményei
Társaságunk közhasznú tevékenységeit több „csatornán” keresztül látja el.
Az egyik a Nemzetiségi – Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ által
megvalósított programokon keresztül ellátott rendezvények, tevékenységek, melyekből 2019.
évben Pécsett, 45 rendezvényt, összesen 2261 fő részvételével, Alsószentmártonban 1 rendezvényt
50 fő részvételével, Komlón 15 rendezvényt szerveztünk 795 fő részvételével, és Nagynyárádon
11 rendezvényt 427 fő részvételével valósítottunk meg. 2019. évben a NeRok 72 megvalósult
rendezvényén összesen 3533 fő vett részt.
Rendezvényeinek, programjaink igen széles társadalmi réteget szólítottak meg. Programjainkon,
rendezvényeinken keresztül mind romákat és nem romákat, egyéb nemzetiségűeket, nőket és
férfiakat, felnőtteket és gyermekeket, időseket és fiatalokat, és különböző földrajzi helyszínen
élőket (falu, város, megyeszékhely, illetve hátrányos helyzetű térség vagy nem) és különböző
társadalmi helyzetűeket értünk el, jutottunk el hozzájuk.
5

Abból adódóan, hogy a NeRok székhelye, valamint a technikai háttere (pl. stúdió, nyelvi labor,
Leonardo 3D számítógép terem) – fizikálisan, földrajzilag - a Gandhi Gimnázium, Kollégium, és
AMI épületében található, óhatatlan, hogy egymás szakmai (napi) munkáját, törekvéseit és kijelölt
céljait ismerjük. Egyben arra törekszünk, hogy átfedés mentesen kiegészítsük és támogassuk a
szervezeti egységek céljait, munkáját, így értelmezhető és látható, hogy a NeRok
tevékenységeinek célcsoportja milyen széles.
 a NeRok szervezésében megvalósuló minden közösségi/kulturális/ oktatási program nyilvános,
minden érdeklődő számára elérhető
 Gandhi gimnázium diákjai azon tevékenységek esetében célcsoport, mely tevékenységekben a
gimnáziumnak nincsenek saját szakmai és támogatási lehetőségei – pl. fotóklub.
 Kiemelt célcsoporti körünk a Gandhi Gimnáziumban tanuló diákok családtagjai (fiatalok, és
felnőttek) és az érkezési településeik (országosan) roma közösségei. Ebben a célcsoporti
körben kiemelt törekvésünk – a közhasznú tevékenységünkkel összhangban - a roma
nemzetiségi hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztálynak és a nemzetiségek
kulturális örökségeinek és múltjának megismerése, megismertetése és elmélyítése,
továbbadása.
A NeRok 2019 évben megvalósított programjairól, annak céljairól, eredményeiről a
beszámoló X. fejezetében térünk ki részletesen.
A másik csatorna a Társaság megvalósítás alatt álló Európai Uniós pályázatai, melyek a
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségének elősegítésén kívánnak javítani. A
pályázatok célcsoportjai eltérőek a pályázati felhívásokkal összhangban, melyet szintén a X.
fejezetben részletezünk.
Az 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 a Társaság fenntartásában működtetett
oktatási intézményben tanuló hátrányos helyzetű, (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő) 25 fő fiatalt, azok szüleit, családját és a célcsoporttal foglalkozó szakembereket
(pedagógus, mentor) támogatja, segíti.
Az EFOP-3.1.8-17-2017-00128 Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program
Iskolaközi szemléletformáló programok megvalósítása a Gandhi Gimnázium Közhasznú
Nonprofit Kft. programjai által a Társaság fenntartásában működtetett oktatási intézményben
tanuló hátrányos helyzetű, (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) 50 fő fiatalt
támogatja, segíti. Ezen projekt kiemelt célja a különböző társadalmi hátterű tanulók közti kapcsolat
létrehozásának elősegítése, mely hozzájárul hosszú távon a kapcsolati tőke kialakításához. Cél a
kapcsolatfelvételnek, egymás megismerésének, baráti kapcsolatok kialakításának a biztosítása,
segítése olyan tanulók között, akik eltérő szociális helyzetükből fakadóan vélhetően sosem
találkoznának egymással.
Az EFOP-3.1.9-17-2017-00007 Iskolapad újra töltve - Második esély programok támogatása
Második esély programok megvalósítása a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.
programjai által a projektbe bevonásra került olyan 32 fő 18- 25 év közötti fiatal, akik nem
fejezeték be középiskolai tanulmányaikat. A Második esély program keretében vissza tudnak térni
a középfokú tanulmányaik folytatásához, érettségi bizonyítványt szerezhetnek, ezzel támogatva
iskolarendszerben maradásukat, tanulmányaik befejezését, a bizonyítvány megszerzését. Ennek a
megközelítésnek a része az is, hogy visszaadjuk az önbizalmukat és ösztönözve őket a sikeres
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beilleszkedéshez szükséges attitűd kialakítására, segítjük őket a megfelelő készségek
elsajátításában.
Az EFOP-1.3.4-16-2017-00005 Közös értékeink – sokszínű társadalom „A roma kultúra
megismerése, továbbadása a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. programjai
által” a Dél-dunántúli régióban élő nemzetiségek, romák és nem romák, felnőttek és gyermekek
egyaránt továbbá azok a szakemberek (pedagógusok, szociális munkások, kulturális szakemberek,
civilek), megszólítását célozta meg, akik romákkal, romákért dolgoznak, valamint azok a
hátrányos helyzetű emberek, akiknek korlátozottak a hozzáférési lehetőségei a kulturális javakhoz,
eseményekhez, termékekhez.

V.

Kimutatás a 2019. évben kapott támogatások felhasználásról

Támogatás
megnevezése
Pályázaton nyert EFOP
támogatás
Pályázaton nyert CSSP
támogatás
Pályázaton nyert
GINOP támogatás
NKA támogatás
Alapítótól kapott
NeRok támogatás
Gandhi 25. jubileumi
támogatás
Költségvetéstől kapott,
előző évek támogatás
elszámolása
Költségvetéstől kapott
normatív támogatás
Költségvetésből kapott
kiegészítő támogatás
Közfoglalkoztatottak
támogatása
Kormányhivatal
(Munkaügyi KP.)
támogatása
Alapítótól kapott
bértámogatás
Alapítótól kapott
működési támogatás
Alapítótól kapott egyéb
támogatás
Alapítótól kapott egyéb
támogatás
DDOP pályázati
különbözet

Kapott támogatás felhasználása
Támogatás
Tárgyévben
Előző Tárgyévben
rendelkezésre
évi
folyósított
álló összeg
áthozat
összeg
38 963

28 326

67 289

28 574

12 694

26 021

1 485

0

1 485

1 485

0

0

0

1 575

1 575

0

1 575

0

0

1 500

0

1 500

0

12 465

79 600

92 065

12 465

77 648

1 952

500

500

0

4 523

4 523

0

258 394

258 394

0

37 260

0



Szakmai
tevékenység
1 500 megvalósítása

500
0

4 523

0

0

258 394

0

37 260

0

37 260

0

2 109

2 109

0

2 109

0

0

949

949

0

949

0

0

81 700

81 700

0

74 369

7 331

0

50 000

50 000

0

49 740

260

0

10 000

10 000

0

10 000

0

10 836

10 836 Kompenzáció

52 913


Felhasználás
célja

adatok E Ft-ban
Felhasználás összege
Átvitel
Előző évi
Tárgyévi
összege
áthozat
felhasználás
felhasználás

4 127

4 127

571 399

624 312

Gandhi
Gimnázium
működési
támogatása

Társaság bérés működési
támogatása

Beruházási
támogatás

10 836

Pályázat
lezárása

4 127
42 524

546 224

35 564

A dőlt betűvel jelzett – oktatási tevékenységhez kapcsolódó - támogatásokat a Társaság átadta az Oktatási Intézmény
részére felhasználás céljából.
A táblázat a pénzforgalmi adatokat tartalmazza.
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A Társaság részére juttatott támogatások pénzügyi felhasználásának rövid
ismertetése
A NEROK támogatás
A támogatás összege: 78 800 E Ft
A NEROK támogatás 2019. évi felhasználása Ft-ban (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 (bruttó értéken)
1. anyagköltség, készletbeszerzés
2. szellemi tevékenység ktgei, szakértői, előadói díjak
3. bérleti díjak
4. rezsi jellegű kiadások
5. szállítási, utazási költségek
6. egyéb szolgáltatások vásárlása
A
Működési kiadások összesen (1+2+3)
4. Beruházások (immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzése)
B
Felhalmozási kiadások összesen
Támogatás összege összesen (A+B)

Tényleges
felhasználás
30 657 000
5 510 000
41 016 000
7 619 000
18 858 000
2 644 000
2 879 000
1 925 000
7 092 000
77 183 000
1 617 000
1 617 000
78 800 000

Beruházása NeRok-ból
A szakmai és adminisztrációs munkák elősegítésére11 db laptop került beszerzésre. A megvásárolt
laptopok zömében használt és felújított eszközök, a régi elavult és már nem üzembiztos gép
cseréjére került sor.
Vásároltunk továbbá egy Szentandrássy István képet 400 ezer Ft értékben. A műalkotás a nagy
tárgyalóteremben került kiállításra és a Társaság művészeti vagyonát gyarapítja.
Az éves összes NeRok beruházás értéke 2019-ben: 1 616 500.-Ft volt.

Bér- és járuléktámogatás
A támogatás összege 81 700 E Ft
2019. évi költségvetés tervezése során jelzett, bérintézkedésekhez kapcsolódó többletigényekről
szóló 1341/2017. (VI.9.) Korm. határozat alapján a Társaság 2019. évben 81 700 ezer Ft
támogatásban részesült.
2019-ben 31 fő olyan munkavállalót foglalkoztatott a Társaság, akiknek bére a támogatás terhére
került elszámolásra és további 6 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.
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A bértámogatás 2019. évi felhasználása (Ft-ban)
Sorszám

Kiadás megnevezése

1.
2.

Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Támogatás összege összesen

Tényleges
felhasználás
69 428 000
12 272 000
81 700 000

Egyéb bér- és járuléktámogatások
A támogatás összege 3 058 E Ft
További költségvetési forrással is gazdálkodtunk, amely a közfoglalkoztatottak és a tartós
álláskeresők bér és járuléktámogatásából származott, amelyet e foglalkoztatás költségeinek
finanszírozására használtunk fel összesen 3 058 ezer Ft értékben.

Működési támogatás
Támogatás összege: 50 000 E Ft
A Társaság, mint az Oktatási Intézmény fenntartója és az épületek tulajdonosa 29 158 m2 ingatlan
kezelését látja el. Az ingatlanok fenntartása, szakhatósági elvárásoknak megfelelő üzemeltetése –
közoktatási intézményről lévén szó – jelentős tételt képvisel a Társaság éves költségvetésén belül.
A támogatás felhasználását a fenntartói, üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó költségek,
ráfordítások teszik ki, ezért a támogatási összeg döntő többségben a közüzemi, szakhatósági,
működést támogató szolgáltatások igénybevételére, az épületek és eszközpark karbantartásának
megvalósítására került felhasználásra.
Felhasználás jogcímei:
Személyi jellegű kifizetések között egy megbízási díj került elszámolásra, az Oktatási Intézmény
igazgatójának kinevezésével kapcsolatos pályázat szakértői véleményezése100 E Ft, járuléka 18
E Ft volt.
A saját munkavállalókkal kivitelezett karbantartási javítási munkálatokhoz kapcsolódó
anyagköltség címen 2019. évben 2 939 E Ft került felhasználásra, a többi anyagköltség jogcímen
felhasznált forrást irodaszerre, tisztító- és vegyszerekre valamint gépjárművek üzemeltetéséhez
egyéb projektekhez el nem számolható üzemanyagra fordítottuk.
Rezsiköltségek között számoltuk el az ingatlan működtetéséhez felhasznált áram, víz,
gázszolgáltatás díját valamint a hulladékszállítás ellenértékét.
Épületfenntartás/karbantartás költségei
A kollégium épülete 1960-1970 között épült, csak részleges felújítások történtek az elmúlt
években, a felújítatlan részek folyamatos és kiszámíthatatlan fenyegetettséget jelentenek a
működtetés területén, ezért a támogatás jelentős részét az üzemeltetési kockázatok mérséklésére
használtuk fel.
Biztonságtechnikai vizsgálatokra 492 E Ft, külső vállalkozóval végeztetett karbantartási
feladatokra 18 494 E Ft, eszközkarbantartásra 739 E Ft, gépjárművek karbantartása 826 E Ft került
felhasználásra. Épület- és eszközfenntartáshoz közvetlenül kapcsolódó egyéb szolgáltatásokra
(takarítás, biztosítás stb.) 4 449 E Ft-ot költöttünk.
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Egyéb működési költségek között felmerülő költségek között számoltuk el a könyvelési,
bérszámfejtési díjakat, könyvvizsgálatot, a szakértői díjak, posta, telefon internet, de üzemegészségügyi szolgáltatás költségei, tagdíjak és egyéb – a Társaság üzemeltetésében lévő – irodai
és gépjármű eszközpark karbantartási és üzemben tartási költségek is itt szerepelnek, (adók,
műszaki vizsgák stb.) összesen: 14 956 E Ft értékben.
A működési támogatás 2019. évi felhasználása Ft-ban
Sorszám

Kiadás megnevezése

Tényleges felhasználás

1. Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. Dologi kiadások (bruttó értéken)
1. anyagköltség, készletbeszerzés
2. szellemi tevékenység költségei, szakértői, előadói díjak
3. bérleti díjak

100 000
18 000
49 882 000
6 016 000
10 683 000
93 000

4. rezsi jellegű kiadások
5. szállítási, utazási költségek
6. egyéb szolgáltatások vásárlása
7. egyéb dologi kiadások
Működési kiadások összesen (1+2+3)

A

29 316 000
105 000
3 034 000
635 000
50 000 000

Támogatás összege összesen (A+B)

50 000 000

Kiegészítő támogatás
A támogatás összege 39 081 E Ft
Köznevelési szerződés keretében az Oktatási Intézmény kiegészítő támogatásban részesül, a
támogatást mind az Oktatási Intézmény, mind a fenntartó Társaság felhasználhatja.
A Támogatóval létrejött három oldalú megállapodás keretében a tanulói létszám alapján
megállapított támogatást a köznevelési feladatot ellátó Oktatási Intézmény működési feltételeinek
biztosítására kell fordítani.
2019. évben a támogatást a Társaság használta fel és a köznevelési feladatok ellátására fordította az
alábbi jogcímeken:
1. víz, villany, gáz, rezsianyag (napi karbantartási és fenntartási anyag)
2. érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzése, munka és tűzvédelem, könyvelési díj
3. takarítás, hulladékkezelés, csatorna és sportpálya karbantartás, riasztórendszer és tűzvédelmi
rendszer karbantartás
Sorszám

Kiadás megnevezése

1. Bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. Dologi kiadások (bruttó értéken)
1. anyagköltség, készletbeszerzés
2. szellemi tevékenység költségei, szakértői, előadói díjak
3. rezsi jellegű kiadások
Támogatás összege összesen (A+B)

Tényleges felhasználás
39 080 833
16 318 259
2 697 904
20 064 670
39 080 833
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Pályázatokon nyert támogatások
(ld. részletesen a X. fejezetben)
EFOP-3.1.8-17-2017-00128 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 E Ft-ban 2019.december 31-én:

Pályázati azonosító
EFOP 3.1.8
EFOP 3.1.9
EFOP 1.3.4
EFOP 3.1.10.
Összesen:

Nyitó egyenleg
2 915
17 498
4 694
13 857
38 964

2019-ben kapott
támogatás
összege
7 500
8 087
7 295
5 444
28 326

Időszakra elszámolt
költségek

Záró egyenleg

8 317
9 821
11 987
11 145
41 270

2 098
15 764
2
8 156
26 020

A táblázat a pénzforgalmi adatokat tartalmazza.

Csoóri Sándor Alap pályázatok
A támogatások 2019. évi időarányos összege 1 685 E Ft
1. Csoóri Sándor Alap– Néptánc projekt (ld. részletesen a X. fejezetben)
Elnyert összeg: 2.000 e Ft, ebből 2019-ben felhasznált 1 080 E Ft.
Időszak: 2018.07.01-2019.06.30.
2. Csoóri Sándor Alap – Népzene projekt (ld. részletesen a X. fejezetben)
Elnyert összeg: 1.200 e Ft, ebből 2019-ben felhasznált: 605 E Ft
Időszak: 2018.07.01-2019.06.30.
Gandhi25. - ROMA-NEMZ-KUL-19 -támogatás - Az Oktatási Intézmény fennállásának 25.
évfordulójára
(ld. részletesen a X. fejezetben)
Elnyert összeg: 500 E Ft ebből 2019-ben felhasznált 500 E Ft
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Buszvásárlási támogatás: E-ROM-2018-0004
Elnyert összeg: 10.000 E Ft, ebből 2019-ben felhasznált: 10.000 E Ft
Időszak: 2019.06.12.- 2020.04.30.
Beszerzés tárgya: Ford Tourneo Titanium Busz 2.0

Előző éve(ke)t érintő – pénzügyileg 2019-ben rendezett támogatások/pályázatok
NKA pályázati támogatás - VII. Romológus Konferencia
Elnyert összeg: 15.000 E Ft, ebből 2018-ban felhasznált: 15.000 E Ft,
Időszak: 2018. 04.01-2018.10.31.
A támogatásból 2019-ben fizetett támogatási összeg (10% visszatartás) 1 500 E Ft
A szakmai tartalomról a Társaság a 2018. évi Közhasznúsági beszámolójában már beszámolt.
DDOP – 3.1.2/C-14-2014-0001
A pályázatból visszatartott összeg kiutalása – 4.127 E Ft értékben
Alapító építményadó befizetésre nyújtott támogatása
2018. június 20. napján minden előzetes értesítés és határozathozatal nélkül 2016. december 31.
napjáig bankszámlánkról leemelésre került a 2012-2016 időszak építményadó kötelezettsége mely
összeget az Alapító visszautalt a Társaság részére – 10.836 E Ft értékben

VI.

A társaság vagyona, a tevékenység érdekében felhasznált vagyon
kimutatása
Megnevezés

Jegyzett tőke
Tőketartalék
Eredmény tartalék
Lekötött tartalék
Adózott eredmény
Összesen

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

Előző év Tárgyév
E Ft
E Ft
3 000
3 000
0
0
57 529
25 155
0
0
-32 374
28 082
28 155
56 237

Változás
%
E Ft
0,00
0
0
-56,27
-32 374
0
186,74
60 456
99,74
28 082

Előző év
E Ft
1 619 982
25 009
17 398
1 662 389
28 155
0
35 216
1 599 018
1 662 389

Változás
%
E Ft
-3,95
-64 022
76,30
19 081
-95,44
-16 605
-3,70
-61 546
99,74
28 082
2 000
-17,20
-6 058
-5,35
-85 570
-3,70
-61 546

Tárgyév
E Ft
1 555 960
44 090
793
1 600 843
56 237
2 000
29 158
1 513 448
1 600 843
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Bruttó érték változása
Vagyoni értékű jogok
IMMATERIÁLIS JAVAK összesen
Ingatlanok
Műszaki berendezések
Egyéb berendezések
TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen
Nettó érték változása
Vagyoni értékű jogok
IMMATERIÁLIS JAVAK összesen
Ingatlanok
Egyéb berendezések
TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen
Értékcsökkenés változása
Vagyoni értékű jogok
IMMATERIÁLIS JAVAK összesen
Ingatlanok
Műszaki berendezések
Egyéb berendezések
TÁRGYI ESZKÖZÖK összesen

Nyitó
99 839
99 839
1 712 951
1 165
371 609
2 085 725
Nyitó
1 853
1 853
1 510 863
97 266
1 608 129
Nyitó
97 986
97 986
202 088
1 165
274 343
477 596

Növekedés
0
0
0
0
16 550
16 550
Növekedés
0
0
0
16 550
16 550
Növekedés
1 378
1 378
49 027
0
30 270
79 297

Csökkenés
300
300
0
369
4 560
4 929
Csökkenés
1 378
1 378
49 027
30 270
79 297
Csökkenés
300
300
0
369
4 560
4 929

Záró
99 539
99 539
1 712 951
796
383 599
2 097 346
Záró
475
475
1 461 836
83 546
1 545 382
Záró
99 064
99 064
251 115
796
300 053
551 964

VII. A közhasznú és vállalkozási tevékenységek eredményessége, társasági
adó
Közhasznúsági eredmény
Adatok E Ft-ban
Alap
tevékenység
1.
2.
3.

Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
ebből: tagdíj, alapítótól kapott befizetés
támogatások
4. Pénzügyi műveletek bevételei
A. Összes bevétel (1±2+3+4+5)
ebből: közhasznú tevékenység bevételei
6. Anyagjellegű ráfordítások
7. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások
10. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B. Összes ráfordítás (6+7+8+9+10+11)
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

1 818
72 317
658 506
0
643 504
0
732 641
732 641
142 247
154 813
11 055
80 675
343 418
13
721 166
721 166

Vállalkozási
tevékenység

Összesen

24 309
0
382
0
0
0
24 691
0
6 050
64
0
0
1 965
0
8 079
0

26 127
72 317
658 888
0
643 504
0
757 332
732 641
148 297
154 877
11 055
80 675
345 383
13
729 245
721 166
13

C.
12.
D.
13.
E.

Adózás előtti eredmény (A-B)
Adófizetési kötelezettség
Adózott eredmény (C-12)
Jóváhagyott osztalék
Tárgyévi eredmény (D-13)
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 jövedelemadó meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg
F. Közszolgáltatási bevétel

11 475
0
11 475
0
11 475

16 612
5
16 607
0
16 607

28 087
5
28 082
0
28 082

338 055
0

0
0

338 055
0

42 123

0

42 123

263 326

0

263 326

0

0

0

0

0

0
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Társasági adó
Társasági adó levezetés
Adatok Ft-ban
Kedvezményezett tevékenységek
Bérleti díj/ továbbszámlázott szolgáltatás/NEROK, GINOP bevétel
Értékesített tárgyi eszközök bevétele
Visszaírt értékvesztés
Káreseményekkel kapcsolatos bevételek
EFOP-3.1.8-17-2017-00128
EFOP-3.1.9-17-2017-00007
EFOP-3.1.10-17-2017-00005
EFOP-3.1.4-16-2017-00005
Normatív támogatásból származó bevétel
Előző évek támogatás elszámolás
EMMI támogatás 33 480 E Ft
Támogatás 2012 KOIR
CSSP- NÉPTÁNC, NÉPZENE, ROMA
NKA támogatás
EMMI támogatás 72 700/81 700 E Ft - Bértámogatás
EMMI támogatás 14 E Ft iroda átalakítás
Támogatás NEROK
Közfoglalkoztatott támogatás
Munkaügyi Központ támogatás
Elhatárolt értékcsökkenés visszavezetése
Működési támogatás
Egyéb támogatás
Egyéb bevételek
Kerekítés
Kedvezményezett tevékenységek összes bevétele:
Rendezvényszervezés árbevétele
Egyéb bevételek
Bérleti díj bevétel
Bérleti díj TIOP
Szállás bevétele
Sportcsarnok bérleti díj bevétele
Oktatás árbevétele
Tovább számlázott szolgáltatás (rezsi, étkezés)
Eszköz bérbeadás
Kerekítés
Követelések visszaírt értékvesztése
Értékesített tárgyi eszközök bevétele
Pénzügyi műveletek bevételei
Vállalkozási bevételek összesen:
Összes bevétel - kamat
Arány (Kedvezményezett tevékenység/(Összes bevétel - kamat))
Korrigált bevétel
korrigált kamat (kamatbevétel * arány)
Összesen:
Korrigált bevétel/összes bevétel
Társasági adóalap
Számított társasági adó (9 %)
Gazdasági tevékenységre jutó adó
Adómentesség

Előző év

Tárgyév

13 523 045
51 496
0
876 057
3 949 619
5 870 604
8 958 649
11 840 054
180 059 200
1 437 501
19 695 966
32 200 003
2 332 200
15 000 000
72 700 000
2 000 000
71 587 624
3 563 208
4 674 989
159 499 692
0
15 227 673
571 400
1 296
625 620 276
330 875
7 040
918 000
10 970 771
7 574 007
12 707 500
0
7 470 387
0
9
0
0
53
39 978 642
665 598 865
93,99%
625 620 276
50
625 620 326
93,99%
0
0
0
0

1 818 123
0
15 001 833
0
6 162 689
9 821 008
13 298 518
11 265 523
263 326 328
4 523 330
0
37 260 001
1 538 064
0
81 700 000
0
81 374 205
2 108 556
949 334
73 328 565
50 000 000
6 847 862
371
660 324 310
0
716 894
775 000
755 000
5 911 852
12 341 364
44 000
1 845 218
1 981 100
58
302 571
18 174
30
24 691 261
685 015 541
96,40%
660 324 280
29
660 324 309
96,40%
1 540
139
5
134
15

VIII. Cél szerinti juttatások
Cél szerinti juttatás (pénzforgalmi kimutatás)
Juttatás megnevezése

Juttatás összege (E Ft)
előző évi
tárgyévi

Eltérés
%
E Ft

Megjegyzés

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeni juttatások
ebből adóköteles
ebből adómentes
Természetbeni juttatások
ebből adóköteles

197 676
713
196 963
4 912
4 912

259 939
1 545
258 394
6 899
4 412

ebből adómentes

0

2 023

Egyéb juttatások
Összesen

20 397
222 985

131,50
216,69
131,19
140,45
89,82
-

72 317 354,55
339 155 152,10

62 263
832 EFOP ösztöndíj
61 431 Oktatási Intézmény működése
1 987
-500 EFOP, NEROK programok
EFOP, NEROK, GINOP szakmai
2 023
programok, feladatok
51 920 Oktatási Intézmény működése
116 170

Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeni juttatások
Természetbeni juttatások
Egyéb juttatások
Összesen

0
0
0
0

0
0
0
0

-

0
0
0
0

A Társaság tekintettel a közszolgáltatási feladatra nem számolta fel a tárgyidőszakot érintő bérleti
díjakat a fenntartott önálló szervezettel rendelkező intézmény részére, a társaság finanszírozta a rezsi
költségeket, a takarítást, a karbantartók és portások bérét, valamint a könyvelési és részben egyéb
költségeket. A Társaság könyveiben ezek a tételek a térítés nélkül nyújtott szolgáltatások között
kerültek kimutatásra.
Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások 2019 (E Ft-ban)
Épület használat
20 066
Könyvelési díj
880
Portaszolgálat bér és járulékok
5 589
Karbantartás bér és járulékok
3 665
Gimnázium és Kollégium takarítás
20 837
Áramdíj
7 879
Gázdíj
10 994
Hulladékkezelés
177
Könyvelő szoftver
16
Érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat, eseti
1 928
karbantartások
Reklámköltség
39
Egyéb szolgáltatás
73
Karbantartási, épület-fenntartási anyagok beszerelése
174
Összesen:
72 317
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KIMUTATÁS
A kapott támogatásokról
2019. év

Tárgyévben Kapott támogatás (pénzforgalmi kimutatás)
Juttatás megnevezése

Támogatott cél

Központi költségvetési szervtől
Min. normatív támogatás
Előző évi támogatások elszámolása
Min. támogatás KOIR
Közfoglalkoztatottak bértámogatása
Költségvetési támogatás (Munkaügyi KP)
Alapítótól kapott támogatás

Gandhi Gimnázium működési költség
Gandhi Gimnázium működési költség
Gandhi Gimnázium működési költség
Működési költségek fedezete
Gandhi Gimnázium működési költség

NEROK támogatás
EMMI bértámogatás
Pályázati úton nyert támogatások
Működési támogatás
Alapítótól kapott egyéb támogatás
Magányszemély
Egyéni vállalkozó
Jogi szem. gazd. társaság
Jogi szem. nélküli gazd. társaság
Közhasznú szervezettől
SZJA 1 %
Egyéb
Összesen

IX.

NEROK (korábban TIOP) program
szakmai tevékenység és működési
költségeinek fedezete
Működési költségek fedezete
EFOP, GINOP szakmai tevékenység
költségeinek fedezete
Működési költségek fedezete
Beruházás, szakmai program fedezete

Gandhi Gimnázium működési költség

Támogatás összege (E Ft)
előző évi
tárgyévi
221 934
303 235
180 059
258 394
1 437
4 523
32 200
37 260
3 563
2 109
4 675
949
210 547
250 901

Változás
%
E Ft
136,63
81 301
143,51
78 335
314,75
3 086
115,71
5 060
59,19
-1 454
20,30
-3 726
119,17
40 354

78 800

78 800

100,00

0

72 700

81 700

112,38

9 000

59 047

29 901

50,64

-29 146

0
0
0
0
0
0
0
0
264
432 745

50 000
10 500
0
0
0
0

-

50 000
10 500
0
0
0
0
0
0
4 509
126 164

0
4 773
558 909

1 807,95
129,15

A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások kimutatása
KIMUTATÁS
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2019. év
Juttatás megnevezése

Ügyvezető munkabére
Felügyelőbizottsági tagok
Megbízási díj
Cafeteria (ügyvezető)

Juttatás összege (Ft)
előző évi
Tárgyévi %
8 320 000 9 360 000 13
2 700 000 1 575 000 -42
0
0 120 000
120 000 -

Eltérés
Ft
1 040 000
-1 125 000
-

17

X.

2019. évi programok bemutatása

Nemzetiségi- Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ
A 2019-es év meghatározó volt a Nemzetiségi- Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ
(NeRok) életében, ez az első olyan év, ahol szinte minden előre tervezett szakmai feladatot –
három kivételével - meg tudott valósítani a szervezet. Az éves munkánkat a szakmai stabilitás, a
támogató környezeti háttér és bővülő kapcsolati rendszer jellemezte. A vidéki helyszíneinken –
Alsószentmártonban, Komlón, Nagynyárádon - a helyi igényekhez és lehetőségekhez
alkalmazkodva jó minőségű és sikeres programokat valósítottunk meg nagyon stabil partneri
együttműködés keretében. Komlón a német közösséggel, Nagynyárádon a helyi önkormányzat
aktív közreműködésével a NeRok ház éves működését immár szinte teljes egészében
programokkal megtöltve működtettük. Alsószentmártonban több helyi civil szervezet,
középiskola, önkormányzat és kisebbségi önkormányzat szervezi a falu kulturális és közösségi
életét a falu több közösségi színterén – a NeRok házban is – így nagyszámú kulturális esemény,
műhelyfoglalkozás, előadás valósult meg az év során. Jellemzően a NeRok szakmai stábja
mindenhol meghívott vendég volt, a helyiek nyitottak, együttműködőek és befogadók a Gandhi
Intézményrendszer és ezen belül a NeRok irányába. A szervezésben, megvalósításban – a helyi
igényekhez igazodva – vállaltunk rendszeresen szerepet.
Humán erőforrásunk, munkatársi állományunk szinte állandó, stabil – nagyon jól képzett,
szakterületükön elismert, gyakorlott, elfogadott szakemberek. Munkatársaink nagy munkabírással
rendelkeznek, rugalmasan és gyorsan tudnak reagálni szinte minden helyzetre. A 2019-es évben
is kiemelt figyelmet fordítottunk a munkatársak megtartására, a munkatársi és vezetői állomány
képzésére, fejlesztésére.
2019. évben Pécsett 45 darab rendezvényt 2261 fő részvételével, Alsószentmártonban 1 db
rendezvényt 50 fő részvételével, Komlón 15 db rendezvényt szerveztünk 795 fő részvételével
és Nagynyárádon 11 db rendezvényünkön 427 fő vett részt.
Mindösszesen 2019. évben a NeRok 72 db rendezvényén 3533 fő vett részt.
Összességében a számok és a rendezvények tükrében elmondhatjuk, hogy a NeRok tevékenysége
2019. évben sikeres volt, tervezett programjainkat megvalósítottuk nagyszámú érdeklődés mellett,
több új partner, támogató közreműködésével.
Természetesen volt olyan elképzelésünk, amit nem sikerült megvalósítanunk, ilyenek a piaci
alapon meghirdetésre került cigány néptánc táborok felnőttek részére Pécsett és Erdélyben.
Gondosan felépített marketing munkánkkal sem volt rá kereslet, nem tudtunk a táborok
indításához elegendő részt vevőt megszólítani, toborozni.
2019. évre tervezett nemzetközi konferenciát idő hiányában és program torlódás miatt nem tudtuk
meghirdetni, - el nem engedjük - megvalósítását a következő évre tervezzük.
A felnőttképzési tevékenységünk piaci pozícióit sem tudtuk kellőképpen erősíteni 2019. évben. A
helyzeten csak rontott, hogy 2020. évtől olyan jogszabályi változások várhatóak, mely a
felnőttképzést teljesen új jogszabályi környezetbe helyezi, melyre nekünk is fel kell készülnünk.
A kevésbé sikeres piac felé irányuló tevékenységeinket – mint a felnőtt tánctáborok – értékeljük,
elemezzük, helyettük 2020. évben új lehetőségeket keresünk, melyek a NeRok célrendszerébe
illeszkednek. Természetesen a sikeres programjainkat – mind Pécsett, mind a vidéki
helyszíneinken – tovább visszük, folytatjuk, kapcsolati hálónkat mind hazánkban, mind külföldön
tovább szélesítjük és erősítjük.
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Részletes összefoglaló a megvalósult programokról, tevékenységekről, eseményekről
telephelyenként, helyszínenként:
2019. év elején a NeRok intézményhálózathoz tartozó településeken (Komló, Nagynyárád,
Alsószentmárton) megtalálható NeRok házak működtetőivel személyes programegyeztetés
történt. Ennek keretében meghatároztuk a közös együttműködés irányvonalait, konkrétan az éves
munka menetét és program naptárakat állítottunk össze. A szakmai stáb Pécsett, a központi
helyszínen dolgozik. A 2019. évi programokat a szakmai stáb generálta, dolgozta ki és
menedzselte az intézményben, összhangban a vidéki programokkal. Fokozatosan építjük ki az
intézmény hazai és külföldi kapcsolatait. Szervezzük a gimnáziumban zajló oktatási időn túli
eseményeket, programokat a gimnáziumi keretek közt folyó oktatás segítése, létszámcsökkenés
megállítása, növekedés elérése célok mentén és érdekében.
Pécs
Ebben az évben is folytattuk illetve újra megszerveztük az előző években már jól és sikeresen
működő programjainkat, tevékenységeinket.
A NeRok Caffé sorozatunk, melynek 2019. évben vendégei voltak:
- Karaván Família zenekar, melynek különlegessége az egyéni stílus és repertoár, valamint
a családi felállás. A zenekar nemcsak a megalakulásuk körülményeiről beszélt, de
mindeközben történeteikkel a gandhis gyerekeket is motiválta a tanulásra, a szorgalomra,
kitartásra. Természetesen zenés fellépéssel is kedveskedtek a fellépők, melyet még
különlegesebbé tett, hogy gandhis gyermekeinkkel együtt énekelték a gyerekek számára
kedves és ismert dalokat.
- Csányi Sándor, a Jászai Mari-díjas magyar színművész is ellátogatott hozzánk, aki egy
interjú formájában mesélt az életéről, a cigányságoz való viszonyáról, valamint a színésszé
válás folyamatáról.
- Lesi László Csaba, ismertebb nevén L.L. Junior roma énekes is elfogadta meghívásunkat
a gyerekek örömére.
- Pápai Joci énekes, előadó motiváló beszéde után kedvenc dalaival nyűgözte le a diák
közönséget.
- Oláh Gergő és a Roma Soul zenekar volt az ünnepi NeRok Caffé vendége.
Nagyon sikeresek, népszerűek és hatékonyak a kihelyezett foglalkozásaink.
- a Gandhi Intézményrendszer képviseltette magát a budapesti cigánykerék roma értékek
fesztiválon, ahol nem csak bemutató stand várta az érdeklődőket, de a hagyományőrző
együttes is fellépett.
- jártunk az Egyházasharaszti általános iskolában, ahol az alsó és felső tagozat diákjai
húsvéti nyulat készíthettek zokniból és rizsből, pecsétet fakockák és dekorgumi
segítségével, valamint színezhették a logóinkkal ellátott színezőt.
- a Szigetváron a Rendőrségi napon voltunk jelen.
- Kitelepültünk a véméndi roma napra is. A gyerekeket népi játszótérrel, körhintával vártuk,
a szülőknek bemutattuk a NeRok-ot, illetve a Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú
Művészeti Iskola nyújtotta lehetőségeket.
- Patapoklosira, Nagynyárádra, Barcsra, a helyi RNÖ vezette táborba, majd Tésenybe,
egy hátrányos helyzetű kis faluba látogattunk el. A kicsiket a logóinkkal ellátott színezővel,
csillámtetkóval vártuk, a nagyobbakkal, megismertettük a NeRok-ot, beszélgettünk a
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-

-

továbbtanulási lehetőségekről, s a Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti
Iskola nyújtotta lehetőségekről.
Tapasztalatuk, hogy nagy szükség van az ilyen jellegű rendezvényekre, a beszélgetések
során derült ki, hogy a településen élők zöme nem, vagy csak alig hallott a Gandhi
Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskoláról, az ott folyó munkáról, nincs
információja a lehetőségekről.
Szeptemberben Veszprémben tartottunk kihelyezett foglalkozást.

Mint egyetlen roma gimnázium, idén is képviselte magát a Gandhi intézményrendszer a
magyarországi UNESCO rendezvényeken. A Szellemi Kulturális Örökség Nemzetközi
jegyzékén szereplő harmincöt közösség egyikeként a Gandhi idén is bemutatkozott, mind a
pünkösdi rendezvényen, Szentendrén, mind az őszi rendezvényen, Kaposváron.
A nagy érdeklődésre való tekintettel, három alkalommal NeRok intézmény-bemutató, valamint
egy alkalommal szakmai nyílt nap is megvalósításra került. A Gandhi Gimnázium 25 éves
fennállása alkalmából tartott nyílt napon több mint 50 szempár tekintett körül az
intézményünkben. A júniusi intézmény-bemutatókon civil szervezeteket, önkormányzatok
jelentek meg, illetve külföldi érdeklődésű vendégek, akik egy nemzetközi találkozó keretén belül
látogattak el hozzánk.
A NeRok talán egyik legsikeresebb sorozata, a nyári, tematikus táborok megszervezése és
megvalósítása. 2019. évben öt tábort valósítottunk meg
-

Az ormánsági alkotótábor, Sellyén, szinte teltházzal, 26 fő részvételével valósult meg. A
tábor elsődleges célja volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek különféle technikával,
eszközzel, valamint, hogy egy szabadabb légkörben, bátran kísérletezve alkothassanak. A
tábor alatt sor került ékszerkészítésre, környezetbarát anyagokból saját vázlatfüzet
készítésére, játékos sokszorosító grafikai foglalkozásra, közös festmény készítésre.
Vendégünk volt Ráczné Kalányos Gyöngyi roma festőnő, aki egy egyedi bögrefestő
foglalkozást tartott, valamint iránymutatásával egy portrérajzoló kurzus keretében az
arcképek elkészítésének technikáját is elsajátíthatták a táborlakók. A tábort Marsalkó Péter
fotóművész kísérte végig, aki nem csak csodás fényképeivel kápráztatta el a résztvevőket,
de egy-egy technikát bemutatva maguk a gyerekek is belekóstolhattak a fotózás
művészetébe.

-

Második alkalommal került megrendezésre - szintúgy a Sellyei Református
Társegyházközség fenntartásában működő kulcsos házában, az Ormánságban - a beás
nyelvi tábor, mely alkalmat adott ismét az érdeklődő, jelenlegi és leendő gandhis
gyerekeknek a beás nyelv szépségeivel, hagyományaival megismerkedni. A táborban
összesen 21 gyermek vett részt, ebből 7 jelenleg már gandhis diák volt kortárs segítőként
jelen. Az öt nap alatt tartalmas programok várták a táborozókat, mint például ismerkedés
könnyű beás nyelvi feladványokkal, meseírás és fordítás, részvétel a Baranya Megyei Pécsi
Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szervezett vetélkedőn, strandolás,
kerékpározás, tánctanulás. A táborozók megismerkedtek, illetve beszélgettek többek
között Dr. Orsós Annával, a PTE Romológia Tanszék vezetőjével, aki mesélt az életéről,
a cigány/roma gyermekek tanulási lehetőségeiről, a Gandhi Gimnázium alapításáról,
céljáról, valamint az írott beás nyelv születéséről. A beszélgetést Bányai Lajos harmonika
művész és zenekara színesítette autentikus cigány zenével.
A tábor vendége volt még Bogdán László Sumonyból. Beás nyelvű meséjét a gyerekek
hallás után fordították le magyarra. A mese által cigány szokások, babonák is szóba
kerültek. Orsós József táborvezető, valamint Pápai Boglárka nyelvtanár segítségével beás
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nyelvű mesék születtek, az alkotásokba a Belügyminisztérium Felzárkózásért Felelős
Helyettes Államtitkárság munkatársai is betekintettek. Busszal a muncsán-beás
anyanyelvű, cigányok lakta Alsószentmártonba látogattak el a táborozók. A falu életéről,
múltjáról és jelenéről Baloghné Gyurgyevics Renáta, Jankovics Bernadett és Budai Zoltán
mesélt. A vendéglátókkal lehetőség volt sétálni a faluban, beszélgetni, ismerkedni a
helyiekkel. Koraeste, a helyi katolikus templomban Lankó József pap által celebrált misén
mindenki részt vett. Ez az esemény minden jelenlévő számára nagy esemény volt, a
szokásostól eltérő szövegű és dallamú egyházi énekeket összeszokott kórusként énekelték
a hívek. A Sellyei Református Templom a Kanizsa Csillagai együttes koncertjének adott
helyet. A cigány népzenei együttes közös daltanulásra hívta a közönséget. Este a
tábortűznél folytatódott a közös éneklés, viccelődés. A gyerekek egybehangzó véleménye
szerint a Rendőrség szervezte vetélkedő mellett a nyelvhez kapcsolódó programok is nagy
sikert arattak és hasznosak voltak.
-

Harmadik alkalommal megszervezett kerékpáros tábor, melynek legfőbb céljai a sport, a
mozgás mindennapi élménnyé tétele, az egészséges életmód szemléletének és
gyakorlatának kialakítása. A közös sportolás mellett megvalósult közösségteremtés,
valamint Magyarország egy újabb régiójának természeti – kulturális értékeivel való
megismertetése. A táborozók Abádszalókon szálltak meg. A napok jelentős része a
sporttevékenység köré szerveződött, emellett a táborozóknak lehetőségük volt a környék
gazdag természeti – kulturális – gasztronómiai értékeit is megismerni. A csillagtúraszerűen megtett kerékpáros kirándulásokat összekötöttük a helyi látnivalók, érdekességek
megtekintésével, a szálláshelyen pedig alkalmunk nyílt valódi kis közösségként együtt élni.

-

Családfakutató táborunk célja a családfakutatás alapjainak elsajátítása, roma/cigány
identitás megerősítése, nyári élmények nyújtása, közösségfejlesztés mellett a Gandhi
Gimnázium megismertetése volt, elsősorban 12-16 éves tanulók számára. A szakmai
munka
romológia
alapismeretekkel
kezdődött,
hangsúlyosan
a
beások
társadalomtörténetével, fókuszban a XX. századdal és Dél-Dunántúllal. Mészáros Ádám
családfakutató előadónk a nap folyamán bemutatta a családfakutatás módszertani alapjait,
pl. dokumentumelemzés, születési, házassági anyakönyvi kivonatok (egyházi, állami
források), családtörténetek, mítoszok szerepe, értelmezése. Másnap került sor az
interjúkészítés alapjaira, félig strukturált interjú, interjúvázlat megismerése,
kérdezéstechnika, narratíva. A gyerekek délután Barcson és Lakócsán gyakorolták az
interjúztatást helyi idős emberekkel. Este Pápai Boglárka vezetésével egy belvárosi séta
során megtekintették a pécsi Holocaust emlékművet, a Király utca, a Széchenyi tér és a
Dóm tér (Szent István tér) nevezetességeit. Csütörtökön délelőtt a Mecsextrém kalandparké
volt a főszerep, kiscsoportokra osztódva ki-ki választhatott programot és kihívást kedve és
bátorsága szerint. A beszámolók után Boda Péter tánctanár kétórás cigány táncházat tartott.
Az utolsó nap délelőttje kooperációs gyakorlatokkal telt, melyet a Gandhi Gimnázium
teljes bemutatása követett. A hét csúcspontja a terepmunkán szerzett tapasztalatok
megosztása volt csütörtök délután. A gyerekek hosszasan csendben hallgatták egymást,
valóban kíváncsiak voltak a másik munkájára, egyben izgultak a saját kiselőadásuk előtt,
hogy hogyan értékelik a munkájukat.

-

Az augusztus hónapot a Média táborunk zárta. A koraesti érkezések után Óvári Károly
táborvezető irányításával ismerkedős játékkal indult a tábor, illetve megtörtént a
szerkesztőségek kialakítása. Még aznap este elkezdődött a kreatív írástanulás Izsó Zitával,
a Magyar Rádió ifjúsági drámaíró pályázatának győztesével. Másnap hírszerkesztéssel
kezdődött a reggel, Németh Miklós Attila a Magyar Távirati Iroda Hírfőnökének
vezetésével. A hír- és programajánló kiválasztást, szerkesztést a Beszéd a rádióban és a
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televízióban elnevezésű műhelymunka követte, Bordi András a Magyar Rádió
főbemondója vezetésével. A résztvevők hír- és programajánló felolvasást, hanganyag
vágást tanultak. Este a másnapi riportalanyokhoz szükséges adatgyűjtés után a gyerekek
Szirmai Gergely filmkritikus video bloggert interjúvolták meg, méghozzá skype interjú
formájában. A napot kritikus szemmel nézett filmezés zárta. A negyedik Műhelymunka az
interjúkészítés címet viselte, Farkas Erika a Kossuth Rádió riportének vezetésével. Az
interjúalanyok között olyan hírességek szerepeltek, mint például dr. Csókay András
agysebész, Radics Gigi megasztár győztes énekesnő, Hajnóczy Soma bűvészvilágbajnok.
A következő műhelymunka témája a zenei szerkesztés volt, Jeney Erzsébet, a Magyar
Rádió zenei szerkesztőjének vezetésévvel. A foglalkozást filmkészítés, a skype interjúk
hanganyag vágása követte, az estét Boda Péter tánctanár vezetésével tánctanulás zárta. Az
utolsó nap délutánján a táborlakók az online újságírás világába is betekintést nyertek, a
délután már a kiértékeléssel, búcsúzkodással telt.
2019-ben helyt adtunk társszervezőként partnereink rendezvényeinek:
-

Az Indiai Nagykövetség a Budapesti Polgármesteri Hivatallal együttműködve júniusban
megünnepelte az ötödik Nemzetközi Jóganapot, melynek megrendezésére a Gandhi
Gimnáziumban került sor. Az indiai nagykövetség különleges táncos és zenei
produkciókkal készült.

-

A Gandhi Gimnázium adott otthont a „Közös dolgaink” címmel megrendezésre kerülő
kétnapos országos roma integrációs konferenciának, melynek célja a felzárkóztatást
végző szakemberek, civil szervezetek munkájának összehangolása, tapasztalatcseréje. A
konferencia nyitó előadója és egyben iskolánk igazgatója, Ignácz István mutatta be a
Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola széleskörű tevékenységét.
A konferencia során a NeRok is bemutatkozott, Dezső Gabriella szakmai vezető asszony
előadásában a külsős szervezetek -és egyben jelenlegi és jövőbeni partnerek – kaphattak
bővebb információt a NeRok céljairól, működéséről.

2019. 09. 26. napján negyedik alkalommal került megrendezésre a „Határtalanul Focikupa”
programunk, melyre az alábbi iskola dákjait és edzőit láttuk vendégül, a saját foci csapatunkkal:
 Tan Kapuja Buddhista Gimnázium, Alsószentmárton,
 Koch Valéria Gimnázium, Pécs,
 Leőwey Klára Gimnázium, Pécs,
 Miroslav Krleza Gimnázium, Pécs.
Az október hónapot Mahatma Gandhi születésének 150. évfordulójának alkalmából rendezett
vetélkedővel kezdtük. Idén immár 4. alkalommal került megrendezésre, Embermentők címmel. A
verseny célja, hogy az érdeklődő diákok megismerjék az Embermentők jelentőségét, szerepüket a
történelemben, fontosságukat napjainkban. Emellett kiemelten fontos, hogy a diákok megismerjék
az erőszakmentesség apostolának, a Gandhi Gimnázium névadójának, Mahatma Gandhinak életét,
pályafutását és jelentőségét. A jelentkezők játékos és interaktív feladatok formájában adhattak
számot tudásukról, mint például puzzle, torzkép, quiz, szókereső stb. Az érdeklődés nagy volt,
összesen 10 csapat jelentkezett a versenyre. Az értékes ajándékokat Pápai Joci cigány származású
énekes adta át.
2019. év tavaszától - a Nemzetiségi Roma Módszertani, Oktatási és Kulturális Központ szakmai
programjának keretében, és támogatásával – fotóklub indult, Marsalkó Péter pécsi,
nemzetközileg elismert fotóművész vezetésével. Diákjaink elsősorban Baranya megye /Dél22

Dunántúl településein fotóztak - életképeket. 2019. őszére több száz fotó készült, impulzusokat,
élet pillanatokat és "belső boldogságokat" megörökítve. Az elkészült anyag színvonala olyan
magas volt, hogy ezt meg kellett mutatni szélesebb körben is, minél több szem elé "vigyük",
állítsuk ki, minél több ember érezze át a gyerekek fotóinak üzenetét. 2019. novemberében volt első
kiállításuk Pécsett a Kodály Központban, a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által
szervezett „Messziről Magasra” című koncert kiegészítő rendezvényeként. A fotó klub
foglalkozásai tanév során heti rendszerességgel zajlottak, iskola szünetekben pedig a tábor
keretében és egyéni beosztás szerint.
2019. október 17-én Kiskunhalason a Jövőd a Tét! című pályaválasztási kiállításra települtünk
ki. A diákok megismerkedhettek az iskola a kollégium nyújtotta lehetőségekkel, a felvételi
követelményekkel, valamint a NeRok munkásságával. A pályaválasztási kiállításra egy saját
totóval is készültünk a jelenlévőknek, a Mahatma Gandhihoz, illetve a Gandhi Gimnáziumhoz,
kapcsolódó kérdésekre helyesen válaszolókat csekély értékű marketing eszközökkel – szilikon
karkötő, logóinkkal ellátott hátizsák stb. – kedveskedtünk.
2019. november 19-én került sor a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által szervezett
pécsi Kodály Központban tartandó „Messziről Magasra” című koncertre. Az idén negyedik
alkalommal megrendezett koncert ismételten nagyon sikeresen zajlott, megint sikerült
megtöltenünk a Kodály Központot. A jelenlegi és volt Gandhis diákok mellett olyan neves
művészek és kórusok léptek fel, mint Horváth Kornél Kossuth-díjas magyar ütőhangszeres, a pécsi
VoiSingers és a Bartók Béla Férfikar. Továbbá emelték az este hangulatát az Új Start
tehetségtáborból ismert zenészek; Kovács Máté, valamint Balogh Zsolt Noé is. A koncert
meglepetésvendége Caramel volt, aki a gyerekekkel és a fellépőkkel közösen énekelt el két dalt.
A koncert különlegessége volt, hogy három szerencsés Gandhis diákot az a megtiszteltetés ért,
hogy egy beszédtechnikai képzésnek köszönhetően az est műsorvezetői lehettek. A képzésnek
köszönhetően nem csak egy est lebonyolítását tanulták meg, de elsajátították a retorika
sajátosságát is, amit a későbbiekben hasznosítani tudnak.
Iskolánk diákjai egy szakmai kirándulás keretein belül Gernyeszegre utaztak. Meghívónk és
vendéglátónk Bobo Rommel György volt, a helyi cigány közösség vezetője, valamint a járási
önkormányzat tagja. Megismerkedhettünk a falu történetével, megtudtuk, hogy négy nemzetiség
él a településen (román, magyar, cigány és szász). Az itt élő cigányság ápolja, magas szinten őrzi
a zene, tánc és az anyanyelvi hagyományait. Bejártuk a települést, jártunk a helyi általános
iskolában is, amely régiós oktatási központ; négy környékbeli település általános iskolája tartozik
hozzájuk, ahol többségében magyar nyelvű oktatás zajlik. Gernyeszeg polgármestere is fogadta
csoportunkat, akivel a közös együttműködés lehetőségéről egyeztettünk és a lehetséges közös
pályázási lehetőségek figyelését, és kihasználását határoztuk meg jövő évi feladatnak.
December elején rendeztük meg az Intézményi Mikulás ünnepséget, ahol a dolgozók gyerekei
és unokáik vettek részt. Az eseményen Szilas Miklós előadóművész tartott Mikulásként egy zenés
előadást, valamint a gyermekek tőle vették át az ajándékokat.
Idén második alkalommal tartottuk meg a „Nők a NeRok” - kal kézműves foglalkozást mely
péntek 13-ra esett. A programon az intézmény dolgozói vettek részt az adventi készülődés
jegyében. Lehetőségük nyílt többek között koszorút, karácsonyfadíszt, valamint képeslapot
készíteni, miközben karácsonyi zenét hallgattak és megosztották egymással a karácsonyi
szokásaikat. A résztvevők a kézműveskedés mellett egy előadást hallhattak a babonákról és a
hiedelemvilágról a cigány közösségekben.
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Az intézményrendszer vezetői, munkatársai folyamatosan részt vettek szakmai továbbképzéseken,
ill. több, célirányos tréninget az intézményben valósítottunk meg, így az alábbi területeken volt
fejlesztés:
„A kooperáció elvrendszere és gyakorlata”, a hatékony, szakmai egységek közt folyó napi munkát
segítendően – részegységenként külön, majd együtt is. Normaalkotó együttműködést fejlesztő
tréningeken vettek részt a kollégák. Intézményi keretek közt nagyon fontos, hogy kulcs kollégáink
naprakészen tudják a közösségi média szerepét értelmezni, illetve e csatornák lehetőségeit
felhasználni a munkájuk során, ezért szerveztünk intézményünkben részükre Facebook marketing
workshopot, ahol megtanították nekik, hogy hogyan szerkesszék a Facebook oldalainkat, mik
lehetnek a veszélyek, hogy érjük el célcsoportjainkat, hogy kommunikáljunk.
Pécsett és a fentiekben felsorol külső helyszíneken 45 darab rendezvényt, összesen 2261 fő
részvételével valósítottunk meg.
Alsószentmárton
Alsószentmártonban a helyi szervezetek irányításával és megvalósításában, projektjeiken
keresztül, melyeknek Társaságunk is támogató partnere, a roma kultúrát szinte teljesen átfogó
kulturális műhelyek érhetőek el.
2019. május 31-én voltunk társrendezői az Összefogás a Magyarországi Romák Egyesületével a
gyermeknapi programjának, ahol nagyszámú érdeklődővel, zenés gyermek műsorral,
csillámtetoválással ünnepeltünk közösen.
Nyári időszak kiemelkedő eseménye volt, amikor a NeRok által szervezett beás nyelvi táborba
érkező gyerekekkel egy napot Alsószentmártonban töltöttünk, ahol a muncsán-beás anyanyelvű,
cigányok lakta faluval ismerkedhettek a résztvevők. A falu életéről, múltjáról és jelenéről
Baloghné Gyurgyevics Renáta, Jankovics Bernadett és Budai Zoltán mesélt. A vendéglátókkal
lehetőség volt sétálni a faluban, beszélgetni, ismerkedni a helyiekkel. Koraeste pedig, a helyi
katolikus templomban, Lankó József pap által celebrált misén mindenki részt vett. Ez az esemény
minden jelenlévő számára nagy esemény volt, a szokásostól eltérő szövegű és dallamú egyházi
énekeket összeszokott kórusként énekelték a helyi hívek, és a táborozók.
2019. augusztus 02-án a helyiek méltó megemlékezést tartottak a roma holocaust áldozatainak
emlékére, melyen a Gandhi Intézményrendszer, NeRok munkatársai is részt vettek, közösen
emlékeztek.
Alsószentmárton tavasztól állandó terepe lett a Gandhi Gimnáziumban működtetett fotó
klubnak is, a fotós diákok rendszeresen érkeznek ide fotózni életképeket, portrékat, házakat,
épített örökségeket.
Alsószentmártonban 1 db rendezvényt 50 fő részt vételével szerveztünk.

Komló
A NeRok helyi gazdája, a programok állandó generálója és közös szervezője Komló Város Német
Nemzetiségi Önkormányzata. Évek óta töretlen és hatékony az együttműködés, jellemzően a
tavaszi, az őszi, és téli időszakban valósul meg a programok, rendezvények sokasága. Minden év
elején pontosan elfogadott programterv szerint szerveződik az éves munka.
Ennek eredményeként 2019. évben is nagy érdeklődésre találtak a fizikai és mentális egészség
megőrzését és fejlesztését célzó programok. Tartott előadást meghívott gyógyszerész, de Rónai
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István labdarúgó és edző is. Külön téma volt az időskori demencia is, illetve vendégünk volt egy
komlói lakos, aki beszélt arról, hogy hogyan kerülte meg a Földet egy vitorlással.
Tavasszal megvalósított nagyobb rendezvény keretében Geresdlak mutatkozott be egy
vándorkiállítással. A kiállítás keretén belül a német nemzetiség gazdag néphagyományát
láthatták az érdeklődők, főként szőttesek, ágytakarók, falvédők formájában. A kiállítás május
közepéig heti 2 alkalommal volt megtekinthető, melyet a német rádióban is hirdettek. A kiállításra
nem csak egyedi látogatók érkeztek, de szervezetten iskolák kis csoportjai is, és az itt látottakat a
népismereti óráikon hasznosíthatták is.
Április közepén pedig már húsvéti program keretén belül díszíthettek virágcserepeket kicsik és
nagyok egyaránt. Előadás keretében a magyarországi németek zenei folklórjának kialakulásával
és fejlődésével ismerkedtek meg. Decemberben az érdeklődök az „Identitás különböző művészeti
alkotásokon keresztül” című programon vettek részt. Többek között festettek, kézműveskedtek
és egy előadást hallgattak meg a témában. Az év zárásaként pedig egy Karácsonyváró programot
szerveztek a Komlóiaknak.
Az év során 15 db programot/rendezvényt valósítottunk meg, nagy érdeklődés mellett,
összesen 795 fő részt vételével.

Nagynyárád
Nagynyárádon a helyi önkormányzat a programjaink befogadója és támogatója is egyben. Évről
évre színesebb programokat valósítunk meg közösen. Az évet húsvéti kézműves foglalkozással
indítottuk. A gyerekek különböző technikákkal húsvéti ajtódíszeket, függődíszeket készítettek. Ezt
követte az anyák napi készülődés, a kicsik, decoupage technikával díszített virágcserepekben adtak
az édesanyáknak, nagymamáknak virágot.
Májusban a Majális alkalmából került megrendezésre egy újabb kézműves foglalkozás, ahol a
színeké volt a főszerep, szalvéták, csipkék és szalagok segítésével cukorkatartók, gipsz alkotások
készültek. A május fizikai és mentális egészség megőrzését és fejlesztését célzó programmal
zárult. Kicsik és nagyok együtt tornáztak, valamint beszélgettek az egészséges életmódról.
A minden évben megrendezésre kerülő országos hírű kékfestő fesztiválra hangolódtak a kicsik s
nagyok a már rendszeresen megtartott kézműves foglalkozás keretein belül. A foglalkozások
mellett a nagynyárádi NeRok ház alkalmat ad arra, hogy az érdeklődők nemzetiségi, történelmi
tárlatokat, kiállításokat tekintsenek meg egész évben, ezzel is növelve a NeRok ház és ez által
maga a NeRok hírét, tevékenységeinek, munkásságának megismertetését.
Immár harmadik éve szerveztük meg nyári táborunkat a nagynyárádi NeRok házban, 25 diák
részvételével. A tábor szakmai programjai elsősorban a gyerekek kreativitásának,
kézügyességének és a tudásuk fejlesztését szolgálták. A programok között szerepeltek vetélkedők,
sporttevékenységek, kézműves foglalkozások. A résztvevők textilspray, textilfesték használatával
hátizsákot, pólókat festetettek, fából készült dobozkákat díszítettek decoupage technikával. Az
elkészült alkotásokból kiállítás nyílt a NagyNYÁRád Fesztiválon. A táborban tanult közös
táncok és énekek az elkészült egyen pólókban szintén a NagyNYÁRád Fesztiválon kerültek
bemutatásra.
A tábor alatt az általános iskolás gyerekek részére futballozás és egyéb sportolási lehetőség is
biztosítva volt a sportcsarnokban. Egy délután pedig a siklósi strandon fürödhettek a résztvevők.
A tábor jó hangulatban telt, a résztvevők jól szórakoztak, és tartalmasan töltötték el a hetet.
Nagynyárádon a már több éve megrendezésre kerülő NagyNYÁRád fesztiválra települtünk ki. A
kicsiket óriás buborékfújó standdal, népi fajátékokkal, valamint csillámtetoválással
25

szórakoztattuk, a felnőttek részére a II. Nemzetiségi Gasztro Találkozó megszervezésével
készültünk. A vetélkedőn 12 csapat mutatta meg tehetségét, az érdeklődők kóstolhattak német
nemzetiségű töltött paprikát, cigány és hagyományos lecsót, punyával, gulyáslevest, horvát
cserépedényben főtt sokac babot és töltött káposztát. A versenyre a Gandhi Gimnázium
munkatársai kakaspörkölttel, a NeRok csapata csülkös pacallal készült.
Nagynyárádon fizikai és mentális egészség megőrzését és fejlesztését célzó programmal
kezdték az októbert a lakosok.
Majd egy Mikulásváró kézműves foglalkozást tartottak a helyiek, ami nagy sikert aratott. Kicsik
és nagyok közösen készítettek többek között hungarocell golyóból hóembert és filc anyagból
angyalkát és folytatva a Karácsonyra való készülődést közösen bejglit és mézeskalácsot sütöttek
a lakosok, amit aztán ki is díszítettek.
Nagynyárádon 2019. évben 11 db rendezvényt 427 fő részvételével valósítottunk meg.
Beruházás
A szakmai és adminisztrációs munkák elősegítésére 11 db laptop került beszerzésre.
A megvásárolt laptopok zömében használt és felújított eszközök, a régi elavult és már nem
üzembiztos gépek cseréjére került sor.
Vásároltunk továbbá egy Szentandrássy István képet 400 ezer Ft értékben. A műalkotás a nagy
tárgyalóteremben került kiállításra és a Társaság művészeti vagyonát gyarapítja.
Az éves összes beruházás értéke 2019-ben: 1 616 500.-Ft volt.
Nyilvánosság biztosítása folyamatosan biztosított volt egész év folyamán:
Online felületeink a honlap, mely a http://nerok.hu/ címen érhető el, illetve 2 db Facebook oldalt is
üzemeltetünk, melynek linkjei az alábbiak: https://www.facebook.com/nerokhu/ ;
https://www.facebook.com/felnottkepzesgandhi/. Minden felület folyamatosan frissítésre került új
tartalommakkal: fotókkal, képekkel, meghívók és minden aktuális infóval. Az év folyamán 6
alkalommal küldtünk ki Hírlevelet – kiemelt információval -, közvetlen partneri körünknek.
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2019. évben megvalósult programjainkat helyszínenként, időrendben az alábbi táblázat
foglalja össze:
Pécsi programok
Ssz.

Dátum

Esemény

Résztvevők
száma (fő)

1.

2019.02.09

NeRok Caffé – Karaván Família

72

2.

2019.03.08

NeRok Caffé – Csányi Sándor

91

3.

2019.04.07

Kihelyezett foglalkozás - Budapest, Cigánykerék fesztivál

68

4.

2019.04.10

Szakmai nyílt nap

50

5.

2019.04.11

Cigány népismereti vetélkedő

70

6.

2019.04.13

NeRok Caffé – LL Junior

68

7.

2019.04.15

Kihelyezett foglalkozás - Egyházasharaszti

32

8.

2019.06.08-09

Pedagógiai módszertan disszeminációja – UNESCO

40

9.

2019.06.18

NeRok intézménybemutatás – kapcsolatépítés
civilszervezetekkel, önkormányzatokkal

13

10.

2019.06.19-23

Ormánsági alkotótábor

26

11.

2019.06.20

12.

2019.06.25

13.

2019.07.01-05

Beás nyelvi tábor

28

14.

2019.07.08-13

Kerékpáros tábor

11

15.

2019.07.10

Kihelyezett foglalkozás – Szigetvár

39

16.

2019.07.27

Kihelyezett foglalkozás – Véménd

67

17.

2019.08.02

Kihelyezett foglalkozás – Patapoklosi

21

18.

2019.08.12-17

Családfakutató tábor

20

19.

2019.08.13

Kihelyezett foglalkozás – Barcs

20

20.

2019.08.25-28

Média tábor

24

21.

2019.08.29

Kihelyezett foglalkozás – Téseny

24

NeRok intézménybemutatás – kapcsolatépítés
civilszervezetekkel, önkormányzatokkal
NeRok intézménybemutatás – kapcsolatépítés
civilszervezetekkel, önkormányzatokkal

14
23

27

22.

2019.09.21-22

Pedagógiai módszertan disszeminációja – UNESCO

94

23.

2019.09.25

Kihelyezett foglalkozás - Veszprém

16

24.

2019.09.26

IV. Határtalanul Focikupa

46

25.

2019.10.02

Vetélkedő – Mahatma Gandhi születésének 150.
évfordulójára emlékezve

50

26.

2019.10.02

NeRok Caffé – Pápai Joci

64

27.

2019.10.16-17

"A kooperáció elvrendszere és gyakorlata" tréning

20

28.

2019.10.17

Pályaválasztási kiállítás – Kiskunhalas

35

29.

2019.10.29-30

Normaalkotó, együttműködést fejlesztő tréning - gazdasági
osztály

10

30.

2019.11.04

Kihelyezett foglalkozás – Mélykút

10

31.

2019.11.04-05

Normaalkotó, együttműködést fejlesztő tréning - NeRok

32.

2019.11.12

Nyílt nap

33.

2019.11.19

"Messziről Magasra" koncert

34.

2019.11.29

Fotókiállítás

32

35.

2019.11.21

Kihelyezett foglalkozás – Kalocsa belvárosi iskola

18

36.

2019.11.21

Kihelyezett foglalkozás – Kalocsa Eperföldi iskola

7

37.

2019.11.21

Kihelyezett foglalkozás – Kalocsa Eperföldi iskola

26

38.

2019.11.21

Kihelyezett foglalkozás – Kalocsa Eperföldi iskola

37

39.

2019.11.22-24

Szakmai kirándulás Gernyeszegen

35

40.

2019.11.25

Iskolalátogatás – Keszthely

83

41.

2019.12.03

Intézményi Mikulás ünnepség

15

42.

2019.12.09-10

Normaalkotó, együttműködést fejlesztő tréning - Kft.

19

43.

2019.12.11

Nyílt nap

28

44.

2019.12.13

"Nők a NeRok"-kal kézműves foglalkozás

17

45.

2019.12.19

NeRok Caffé - Roma Soul

60

9
18
691

Összesen:

2261
28

Komlói programok
Ssz.

Dátum

Résztvevők
száma (fő)

Esemény

1.

2019.01.09

Programalkotó foglalkozás

42

2.

2019.03.06

A helyes gyógyszerszedés alkalmazásáról

50

3.

2019.03.13

Sportvendég: Rónai István

28

4.

2019.04.03

Vándorkiállítással bemutatkozik Geresdlak

65

5.

2019.04.17

Húsvéti program

52

6.

2019.09.11

A német klub 2019.II félév programjának összeállítása

51

7.

2019.10.02

Tájékoztató a német nemzetiségi választásról, jelöltek
bemutatkozása

51

8.

2019.10.02

A nemzetiségi önk. választásra való felkészülés

85

9.

2019.10.16

10.

2019.10.30

11.

2019.11.06

Dr. Szipli Szilvia: Az időskori demencia

44

12.

2019.11.13

Magyarországi németek zenei folklórjának kialakulása és
fejlődése

43

13.

2019.11.20

Közmeghallgatás

68

14.

2019.12.11

Identitás különböző művészeti alkotásokon keresztül

60

15.

2019.12.18

Magyarországi németek önk.-i választásának eredménye,
kiértékelése
Vitorlással a Föld körül; Egy komlói, aki megkerülte a
Földet

Karácsonyi ünnepség

52
45

59
Összesen:

795
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Nagynyárádi programok
Ssz.

Dátum

Résztvevők
száma (fő)

Esemény

1.

2019.04.07

Húsvéti kézműves foglalkozás

39

2.

2019.04.28

Anyák napi kézműves foglalkozás

25

3.

2019.05.01

Kézműves foglalkozás Majális alkalmából

38

4.

2019.05.29

Fizikai és mentális egészség megőrzését és fejlesztését
célzó program

40

5.

2019.07.12

Kézműves foglalkozás

24

6.

2019.08.12-16

Nagynyárádi tábor

26

7.

2019.08.19

II. Nagynyárádi Gasztro Találkozó – vetélkedő

82

8.

2019.09.28

Őszi kézműves foglalkozás

27

9.

2019.10.05

Fizikai és mentális egészség megőrzését és fejlesztését
célzó program - "Gyógyító füveink"

20

10

2019.12.07

Mikulásváró kézműves foglalkozás

71

11.

2019.12.20

Karácsonyváró mézeskalács és bejgli sütés

35
Összesen:

427

Alsószentmártoni programok
Ssz.

1.

Dátum

2019.05.31

Résztvevő
k száma
(fő)

Esemény

Kézműves foglalkozás/gyermek zenés műsor

50

Összesen:

50

30

Felnőttképzéshez kapcsolódó pályázatok
2019. évben „A roma kultúra megismerése, továbbadása a Gandhi Gimnázium Közhasznú
Nonprofit Kft. programjai által” c. projekt keretében a Gandhi Gimnázium Közhasznú
Nonprofit Kft. 3 db „D” képzési körbe tartozó, támogatott kommunikációs tréninget (E001534/2016/D015) valósított meg, melyről a résztvevők tanúsítványt kaptak. A program célja
volt a verbális és nonverbális kommunikáció elméleti alapjainak és legfontosabb
törvényszerűségeinek megismertetése.
A képzések célcsoportjába tartoztak a roma közösségek, a többségi társadalom tagjai, valamint
romákkal foglalkozó szakemberek. A tréningeket Baranya megye különböző településein
valósítottuk meg. A Baranya megyei Roma Önkormányzatokkal való együttműködés alapján, a
partner önkormányzatok képviselői ajánlották a pályázat keretében megvalósítani kívánt képzési
lehetőségeket a célcsoportok tagjainak.
A 30 órás kommunikációs tréninget a résztvevők mindannyian sikeresen teljesítették a 3
csoportban. A képzési támogatás 18.000 Ft/fő volt az EFOP 1.3.4-16-2017-00005 projekt
keretéből.
Képzés helyszíne
7817 Diósviszló, Petőfi u. 28.
7923 Patapoklosi, Rákóczi u. 50.
7823 Siklósnagyfalu, Kossuth u. 41.

Képzés
időpontja
2019. 04.15-23.
2019.05.06-10.
2019.05.20-24.

Képzés
óraszáma
30
30
30

Résztvevők
száma (fő)
11 fő
10 fő
9 fő

A GINOP 6.1.2.-15 „Digitális szakadék csökkentése” c. projekten belül a 2019.01.14. 2019.02.20. közötti időszakban az IKER2 szintű képzés - Önállóan használom az informatikai
eszközömet (E-001534/2016/D002) c. támogatott képzést valósított meg a Társaság. A képzés
célja volt, hogy a résztvevők képesek legyenek a képzés során használt eszközeik önálló
működtetésére. A 35 órás gyakorlati órákra épülő képzésen összesen 15 fő vett részt, akik
mindannyian sikeresen teljesítették a vizsgát. A képzést a Társaság a Gimnázium épületében, a
7629 Pécs, Dobó I. u. 93. szám alatt valósította meg. A résztvevők a tréning elvégzéséről
tanúsítványt kaptak.
A képzési díj (35.000 Ft/fő) a projekt terhére elszámolásra került.
A projekten belül az „IKER1 szintű képzés - Első lépések a digitális világba (E001534/2016/D001) c. A képzést a Társaság 2019.04.01.-2019. 04.17. között, 35 órában, 15 fővel
valósította meg. A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális
társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása a digitális eszközök irányában.
A tréninget minden résztvevő sikeresen teljesítette, a vizsgát követően tanúsítványt kaptak. A
képzést szintén a Gimnázium épületében, a 7629 Pécs, Dobó I. u. 93. szám alatt valósította meg.
A képzési díj (35.000 Ft/fő) a projekt terhére elszámolásra került.
2019. év márciusában a Baranya Megyei Kormányhivatal által meghirdetett képzési ajánlattételi
felhívásra adott be ajánlatokat a Társaság, mint felnőttképző intézmény, azonban a felhíváson a
benyújtott pályázatok nem nyertek, elutasításra kerültek.
A 2019-ben évre előirányozott felnőttképzési rendszer átalakítása, a piaci igények változása,
valamint az engedélyeztetési eljárás költséges volta miatt további OKJ képzések engedélyeztetését
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nem valósítottuk meg. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék
módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet módosításáról rendelkező
229/2019. (IX.30.) Korm. rendelet közzététele a szakképesítés és szakképesítés-ráépülések
iskolarendszerű oktatásba való átrendezését hirdette ki. A Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ
képzésre 2019. őszén intenzív marketing kampánnyal próbáltuk elindítani képzésünket, azonban
csekély volt az érdeklődők száma.

Egyéb, elnyert és megkezdett – naptári éven átnyúló - pályázatok bemutatása
EFOP-3.1.10-17-2017-00005 - Lépj egy fokkal feljebb! – Továbbtanulást erősítő
kezdeményezések támogatása
A Projekt megvalósítási időszaka: 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;
 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.
A projekt célcsoportja:
A Társaság által fenntartott Oktatási Intézményben 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.
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A projekt együttműködő partnerei:
 Tata Consultancy Services;
 Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara;
 MIOK a hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány - Meszesi Tanoda;
 Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület – KheTanoda.
A projekt támogatási összege:
Európai unió Európai Szociális Alap támogatásában 30.000.000,- Ft.
A projektben 2019 évben az alábbi szakmai események valósultak meg:
A 2019-es évben minden hónapban teljes volt a 25 fős mentorált létszám, 25 diák vett részt a
meghatározott tevékenységekben, részesült a projekt nyújtotta szolgáltatásokban.
A mentorálást 5 fő mentor végezte, akik pedagógus, szociális munkás végzettséggel bíró
szakemberek. A heti egyéni mentorálás mellett kiscsoportos találkozókat, programokat is
szerveztek a tanulóknak.
A szakmai vezető és a mentorok, kiegészülve a projektmenedzserrel heti munkaértekezletek
keretében beszélték meg az aktuális feladatokat, a mentorálás során felmerülő problémákat,
nehézségeket és az eredményeket, sikereket is. Havonta egy alkalommal esetmegbeszélésre is sor
került.
A tantárgyi fejlesztés (szövegértés, matematika, fizika), nyelvi készségfejlesztés (angol, német),
tanulásmódszertan fejlesztése a szakmai tervnek megfelelően történt.
Akkreditált módszertani pedagógus továbbképzést tartottunk 2019. 08. 22-24-ig 10 fő
részvételével. A 30 órás képzés témája: Hatékony konfliktuskezelési eljárások a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket/tanulókat nevelő intézmények eredményessége
érdekében.
A gimnázium pedagógiai programjának átdolgozása is sikeresen megtörtént, a projekt keretében.
Az intézmények közötti kapcsolatok erősítése érdekében a gyulaji általános iskolát látogattuk meg,
és kötöttünk együttműködési megállapodást.
Két nyertes köznevelési intézménnyel, A Tan Kapuja Buddhista Egyház gimnáziumával, és az FM
DASzK, Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiumával (Szentlőrinc) működünk együtt a hálózati tanulás erősítése érdekében. 3 partneri
találkozóra került sor, melyeken megosztottuk egymással a megvalósítás során keletkező
tapasztalatokat, az intézmények tanulóival közösen motivációjukat erősítő programon vettünk
részt.
2019. áprilisban pályaorientációs napra került sor a TATA Consultancy Services-nél. Ezt a
budapesti programot összekötöttük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi
Karának meglátogatásával, és a Természettudományi Múzeumban tett sétával is. Emellett még
más felsőoktatási intézmény által szervezett nyílt napon is részt vettek mentorok a
mentoráltjaikkal.
Diákjainkkal 2019. májusban színházi előadást néztünk meg a Janus Egyetemi Színházban. A
mecseki túrát, amit szalonnasütéssel kötöttünk egybe szeptemberben tartottuk.
Családlátogatás 3 alkalommal valósult meg 2019. márciusban, júniusban, októberben. Minden
mentorált családját felkeresték a mentorok, összesen 75 alkalommal. Differenciáló pedagógiai
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módszereket alkalmaztak a gimnáziumban, valamint a program fejlesztő óráin is. A partneri
együttműködések kialakítása, tanodákkal kapcsolattartás folyamatos.
EFOP-3.1.8-17-2017-00128 Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program
Iskolaközi szemléletformáló programok megvalósítása a Gandhi Gimnázium Közhasznú
Nonprofit Kft. programjai által
A Projekt megvalósítási időszaka: 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.
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.
A projekt célcsoportja:
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.
A projekt támogatási összege:
Európai unió Európai Szociális Alap támogatásában 15 000 000 Ft.
A projektben 2019 évben az alábbi szakmai események valósultak meg:
A 2019.es évben a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. az „Iskolaközi szemléletformáló
programok megvalósítása a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. által” című projektben
több programot is megvalósított. A projekt lehetőséget nyújt tanórákon kívüli hasznos
időeltöltésre, kulturális és intézmények látogatására és minőségi programok szervezésére, így a
tantárgyi fejlesztések mellett délutáni és egész napos foglalkozásokat is szerveztünk. A projekt
céljai között szerepel a tanulók nyelvi készségeinek és a tantárgyi ismereteinek a fejlesztése.
A projektben vállalt önállóan megvalósítandó programok részeként megvalósításra került tíz
program: mozizás, medvehagyma túra Orfűn, csillaghulláslesés, Mecsextrém park, Sportnap,
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Bográcsozás, Abaligeti cseppkőbarlang, Mecsek túra, jégkorcsolyázás, színházlátogatás. A
programokon 50 fő tanuló részt vett
A közös kirándulásokon a budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium és a pécsi Gandhi
Gimnázium tanulói és kísérői vettek részt:




- 2019. március 21-én és 22-én kétnapos Balaton-felvidéki kiránduláson;
- 2019. június 27-28-29-én háromnapos balatoni táborban, Fonyódon;
- 2019. november 28-án és 29-én megvalósításra került egy kétnapos kirándulás ÓpusztaszerSzegedre.

A programokon 60 fő tanuló vett részt.
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
A Projekt időszaka: 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;
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;
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A projekt célcsoportja:
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.
A projekt együttműködő partnerei:







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.

A projekt támogatási összege:
Európai unió Európai Szociális Alap támogatásában 40 000 000 Ft.
A projektben 2019 évben az alábbi szakmai események valósultak meg:
A mentorálás az adott évben folyamatos volt, fő feladata a tanulók motiválása, tanulási
motivációjának növelése. Ennek érdekében a mentor kollégák együttműködtek a tanárokkal,
szülőkkel, fejlesztő pedagógussal.
A 2019-es évben 2 nyílt napot tartottunk, az alábbi időpontokban: 2019.01.08. és 2019.04.10.
Az iskola tantestületének bemutattuk a programot és az elért eredményeket 2019.02.15-én tartott
nevelési értekezlet keretében.
Toborzást újraindítottuk 2019.04.04-én facebookon közzétett újabb felhívással és tájékoztató
levelek kiküldésével.
Egyéni és csoportos tanulást segítő, felzárkóztató foglalkozásokat tartottak a mentorok és a
szaktanárok.
4 tanórán kívüli programot tudtunk megvalósítani, az egyik egy közös lángosozás volt, melyre a
helyi Kóstolda Lakásétterem látott vendégül minket, a másik a Siklósi Termálfürdőbe tett
kirándulás volt, 2019.06.11-én, ahol a tanulók fürdőztek, és ebéd, uzsonna ellátásban részesültek.
A harmadik közös program a Csontváry Múzeum meglátogatása volt, a negyedik ilyen program
egy közös pécsi Színház látogatás volt, 2019.12.16-án. Ez a négy program a közösségfejlesztést
segítette elő. A projektben kötelező volt egy 60 órás képzést elvégezni, ahol 3 fő: Ignácz István
projektmenedzser, Nagy Marianna szakmai vezető, és Milinki Ivett mentor vett rész és teljesítette
az elvártakat.
A 2019-es évben a 32 fő bevont tanulóból 2 fő sikeres érettségi vizsgát tett.
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EFOP-1.3.4-16-2017-00005 Közös értékeink – sokszínű társadalom
„A roma kultúra megismerése, továbbadása a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.
programjai által”
A Projekt időszaka: 2018.05.01. – 2021.04.30.
A 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.

A projekt célcsoportja:
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.
A projekt helyszínei:
Pécs, Szalánta, Bosta, Véménd, Diósviszló, Siklósnagyfalu, Drávaiványi, Nagydobsza,
Patapoklosi, Nagynyárád, Komló.
A projekt támogatási összege:
Európai unió Európai Szociális Alap támogatásában 50 000 000 Ft.
A projektben 2019 évben az alábbi szakmai események valósultak meg:
A 2018. május 01 –vel elindított „A roma kultúra megismerése, továbbadása a Gandhi Gimnázium
Közhasznú Nonprofit Kft. programjai által” című programunk a tervezettek szerint zajlik: a
projektben vállalt feladatok megvalósítását szakmai tervben ütemezetten valósítjuk meg.
Projekt menedzsment, szakmai stáb folyamatosan végzi munkáját, rendszeresek a
stábértekezleteink. Projektbe bevont önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok
képviselőivel rendszeres, szinte napi kapcsolatban vagyunk.
Hagyomány átadáshoz kapcsolódóan három tematika szerint szerveztünk programokat
/eseményeket projektünkben:
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Nemzetiségi gasztro találkozót szerveztünk 7 alkalommal, 7 település közösségeinek aktív
közreműködésével. (Véménd, Bosta, Nagynyárád, Drávaiványi, Komló, Pécs, Diósviszló).
A program keretében a Színes Gyöngyök Egyesület a hagyományos roma ételeket elkészítve
népszerűsítette a roma gasztro kultúrát az érdeklődők körében, bemutatva azok elkészítésének
menetét, megosztva a recepteket és az ételekhez fűződő néprajzi hagyományokba is betekintést
nyújtottak, majd a már elkészített étéleket ételkostóló keretében adták át a résztvevőknek.
Cigánytánc megőrzése és átadása a fiatalabb korosztálynak programokat 4 alkalommal, 4
településen (Szigetvár, Fonyódliget, Patapoklosi, Barcs) szerveztük meg, Boda Péter autentikus
cigánytánc oktató vezetésével. (Szigetvár és Barcs nem szerepel a szakmai tervben, de a program
népszerűségének köszönhetően több településre is meghívást kaptunk, melyet nem szerettünk
volna visszautasítani.
Az előadások célja a cigány táncok megőrzése, felelevenítése és átadása a fiatalabb
korosztályoknak, nemzetiségek kulturális örökségének, és múltjának megismertetése és
elmélyítése, zene, képzőművészet, népművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, területén.
A helyi fiatalok, szüleikkel, idősebb rokonaikkal együtt vettek részt a programon, mely nagyon
jókedvűen, közösen beszélgetve, emlékezve telt el. Az idősebb korosztály felelevenítette a helyi
régi szokásaikat, hagyományaikat. A program végére, a jelenlévők ízelítőt kaptak a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei cigánytáncból, egy két alaplépést sikerült elsajátítaniuk.
Kulturális eseményeket a pályázati felhívás szerint három témakör köré csoportosítva szerveztük.
Táncház összesen 10 alkalommal került megrendezésre.
A táncházunk célja a hagyományok megőrzése, és a cigány tánckultúra továbbadása a fiatalabb
korosztály részére, hogy a későbbiekben is tovább tudjon öröklődni a gyermekek körében. A
táncház vezetése közben az elsődleges szempont a táncok megismertetése mellett a kedv és az
érdeklődés felkeltése.
Cigány népismeret előadás 8 alkalommal került megrendezésre.
Kiállítás 8 alkalommal került megrendezésre.
Az előadásoknak és kiállításoknak minden esetben kettős célja volt. Egyrészről a hagyományos,
ősi cigány mesterségeken, foglalkozásokon keresztül megismertetni a résztvevőkkel azt, hogyan
éltek őseik, hogyan teltek a mindennapjaik, másrészről az előadó minden esetben az adott
településről is készült egy történeti áttekintővel.
2019. augusztus 13-án, Pécsen a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. helyszínén
holokauszt témájú előadásra került sor, A cigányok/romák üldözése a XX. századi
Magyarországon címmel, dr. Heindl Péter múltkutató munkásságán keresztül. Az előadás első
részében egy power point-os vetítéssel színesített előadást láthattak az érdeklődő diákok, a
holokauszt előzményeiről, főbb történéseiről, majd az előadást követően a gilvánfai tanodás
gyerekek múltkutató programjáról beszélt az előadó.
A 2019-es évben 3 db partneri találkozó valósult meg projektünk keretében. Elsőre a
Demokratikus Roma Vezetők Szövetségének elnöke, Nagy József és munkatársai, valamint 19 fő
iskolánk iránt érdeklődő általános iskolás nagykanizsai és környékbeli diák érkezett. Második
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találkozón az Összefogás a Magyarországi Romákért Egyesület elnöke, Kiss Jánosné, az „Új nap,
Új Esély” Egyesület elnöke Budai Zoltán, és elnökhelyettese Budainé Szabó Edit egyezetetett a
projektek eredményeiről, folyamatairól és tapasztalatairól. Harmadik alkalommal a Czinka Panna
Roma Kulturális Egyesület, valamint a Cigány Szervezetek a Felzárkózásért Országos Szakmai
Szövetség elnöke, Jakus László, a Vazdune Cherhaja Emelkedő Csillagok Roma Nők Egyesülete
elnöke, Erősné Balogh Szilvia, a Magyarországi Roma Galéria Egyesület elnöke, Vári Zsolt
részese a közös találkozónak.

Csoóri Sándor Alap– Néptánc projekt
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.

Csoóri Sándor Alap – Népzene projekt
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 2019. évben: 1685 E Ft volt.

2019. évben megkezdett és lezárt további pályázatok
Gandhi25 ünnepség megrendezése
A Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 2019. április 11-én ünnepelte
fennállásának 25. évfordulóját. A rendezvény a megemlékezésen túl alkalmat adott arra is, hogy a
résztvevők megismerkedjenek a cigány/roma hagyományokkal, kultúrával, valamint a nyelvek
értékeivel, szépségeivel.
Az Oktatási Intézmény az alkalomra egy regionális vetélkedőt is szervezett általános iskolások és
tanodások részére. A vetélkedő után egy ünnepi műsor keretében megemlékeztünk Mahatma
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Gandhi munkásságáról, majd a tartalmas nap egy születésnapi torta felszelésével és közös
elfogyasztásával zárult.
A rendezvény célja az volt, hogy az érdeklődők, résztvevők megismerhessék mind az Oktatási
Intézményt, mind az emberi jogi harcosok jelentőségét, szerepüket a történelemben és
fontosságukat napjainkban. Az erőszakmentesség apostolának, a Gandhi Gimnázium
névadójának, Mahatma Gandhi életének, pályafutásának történelmi jelentősége ebben rejlik.
A rendezvényen összesen 121 fő résztvevő vett részt.
Támogatás értéke 500 E Ft volt.

Buszvásárlás
A Gandhi Intézményi Rendszer (Oktatási Intézmény és Társaság együtt) az elmúlt időszakban
fontos hazai és nemzetközi oktatási intézményekkel és civil szervezetekkel létesített partneri
kapcsolatot, mely kapcsolatok ápolása és a közös projektek megvalósítása jelentős gépjármű
(busz) bérlést tett szükségessé.
Az Oktatási Intézmény az ország, de határainkon túl is számos területén kapott felkérést oktatási
módszertanának Művészeti Iskolájának bemutatására.
A Társaság a feladatok költséghatékony ellátása érdekében pályázatot nyújtott be egy kisbusz
beszerzésére, melynek eredményeképpen 2019. december 4-én beszerzésre is kerülhetett egy 9 fős
Ford Tourneo Titanium Busz 2.0
Támogatás értéke 10 000 E Ft volt.
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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 tevékenység megnevezése

Közfeladat bemutatása

Jogszabályhely

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés

Gimnáziumi, nemzetiségi nevelésoktatás, kollégiumi ellátás,
nemzetiségi kollégiumi ellátás,
felnőtt-oktatás, alapfokú
művészetoktatás, fejlesztő nevelésoktatás, a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók iskolai
nevelése-oktatása

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv.

Gyermek- és ifjúságvédelem

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások

Szociális tevékenység, családsegítés,
időskorúak gondozása

Szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatások

Kulturális tevékenység

Kulturális örökség megóvása

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése

Közösségi, kulturális
hagyományok, értékek ápolását
szolgáló kulturális célok
megvalósításának támogatása,
művészeti értékek létrehozásának,
megőrzésének segítése
Műalkotások (fotó- és
filmművészet, zeneművészet,
irodalom, költészet),
hagyományok (néphagyomány,
szokás, népzene, tánc/néptánc)
megóvása
Esélyegyenlőség, társadalmi
felzárkózás

Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXIX. tv.
Helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatásköreiről 1991. évi
XX. tv.
A kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV. törvény

Az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvény
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Jogvédelmi feladatok: gyermekek
jogai, nemzetiségek jogai

Az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvény, A
nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény

A magyarországi nemzeti és etnikai
kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység

Nemzetiségi oktatás

A nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény, A
nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény

Cigány nyelv ápolása, fejlesztése, továbbadása

Hagyományok és a közösségi
nyelvhasználat megőrzése

Roma nemzetiségi hagyományok megőrzése,
átadása fiatalabb korosztálynak

Hagyományok és a közösségi
nyelvhasználat megőrzése

Nemzetiségek kulturális örökségeinek és
múltjának megismerése és elmélyítése (zene,
képzőművészet, tánc, filmművészet,
iparművészet stb.)

Népismeret-oktatás, nyelvoktatás,
hagyomány megismerése

Közművelődési szervezetek tevékenységének
szakmai támogatása

Közművelődési tevékenység
támogatása

Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXIX. tv.

Részvétel a hazai nemzetiség kulturális
rendezvények szervezésében

Művészeti értékek létrehozásának
segítése

A helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről 1991. évi XX. tv.

Az egész életen át tartó tanulást segítő
programok, szolgáltatások fejlesztésének,
hatékonyságának elősegítése

Az oktatáshoz való hozzáférés, a
tanulás lehetőségének biztosítása,
társadalmi felzárkózás, felnőttkori
tanulás

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv.

A felnőttképzés, továbbá a nem formális és
informális aktivitás támogatása, eszközeinek,
lehetőségeinek és formáinak bővítése,
társadalmi kohézió erősítése

Felnőttkori képzés

A felnőttképzésről szóló 2013. évi
LXXVII. törvény

Emberi és állampolgári jogok védelme

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

A nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény

Hátrányos helyzetben élő - elsősorban roma származású - gyermekek
NeROK által támogatott rendezvényeken résztvevők 3533 fő

a közhasznú tevékenységből részesülők
létszáma:

A Társaság által megvalósított pályázatok képzésein, rendezvényein
résztvevők
Nappali tagozaton tanulók 177 fő
Alapfokú Művészeti Iskola: 78 fő egyéni és 38 fő csoportos fogl.
Felnőttképzés levelező tagozaton tanulók 105 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Csekély mértékben megindult a tanulói létszám növekedése az iskola jó
hírnevének és elért eredményeinek köszönhetően. 2019.
szeptemberében a korábbi évhez képest 8%-kal több tanuló iratkozott
be nappali tagozatra intézményünkbe.

4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év (E Ft)

Tárgyév (E Ft)

Intézménynek átadott normatív és kiegészítő
támogatás

196 963

263 326

Térítés nélkül nyújtott szolgáltatás

20 397

72 317
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Tisztség

Előző év (E Ft)

Tárgyév (E Ft)

8 840

9 480

Felügyelő bizottság elnöke

900

525

Felügyelő bizottsági tagok

1 800

1 050

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
összesen:

11 540

11 055

Előző év (E Ft)

Tárgyév (E Ft)

685 996

685 015

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

E. normatív támogatás

180 059

263 326

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

30 619

42 123

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

475 318

379 566

H. Összes ráfordítás (kiadás)

718 370

729 250

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

142 449

154 877

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

701 316

721 166

K. Adózott eredmény

-32 374

28 082

0

0

Ügyvezető igazgató

Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:

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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