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1. Számviteli beszámoló
A MAGYARORSZÁGI ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁSOK EGYESÜLET (TOVÁBBIAKBAN
MISZME) 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak
megfelelve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze.
2. Kapott költségvetési támogatás és felhasználása:
A Szervezet nem kapott 2012-ben költségvetési támogatást.
3. Vagyon felhasználása
A Szervezet nem rendelkezik vagyonnal.
4. Célszerinti juttatások
- NEA működési pályázat: 500.000.- Ft
- SZMJV pályázat :
50.000.Együttműködő partnerektől származó bevételek:
- 3SZ megbízásából szupervízió szolgáltatás

-

a TÁMOP 5.1.3.-09/2 Közösségi
felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért c. pályázat „FELFELÉ A
LEJTŐN” című projektben
Veszprémi Hittudományi Főiskola
összesen: 280.000.-

Egyéb bevételek, tagdíjak: 70 500,1%-ból származó bevétel: 70.000.-

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
2012. évben vezető tisztségviselőink részére útiköltség térítés: 358.408,-

6. 2012. évi tevékenységeink:
A szervezet alapszabályban megfogalmazott célja:
1. Az egész ország területén élő gyerekek és családok szociális helyzetének javítása.
2. Továbbiakban a gyerekek életszínvonalának emelése megélhetésének könnyebbé
tétele.
3. A humán szolgáltatások fejlesztése, szakmaépítés, az ellátottak köre életminőségének
javítása, hogy az megfeleljen az EU alapelveinek és gyakorlatának.
Közhasznú tevékenységek:











Elősegíti az egyesület az egész ország területén az iskolai szociális tevékenységek
és az ahhoz kapcsolódó nevelést és oktatást, képességfejlesztést és olyan
ismeretterjesztő tevékenységet fejt ki, amely felhívja a gyerekek és családok
figyelmét szociális helyzetük javítására és a jobb megélhetésre.
Elősegíti az emberek multikulturális ismereteinek fejlesztését és terjesztését, a
hagyományok megőrzését. Különös figyelmet fejt ki a gyermek- és ifjúság
védelemmel kapcsolatban, elősegíti a gyermekek és a fiatalok nevelését, oktatását,
képességeinek fejlesztését, szociális kompetenciáik javítását. Ellátja a gyerekek és
családok érdekképviseletét, továbbá szakmai érdekképviseleti tevékenységet
folytat.
Fokozott tevékenységet fejt ki a hátrányos helyzetű csoportoknak a társadalom
nagyobb rétegeihez történő felzárkózása vonatkozásában, elősegíti ezen csoportok
esélyegyenlőségének megteremtését.
Fogyatékossággal élő személyek és tanulási nehézséggel küzdők integrációjának
elősegítése az oktatásban, és a társadalomba való beilleszkedésben. (enyhe értelmi
fogyatékos, mozgáskorlátozott, beszédfogyatékos, magatartászavarral küzdő,
Tanulási nehézségek: dyslexia, dysgraphia, vagy dyscalculiás)
A fenti célok megvalósítása érdekében nemzetközi és belföldi kapcsolatokat épít
ki a hasonló tevékenységet végző civil szervezetekkel, intézményekkel,
önkormányzatokkal, és a közélet szereplőivel.
A fenti célok érdekében programokat készít, szakmai és felkészítő tréninget,
oktatást szervez, és bonyolít le, hozzájárul a felsőoktatásban résztvevő hallgatók
szakmai fejlesztéséhez, és elősegíti az euró-atlanti integráció létrejöttét.
A célcsoportokra vonatkozó társadalomtudományi kutatások szervezése, folytatása
továbbá a publikációk, tanulmányok készítése, kiadványok szerkesztése, kiadása,
konferenciák szervezése.

Misszió
Az iskolai szociális munka fontos missziója a társadalmi megerősítés, a környezeti, az anyagi és
kulturális forrásokhoz való hozzáférés megteremtése, a társadalmi kohézió megteremtése támogatása,
a társadalmi inklúzió rendszereinek kialakítása az iskolában és ökológiai környezetében.
Az egyesület célja, az egész ország területén élő gyerekek, fiatalok helyzetének javítása az iskolai
szociális munka elterjedése által.

Rövid távú cél
Tudományos, szakmai és érdekképviseleti bázist biztosítani az iskolai szociális munkások
számára, akik közoktatási intézményekben tevékenykednek. Az iskolai szociális munka
jogszabályi hátterének megteremtésében tevékenykedni. Kutatások, jó gyakorlatok kialakítása.
Beszámoló a 2012. évi tevékenységeinkről
Városi szintű tevékenységek

-

A MISZME Elnöke részt vesz a Székesfehérvári KEF-be, valamint a
Gyermekvédelem Székesfehérvári Kerekasztala munkájában.

-

Az Egyesület több tagja kutatást végzett a KJF-el együttműködve az Árpád SZKIK
Szent István Szakképző Iskolájában két ütemben, a tavaszi és az őszi félvben.

Régióra kiterjedő tevékenységek

A szervezet tagjai közül többen vettek részt szakmai konferenciákon, tartottak előadást
az iskolai szociális munkáról – Veszprém, Budapest, Székesfehérvár
Országos szintű tevékenységek

-

Weblap fejlesztése – elkészült az új honlapunk, megalapoztuk az interaktív szolgáltatás
nyújtásának lehetőségét a felületen a fejlesztéssel
Szociális munkások számára térítésmentesen nyújtottunk lehetőséget rövidebb és
hosszabb idejű gyakorlatok teljesítésére – Székesfehérváron és Budapesten

-

Publikáció iskolai szociális munka témakörben:

-

Konferencia absztrakt:

-

Jankó Judit (2012): Veszprém Hittudományi Főiskola - Iskolai szociális munka nemzetközi
viszonylatban és Magyarországon
Salamon Kitti tagunk, OTDK-n 3. helyezést ért el.

Jankó Judit (2012): Szociálpedagógus az iskolában in.: Lorencsics Krisztina- Pápay Nikolett Ratimovszky Kornélia - Vodicsákné Ráczkövi Ildikó: Terepmunka gyakorlata
Pázmány Szociális Tanulmányok 4. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója
Budapest

Kapcsolatrendszerünk
Városi (az iskolákon kívül)
-

Székesfehérvár MJV Szociális Iroda

-

Szeta Gyermekvédelmi klub

-

Széna

-

SZITI Ifjúsági Információs és Tanácsadó

-

Rév

-

Csemete Alapítvány

-

Zöld Alma Egészségfejlesztő Alapítvány

-

Empátia Mentálhigiénés Egyesület

-

Echo Innovációs Műhely

-

Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesület

-

Civil Centrum

-

Esélyek Háza

-

KJF

-

KEF

Országos:
3SZ, ISZ, Foresee, PPE, VHF,
Nemzetközi:



2009 óta kapcsolat az Iskolai Szociális Munkások Nemzetközi Szervezetével
http://internationalnetwork-schoolsocialwork.htmlplanet.com/Links.html
Finnországi Iskolai szociális munkásokkal kapcsolat

9.Támogatók, segítők:
A Székesfehérvári Iskolai Szociális Munkás Hálózat programjának támogatói:
Kodolányi János Főiskola - A team-hez és a szupervízió-hoz heti rendszerességgel termet
biztosít térítésmentesen, valamint a kutatásokhoz szükséges papír illetve, nyomtatás,
sokszorosítást lehetőségét biztosítja.

Székesfehérvár, 2013. március 20.
Jankó Judit
Egyesület elnöke

