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A Szentimrevárosi Egyesület Választmányának beszámolója
a 2013-ban elvégzett közhasznú egyesületi munkáról
Az 1991-ben alakult, keresztény értékrend alapján szerveződött és tevékenykedő Szentimrevárosi Egyesület 2013. évben is folyamatosan és eredményesen működött, szolgálva elsősorban Szentimreváros polgárait, de tevékenysége kiterjedt a teljes XI. kerületre, sőt a Fővárosra
is. Az egyesület ebben az évben is csak közhasznú munkát, önkéntes szolgálatot látott el családvédelem és családtámogatás, kulturális, szociális- karitász, ifjúság-nevelés, sport, városfejlesztés-helytörténet területeken, gazdasági tevékenységet nem végzett.
A közgyűlési év során 10 fő lépett be, 1 fő az év során, további 8 fő a most folyó tagrevízió során lépett ki, így a teljes jogú rendes tagok létszáma jelenleg 152 fő, 18 pártoló tagunk és 10
tiszteletbeli tagunk van, így az összes taglétszám jelenleg 180 fő. A tagok mintegy harmada
végzett valamilyen szervező, vagy segítő önkéntes munkát 2013-ban, programszervezés és
működtetés összesen kb. 3.300 órában. A Választmány mindenkinek köszöni a hasznos és áldozatos munkát.
Az egyesület több mint 20 szakosztálya, csoportja, mintegy 50 szervezője számos programsorozatot, hagyományos és új eseti rendezvényt bonyolított le, amelyek részletes ismertetése a
mellékelt SZIE Szakosztályi beszámoló 2013. c., 6 oldalas összeállításban olvasható. A rendszeres programok összes ideje mintegy 1.000 óra volt, az éves látogatószám kb. 10.700 fő, a
programok szervezésére fordított önkéntes munka kb. 2.200 óra volt.
2013. évi sikereink:
1. Emil atyát, sokunk, sőt egyesületünk lelki atyját ismét kooptált választmányi tagunkként köszönthetjük.
2. Kialakítottuk és otthonossá tettük a Kende utcában nyert új tanyánkat, itt új programokat is
indítottunk: Eszterlánc gyermekfoglalkoztató, Kézimunka kör, Művészeti kiállítások, visszaköltözött az egyetemistákat közösségbe szervező Társasjáték klub, Filmklub indult.
3. 10 fő lépett be az egyesületbe, zömük fiatal. Alapszabályi előírásunk miatt tagrevízióba
kezdtünk, melynek eredményeképpen a vártnál lényegesen több „alvó” tagtársunk kötelezte
el magát továbbra is az egyesület mellett, de egy tagrevízió mindig lemorzsolódást is jelent.
4. Sikeres Ifjúsági pályázatunknak, új fiatal belépőinknek, nem utolsó sorban gyakorlott szervezőink sok munkájának köszönhetően megújultak fiataloknak és gyermekeknek szóló
programjaink, hét fiatalokat mozgató és három gyermekeknek szóló állandó tevékenység él
az egyesület keretei között,ebből új fiatal program a havi egyszeri Filmklub és csatlakozott
hozzánk a Szent Imre templom fiatal gitáros kórusa! Az Ifjúsági pályázatot minden évben
célszerű lenne megrendezni.
5. A plébániai közösség és a SZIE eddigi szimbiózisának kényszerű lazulása megújulást, erősebb kifelé nyitást eredményezett.
6. PR munkánk javult, kapcsolataink szélesedtek: programfüzetünk megújult; a szipvas9 közösséggel ill. vezetőivel megterveztünk és ősszel végigvittünk egy programsort, eljutva legalábbis a hézagos megismerkedés szintjéig; képviseltük magunkat a búcsún és a bíborosi
vizitáción; megismerkedtünk a Kende u. 12. sz. ház lakóival; a házszentelőn vendégül láthattuk polgármesterünket; rendbetettük honlapunkat; újraindult a Ki kicsoda sorozat a Fésületlen hasábjain, csapatépítő Kende utcai nagytakarításunkon tucatnyian vettünk részt.
7. Az önkormányzat, a külső társadalmi környezet irányában több akció, eseti rendezvény révén is hallattunk magunkról (Szentimrevárosi lakossági fórum áprilisban, Javaslat kidolgozása szentimrevárosi épületek helyi védelmére, együttműködés a kerületi Civil fórummal,
testvér egyesületeinkkel, új kapcsolatok kiépítése más egyesületekkel); stb..
8. Két új karitatív kezdeményezés beindításán sokat munkálkodtunk.
9. Reményen felül jutottunk pályázati forrásokhoz, jelentősen javítottuk eszközállományunkat.
10. 2013-ban is igen sok sikeres hagyományos és új programot valósítottunk meg.
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2013. évi kudarcaink:
1. Nem tudtuk befejezni Stratégiai tervünket, bár az annak előkészítése során szerzett felismerések alapján több ponton sikerült javítanunk az egyesületi munkát.
2. Nagy veszteség számunkra plébánosunk, Ipoly atya kilépése.
3. Az őszre tervbe vett, a tagság összehangolását célzó buszos kirándulásunkat az idén tavaszra halasztottuk.
4. Kis előrelépés ellenére nem sikerült jelentős mértékben mozgósítanunk „alvó” tagjainkat.
5. Már hosszabb ideje előkészítés alatt két új szociális-karitász programunkat, az Időslátogató
és az Angyali nagyi szolgálatot jelentkezők, érdeklődők híján nem tudtuk még beindítani.
6. Elvesztettük közkedvelt kulcsosházunkat Lókúton. Lejárt bérleti szerződésünket a helyi plébánia nem újította meg, mert szükségük van az épületre. Nem kevés felszerelésünket a Zirci Apátság pincéjébe tároltuk be, köszönet érte Apát úrnak.
Az egyesület élete, tevékenysége rendszeres információs kiadványainkban (Tavaszi és Őszi
Programfüzet, havonta Fésületlen hírek c. belső újság) és az egyesület szie.org.hu elnevezésű
honlapján folyamatosan nyomon kísérhető, sikeresen működtettük 2013-ban is információ és vélemény cserélő Szentimrevárosi e-mail listánkat. A kommunikációra mintegy 100 óra önkéntes
munkát fordítottunk.
Az állandó programokat, kisebb eseti rendezvényeket a Bp. XI. ker. Himfy u. 9. sz. alatti Szent
Imre plébánia Szent István házában a ciszter rendtől bérelt, általunk kialakított, fenntartott helyiségeinkben, és a Kende u. 12. alatt az önkormányzattól ingyenesen bérelt, de saját fenntartású
közösségi házunkban, nagyobb eseti rendezvényeinket pedig vagy a Szent Imre házban vagy a
Szent Imre templomban vagy a Szent Imre Gimnáziumban valósítottuk meg. Rajzszakkörünket
szintén a Gimnáziumban, Focikörünket az ELTE tornatermében, többi sportsorozatunkat eseti
bérleményekben működtettük. A helyiségek használatának lehetőségéért a Választmány köszönetét fejezi ki mind a Ciszter rendnek, mind a Szent Imre plébániának, mind a Szent Imre gimnáziumnak, mind a XI. kerületi Önkormányzatnak, mind az egyéb bérbeadóknak.
Választott tisztségviselőink (11 fő), és gazdasági segítőink szintén ingyenesen látták el az Egyesület ügyviteli, üzemeltetési, gazdasági, képviseleti feladatait, összesen mintegy 1000 önkéntes
órában. A 7 fős Választmány az elmúlt évben is rendszeresen, havi egy, az év elején meghatározott alkalommal ülésezett, egy nyári alkalom kivételével minden esetben határozatképesen, az
Ellenőrző Bizottság egy tagjának és a korábban kiküldött Napirend tervezet szerint érintett,
meghívott programfelelősök, vagy érdeklődő tagok részvételével. Az ülésekről minden esetben
Jegyzőkönyv és Jelenléti ív készült. A Jegyzőkönyvek megjelentek a ”Fésületlen hírek”-ben és
kötelességünknek eleget téve, közzé tettük azokat az Egyesület honlapján is.
Az egyesület munkáját jellemző adatok összesítése: az összes programidő a kiegészítő eseti
programokkal együtt kb. 1.100 óra, a látogatószám a kiegészítő, eseti rendezvényekkel
együtt kb. 11.000 fő, az egyesület működtetésére és programszervezésére ráfordított önkéntes munka összesen mintegy 3.300 óra volt. Az értékek a korábbi évekénél alacsonyabbak, de ebben az évben nem volt nyári nagytábor, eseti nagyrendezvény és már nem működhetett a kulcsos házunk.
Az Egyesület 2013-ban is szigorú elszámolású pénzügyi gazdálkodást folytatott, az új Civil Törvény előírásának megfelelve kettős könyvelést vezetett. A konkrét gazdasági értékek a csatolt
2013. évi előírt Számviteli beszámolóban és Közhasznúsági mellékletben láthatók.
Egyesületünk munkáját a XI. kerületi Önkormányzat és a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatokon elnyert támogatásokkal segítette.
Mellékletek: - Szakosztályi beszámoló 2013.
- Számviteli beszámoló és Közhasznúsági melléklet
Bp. 2013. március 4.
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