A Békevár Egyesület
2012. évi beszámolója
1. Beszámoló
A Békevár Egyesület 2012. évi bevétele 553 eFt, kiadása 716 eFt. A mőködést a tagok tagi
kölcsönnel segítették. Ennek oka az, hogy a NEA-TF-12-M-0604 „Civil szervezetek mőködési
célú támogatása” pályázaton elnyert 250 eFt a várólista 452 helyére került és az Egyesület a mai
napig nem kapta meg. A forráshiány miatt ki nem vett tagi kölcsön összege 187,5 eFt.
2. Kapott támogatások
Tárgyévben az Egyesület 250.000 Ft pályázati pénzt nyer, amely a várólista miatt még nem
került az Egyesület folyószámlájára. Ezen túlmenıen 533.771 Ft magánszemélyektıl (rendes
tagoktól és külsıs támogatóktól) származó támogatást kapott. Így összesen 533.771 Ft támogatás
állt rendelkezésre 2012. évben, amelyet túlnyomó részben fel is használt.
Itt szükséges megemlíteni a pénzben nehezen kifejezhetı, többek által nyújtott természetbeni
támogatásokat, mint például: fénymásolás, reklámanyagként a 2013. évi kártya- és asztali naptár,
több helyütt díjmentes biztosított elıadóterem. Nagyra értékeljük és ezúton is megköszönjük
támogatóink önzetlen segítségét.
3. Vagyon felhasználása
Az Egyesület a tevékenységét 2011. januárjában kezdte meg (közhasznú szervezetként),
amely 2012-tıl nem közhasznú szervezetként mőködik. Az Egyesület törekszik arra, hogy az
adott évben kapott bevételeket a lehetıségek szerint fel is használja a céljainak elérése érdekében.
4. Cél szerinti juttatások
Szervezetünk a tárgyévben 4.000 Ft támogatást nyújtott a Morgoncok Alapítványnak, abban a
reményben, hogy ily módon sikerül használt, jó állapotú számítógéphez jutnia. Ez a pályázatunk
nem járt eredménnyel. Továbbá az Egyesületünk részére web-szolgáltatás biztosítása céljából
3.600 Ft támogatásban részesült Szabó Benjámin.
5. A szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások mértéke
Egyesületünk vezetı tisztségviselıi közül az elnök a tárgyévben egyedül költségtérítésben
részesült. Ez többek között annak tudható be, hogy az egyesület elnöke által látogatott
továbbképzéseknek csak útiköltség vonzata volt, továbbá több ismeretterjesztı elıadásunk
helyszínén térítésmentesen biztosították a termet.
6. A tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló
A közhasznú szervezetek számára a törvény 2012. januárjától kettıs könyvelést írt elı. Mivel
az Egyesület vezetısége a kettıs könyvelés háromszoros díját nem tudta felelısséggel felvállalni,
így 2012. év elejétıl már nem közhasznú szervezetként mőködik, de az Alapszabályban a
közhasznú feladatok továbbra is szerepelnek. Tevékenységünkrıl képes beszámoló tekinthetı
meg a következı weboldalunkon: http://bekevar3882.x3.hu/naplo.htm
Az év elején a Házasság hete rendezvénysorozat keretében az Egyesület elnöke Ságváron,
Siófokon és Balatonföldváron tartott elıadásokat a házasság témakörében, valamin Házasság
Blogot is vezet. Ezek bárki számára szabadon elérhetıek!
A legfıbb eredménynek tartjuk, hogy az ısz folyamán — önkéntes munka és a
magánszemélyektıl kapott támogatás eredményeként — megjelent a „BÉKEVÁR – Családi fészek
és mentsvár” címő, házasság témájú ismeretterjesztı könyv 1. kötete „Párválasztás, házasság”
címmel. A könyv kereskedelmi forgalomban nem kerül, az az Egyesülettıl igényelhetı.

Ezt követıen a 2. kötet elıkészítı munkái is elkezdıdtek az év végén, és december közepén a
nyomdai megrendelésre is sor került. Ezúton is köszönetet mondunk a nagylelkő támogatásokért,
mert nélkülük nem jelenhetett volna meg e hiánypótló kiadvány.
7. A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló
A közhasznú szervezetek számára a törvény 2012. januárjától kettıs könyvelést ír elı. Mivel
az Egyesület vezetısége a háromszoros könyvelési díjat nem tudta felelısséggel felvállalni, így
2012. év elejétıl már nem közhasznú szervezetként mőködik, de az Alapszabályban a közhasznú
feladatok továbbra is szerepelnek. Tevékenységünkrıl képes beszámoló tekinthetı meg a
weboldalunkon: http://bekevar3882.x3.hu/naplo.htm
7.1. Egészség megırzés, betegségmegelızés
Az Egyesület nagy hangsúlyt fektet az egészségmegırzésre, a betegségmegelızésre, az
alternatív gyógymódra, amelybe igyekszik bevonni a ságvári és környékbeli lakosságot is. Ezért
„Gyógyulás napja” címmel vendégelıadót hívott, amelyhez a termet a ságvári Kultúrház díjmentesen biztosította. A Ságvárért Egyesület erdei túráján is képviseltette magát az Egyesületünk.
7.2. Családsegítés
A ságvári Kultúrházban szervezett ıszi ruhabörzén nagy érdeklıdést mutatott a helyi
lakosság. Heti rendszerességgel folyik a siófoki kórházban a betegek látogatása, továbbá igény
esetén a ságvári betegek felé történı szolgálat.
7.3. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Békevár Ifiklub mőködik a ságvári Kultúrházban a helyi iskoláskorúak számára. A pedagógusoktól érkezı visszajelzés – mely szerint különösen a nehezen kezelhetı gyermekeken észrevehetı a pozitív változás – megerısít bennünket abban, hogy folytatnunk szükséges ezt a munkát.
Az év elején a Házasság hete rendezvénysorozat keretében az Egyesület elnöke Ságváron,
Siófokon és Balatonföldváron tartott elıadásokat a házasság témakörében, valamin Házasság
Blogot is vezet.
Legfıbb eredménynek tartjuk, hogy az ısz folyamán – önkéntes munka eredményeként –
megjelent a „BÉKEVÁR – Családi fészek és mentsvár” címő, házasság témájú ismeretterjesztı
könyv 1. kötete „Párválasztás – házasság” címmel. A könyv kereskedelmi forgalomban nem
kerül, az az Egyesülettıl igényelhetı. A 2. kötet elıkészítı munkái is elkezdıdtek az év végén, és
december közepén a nyomdai megrendelésre is sor került. Ezúton is köszönetet mondunk a
nagylelkő támogatásokért, mert nélkülük nem jelenhetett volna meg e hiánypótló kiadvány.
Heti rendszerességgel, bérelt teremben folyik Ságváron a Tanuljunk együtt program. Az
ismeretterjesztı anyagok – mint közkincs – az interneten bárki számára, díjmentesen elérhetıek.
7.4. Kulturális tevékenység
A Gyermeknapon az Egyesület az Ifiklub tagjait egy fagylalttal látta vendégül. Az Egyesület
színvonalas mősort biztosított a ságvári Falunapon. Az Ifiklub tagjai számára Mikulás
ünnepséget tartott az Egyesület. A tagok által készített mini Betlehem pedig emelte az adventi
hangulatot Ságvár központjában.

Ságvár, 2013. április 2.
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