
TESZ B.-A.-Z Megyei Szövetsége 2018.évi beszámoló

Megyei Szövetségként a legfontosabb feladatunk a kisközösségek támogatása.
Szövetségünk székhelye, a Miskolc, Kossuth utca 5. sz. alatti ingatlan közösségi térként működött.
Tagszervezeteink,  illetve  más  közösségek  tagjai  számára  biztosítunk  helyszínt  a  programjaik
megvalósításhoz.  A  közösségi  tér  infrastruktúráját  a  szervezetek  térítésmentesen  vehetik  igénybe
adminisztrációs, pályázati ügyeik intézéséhez. 

A 2016-ban megkezdett  programok (tagszervezeteink saját  programjai) folyatódtak tovább,
mozgásprogramokkal  kiegészítve.  (  Senior  Örömtánc,  Csi  órák,  gerinctorna,  női  egészségmegőrző
torna)

Havi rendszerességgel  Irodalmi Kávéházat  tartottunk, könyvbemutatók,  író-olvasótalálkozó,
mandala kiállítás, Költészet Napi versmaraton szerepelt a programban.

A Miskolci Egyetem Bridzs szakosztálya bridzstanfolyamot szervezett közösségi terünkben.
Egészséges  Életmód  klubunkban  életmód  előadássorozatot  szerveztünk,(Ökokör  kamra,  női  tudat
tréningsorozat, hangtál meditáció)
Énekkarunk  heti  rendszerességgel  tartja  próbáit,  rendszeresen  fellépnek  különböző  kulturális
eseményeken nagy sikerrel.2018. augusztusában a Nyugdíjasok Országos Szövetsége által szervezett
nyugdíjas népdal kórus versenyen 43 kórus közül ezüst minősítést kaptak.

Helyet adtunk a Digitális Jólét Program mentorképzésének, 3 csoport, csoportonként 6 nap,
összesen 18 alkalommal volt egész napos képzés.

A GINOP-6.1.2-15 (Digitális szakadék csökkentése projekt keretén belül helyet biztosítottunk
ingyenes számítástechnikai képzések számára, 12 alkalommal, 2 hét/alkalom.

Minden  hónapban  jótékonysági  cserebere  napot  szerveztünk,az  összegyűjtött  ruhaneműket
rászorulókat támogató szervezeteknek,adományboltnak adtuk át. 

Programjainkról rendszeresen hírt adunk facebook-os oldalunkon.
A Rák Ellen az Életért Egyesület  által nyert EFOP pályázat lebonyolítása is zajlik. A programok egy 
része a közösségi térben valósul meg. A projektből sajnos a megyei szövetség összeférhetetlenség 
miatt nem részesülhet semmilyen juttatásban. 2018-ban az alábbi tevékenységek valósultak meg:

1. A fiatalok családi életre való felkészítése, krízishelyzetbe kerülésük esélyét csökkentő tanács-
adás, csoportfoglalkozások, workshop, nyitó nagyrendezvény (külső helyszínen)

2. Egészségkonyha (TESZ közösségi térben)
3. Szülőklub mozgássérült és halmozottan sérült gyermeket nevelő családok részére (külső hely-

színen)
4. Önkéntes képzés középiskolásoknak (külső helyszínen)
5. Közösségi média továbbképzés (TESZ Közösségi térben)
6. Elesni tudni kell…balesetmegelőzés elméletben és gyakorlatban(külső helyszínen)
7. Kicsik és nagyik (TESZ közösségi térben)
8. Családfa-kutatás ( külső helyszínen)

Pályázatok:
A NEA működési pályázatán 2017-ben és 2018-ban is 200 000 Ft-ot nyertünk, amely fedezte a

könyvelő  vállalkozói  díját,  az  internet-előfizetést,  bank-postaköltségeket,  a  működéshez  szükséges
alapvető  fogyóeszközök költségeit,  valamint  irodabútor  és  router  vásárlásra  is  lehetőséget  adott  a
pályázati támogatás.

Tagszervezetek: 
2018-ban nem történt változás a tagszervezetek számában, így jelenleg az aktív tagszervezeteink

száma 24. 
2019-ben 1 szervezet kilépett (BAK képzőművészeti Stúdió) és három új szervezet csatlakozott

hozzánk  (Padtársak  Közéleti  Klub,  Vadvirágok  Belvárosi  Népdalkör,  Fénysugár  Nonprofit
Alapítvány)



Foglalkoztatás:
Második  éve  veszünk  részt  a  Nemzeti  Művelődési  Intézet  kulturális  közfoglalkoztatási

programjában, amelyben 2018-ban 1 fő segítette a munkánkat, 2018. június 30-ig.
2018. augusztus 1-jétől a GINOP-5.1.1-2015/0001 pályázat keretén belül (Út a munkaerő piacra) 1 fő
foglalkoztatására  nyílott  lehetőségünk  pályázati  támogatással,  8  hónap  teljes  támogatás
(bér+járulékok),4  hónapos  továbbfoglalkoztatási  kötelezettség  mellett.(2019.április,  május,
június,július)

Egyéb:

A TESZ Vagyonkezelő Kft támogatásával működött a közösségi tér a Kossuth utca 5. sz. alatt.
2018 nyarán sikerült találnunk egy számunkra megfelelő ingatlant  a Soltész Nagy Kálmán utca 2. 2/4
sz. alatt. 
Az évtizedek óta felgyülemlett dokumentációk selejtezése, dobozolás, költözés,kipakolás szeptember
és október hónapban zajlott le.
A  106  nm  alapterületen  minden  eddig  futó  programunkat  meg  tudjuk  valósítani,a  Kossuth  utcai
helyszínnél  jóval  kulturáltabb körülmények között,mivel  az  ingatlant  oktatási  központnak újították
felés használták éveken keresztül. Egyelőre bérleti szerződést kötött az ingatlan tulajdonosa a TESZ
Vagyonkezelő Kft-vel elővásárlási jog biztosításával,mivel az ingatlan eladó. 


