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A ketttis kiinyrryitelI vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett 
,

6ves besz6molrija 6s kiizhasznris5gi mell6klet I pK-542

2019.6v

Targy6v:A szervezetet nyilventartd birdsag megnevezese:

?O zalaecte iTdrv6nvsz6k
rd6szakteriedetme: eo6sz6vffi toredok6v! EEEE-EE-EE EEEE-EE-EE

id6szak kezdete idcjszak vege

Valassza ki, hogy a beszemol6 (6s kiizhasznt.isagi mell6klet) az alabbiak kdziil melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi szem6ly szervezeli egys69 (szarmaztatott jogi szem6ly)
tr
!

Szervezet neve:

Zalai N6pf6iskolai Egyesi.ilet
Szervezet sz6khelye:
rranyit6szam: EEEE Telepiil6s: zalaegerszeg

Kosztolanyi

E-----_l L6pc36hez: t---l Emelet:

Kozterlllet neve:

Hezszam:

KdzterLllet jellege:

f---_l
r;-----l

njto: f-----l
Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Jogi szem6ly szervezeti egys6g sz6khelye:
lranyit6szam: !!In Ieleplll6s:

KozterLllet neve:

Hazszam

Kdzteruletjellege: t-------l
f---_l nxo: f-]

m-@-tilnT-ofdlzl8lt

q/m.FIoEFI,T]/EfsFTt

Nyilvantartasi szami

Ugyszam:

szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egyseg ad6szama:

Szerveze-t./ Jogi szem6ly szervezeti egys69
KepvtsetoleneK neve:

K6pvisel6 alairasa:

Keltez6s:

zalaegerszeg

0t0t0t0t2t8t9

EEEEEEEE-E_EE

dr. Szinku Mihaly

I !7 i,u t6 ,1., r, l? / 1

EEEE-EE-EE
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A kett6s ktinywitelt vezetf egy6b szervezet egyszeriisitett 

I

6ves biszSmol6ja 6s kti-Chasznris6gi mel-l6klet I no-to,
2019.6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys69 neve:

Zalai N6pf6iskolai Egyesi.ilet

Az egyszer(sitett 6ves besz6mol6 m6rlege (Actatok ezer rorintban.)

El6z6 6v El6z6 ev
helyesbit6se

Targy6v

ESZKozoK (AKTivAK)

A. Befektetetteszkdzdk

l. lmmaterialis javak

ll. Targyi eszkoz6k

I ll. Befektetett p6nzilgyi eszkozdk

B. Forg6eszkozdk 794

l. K6szletek

ll. Kdvetel6sek 8 I
IIt. trteKpaprroK

lV. P6nzeszkozok 786 454

C. Aktrv id6beli elhatarold.sok

ESZKOZOK OSSZESEN 794

FoRRAsoK (PASSZivAK)

D. Saj6t tcjLe 494 442

l. Indulo tdke/jegyzett tdke

ll. T6kevaltozas/eredm6ny 460 494

lll. Lekotdtt tanal6k

lV. Ert6kel6si tartal6k

V. Tarqyevi eredm6ny alaptevekenys69b6l
(kcj:haszni tev6kenysegbol) 34 -52

VI. Targy6vi eredm6ny vd.llalkozasi tev6kenys6gb6l

t. uetlanateKoK

F. Kdtelezetts6gek 300 20

l. -Hatrasorolt kdtelezetts6gek

ll. Hossz0 lejarati k6telezetts6gek

lll. Rdvid Iejarati kotelezetts6gek 300 20

G. Passziv id6beli elhatarolasok

FoRRASoK 6SSZESEN 794

Kitdlt6 verzi6:2.96.0 Nyomtatvany verzi6:1.2
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves bisz6mol6ja 6s ktizhasznfs6gi mell6klet PK-542

2019. 6v

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Zalai N6pf5iskolai EgyesUlet

Az egyszer(isitett 6ves besziimol6 eredm6nykimutatesa 
tAdarok ezet rointban.)

Alaptev6kenys6g Vellalkozasi tev6kenys6g Osszesen

eldzo 6v targyev el6z6 6v el6z6 6v
helyesbit6se

targyev el6z6 6v el6z6 6v
helyesbit6se

6rgyev

1-. Ert6kesit6s nett6 arbev€tele

2 Aktivalr sajer teljesitm6nyek

3. Egy6b bev6telek 4 4A6 2 L57 4 446 2 r57

ebb6l:

- taqdtj 25 80 25 80

- alapit6t6l kapott befizet6s

- tamogatasok 4 160 2 077 41.60 2 077

ebb6l: adomdnyok

4. P6nzriqvi m(veletek
bev6telei"-

A. Osszes bev6tel (1t-2+3+4) 4 446 2 L57 4 446 2 L57

ebb6l: kdzhaszn! tev6kenys69
Deveretel 4 486 2 L57 4 486

5. Anyagjelleg( raf orditesok 3 681 r ?52 3 681 r752
6. Szem6lyi jellegf raforditasok 77L 77r

ebb6l vezet6 tiszts6gvisel6k
luItatasar

7. Ert6kcscikken6si leiras

8. Egyeb reforditesok

9. Penzjgy.i m(veletek
ralorottasal

B, 6sszes raforditas
(5+6+7+8+9) 4 452 2 209 4 452 2 209

eb.b6l:. kdzhaszn0 tev6kenys6g
ralorottasal 2 205 4 452 2 209

C. Ad6zds el6tti eredmeny
(A-B) -52 -52

10. Ad6f izet6si kdtelezetts6g

D. Targyevi eredmeny (c-l-0) 34 -52 -52

Kitailt6 verzi6:2.96.0 Nyomtatvany verzi6:1.2



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves beszSmol6ja 6s ktizhasznris6gi mell6klet PK-542

2019.6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys69 neve:

ai N6pf6iskolai EgyesUlet

Az egyszergsitett 6ves beszdmo16 eredm6nykimutatiisa 2. (Adatak ezet rorintban.)

Alaptev6kenyseg Vallalkozesi tev6kenys69 Osszesen

el6z6 6v el6z6 6v
helyesbiEse

targyev el6zd 6v el6z6 6v
helyesbit6se

t6rgyev el6z6 6v el6z6 6v
helyeshtEse

targyev

Tajdkoztato adatok

A. Kozponti kdltsegvetesi
tamogatas 4 227 2 077 4 227

ebb6l:
- normativ tamogatas

B. Helvi 6nkormenvzati
kdlts6qvet6si temo-q atas

ebb6l:
- normativ tamogatas

C. Az Eu16pai Uni6 strukturalis
alaoiaibol, illetve a Koh62i6s
Alapb6l ny0jtott temogatas

D. Az Eur6oai Uni6 k0lts6o-
vet6s6b6l riaov m6s allamt-61,
n emzelkozi slervezett5l
szarmaz6 tamogatas

E. A szem6lvi idvedelemado
meqhatdroz6ti r6sz6nek az
adtiz6 rendelkez6se szerinti fel-
haszndlds616l sz616 1996. 6vi
CXXV|.t0rveny alapjan etutalt
0sszeg

19 20 19 20

F. Kdzszolgaltatasi bev€tel

c. Adomanyok

Kiinywizsgdkii ziirad6k

Az adatok konwvizsgalattal ala vannak temasztva. I rqun ffi Nurn

Kitiilt6 verzi6:2.96.0 Nyomtatveny verzi6:1.2 Nyomtatva: 2020,05.24 23.09,45



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett i

6ves beszSmokija 6s ktizhasznrisSgi mell6klet I px_sq,

2019.6v

1. Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys69 azonosit6 adatai

1.1 Szervezet

ai N6pf6iskolai EgyesUlet
1.2 526khely
lranyit6szam:

KdzterLllet neve:

Hazszem: Lepcs6haz: e melet: l----_-l

EEEE

1,1 Jogi szem6ly szervezeti egys69

1.2 szdkhely
lranyit6szam:

KOzterUlet neve:

Hazszam'. f----__l L6pcs6haz: f--__l emetet: FT
1,3 Ugyszam:

1,4 Nyilvantartesi szam:

1.5 szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys69 ad6szama:

Itlolof,'l /lil,lslrl

m- 0l0l0l0l2l8l9
1 l9ll2 7tL -E-EE

1,6 Szerv__ezet / Jogi szem6ly szervezeti egys69
KepvtsetoleneK neve: dr. Szinku Mihaly

2. Targy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s ktizhasznU tev6kenys69ek bemutatasa

gyesriletiink 2019-re hdronr ionrss c6lt hatdrozon nleg:
Egyesriletiink rrrgkdd6senek biztosirdsa: mCkdd6si tdmogatds hidnydban a nregldvo lorrdsaink terh6re az

ler nrukriddsdllek leDDtart'ese! az el6r6 evr6l 41h{z6dott szakNai teladarok reliestriisdt ltrzraik kt
ul.

2004-ben inditott b6n{tn ngpfdiskolai programunk lolytaldsa, melynek kereldben a lolyanratban l6vo
rogprevenci6s progranruDk megval6sitesa, a projekt elsz6moldsa, eldn eredff6nyek 6n6kel6se.

l.Az egyesiile{ nrtikdddsdvel kapcsolalos szakmai prograr ok (etnttksdgi ril6s, kttzgyfrlds. riszrrijird
idzgyfrlds) nregszervezdse, szeryezetainkre vonatkoz6 elOirdsok betanesa, panneri kapcsolatatnk 6polasa,
orrdsleremt6s.

3. Kijzhasznf tev6kenys6gek bemutatasa (tev6kenys6genk6nt)

3.1 Kitzhasznd tev6kenys69 megnevezese:

3.2 Kiizhaszni tev6kenys69hez kapcsol6d6 kaizfeladat, jogszabalyhely: Flt.1991.6vi lV.tv.

2001.6vi Cl.tv bek.

3.3 Kijzhasznf tev6kenys6g c6lcsoportja: szabadultak. illetve azok csaled
3.4 KOzhaszn( tev6kenys€gb6l reszesUl6k l6tszama:
3.5 Ktjzhasznf tev6kenys6g t6bb eredmenyei:

15 6ve sikeresen muk6d6 Bdn6nprograrlrunk kerereben 34 pdlyd.zatt progra$ban, 12S k*ldnbdzo
482 fd el6ad6val, 12OO napon val6sitottunk meg a ZMBV Inrdzetbei:,

rel

150

Kitiilt6 verzi6:2.96.0 Nyomtatvany verzi6:1.2
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A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett 
I' 6ves besziimolija 6s kiizhasznrisSgi mell6klet I pK_s42

2019.6v

szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

5.1 c6l szerinti juftates megnevez6se El6z6 dv Targyev

Fogvatartottak reszocializaci6janak el6segit6se 3 942 L794

5.2 c6l szerinti iuttatas meonevez6se EIOZO CV Targy 6v

5.3 c6l szerinti jutattas megnevez6se tstozo ev T6rgy 6v

C6l szerinti iuttatasok kimutatasa
(tisszesen)' 3 942 L794

c6l szerinti tuttatesok kimutatasa
(mrnoosszesen) 3 942 L794

5. C6l szerinti iutattasok kimutatesa
(Adatok ezet fotintban.)

6. Vezet6 tisztsegvisel6knek nyUjtott lutatas

6.1 Tisztseg El626 ev (1) Targy6v (2)

6.2 Tiszts6g A625 ev g) rArgy ev Q)

A. Vezet6 tiszts6qvisel6knek nvUitott
iuttatas (mind6sszesen):

ai N6pfSiskolai EgyesUlet

Kitiilt6 verzi6:2.96.0 Nyomtatvany verzi6:1.2 Nyomtatva: 2020.05.24 23,09.45



A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerfisitett 
I

6ves besz6mol6ja 6s kiizhasznrisSgi melleklet I px_s+z

2019.6v
szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

7. Kiizhaszn( jogallas megellapitesahoz sz0ks69es mutat6k (Ad ato k eze I forintban. )

Alapadatok El6z6 6v (I) Targyev (2)

B. Eves iisszes bev6tel 4 446

ebb6l:

c, A szem6lvi iiivedelemad6 meqhaterozott r6sz6nek az
ad626 renddlkirz6se szerinti f elh;sznalasar6l sz6l6
1996. €vi CXXVI. tiirv6ny alapjan atutalt iisszeg 19 20

D. KOzszolgaltatasi bev6tel

E. Normativ tamogatas

F. Az Eu16pai Uni6 strukturalis alapjaib6l, illetve
a Kohdzi6s Alapb6l nyijtott tamogatas

G. Korrigalt bev6tel IB-(C+D+E+F)] 4 467 2 L37

H. osszes rafordatas (kiadas) 4 452 2 209

l. Ebb6l szem6lyi jelleg( raforditas 77r 457

J. Kitzhasznrl tev6kenyseg reforditasai 4 452 2 209

K. Ad62ott eredmeny 34

L. A szervezet munkaiaban kiizrem(kiid6 kiiz6rdekU iink6ntes
tev6kenvs6oet v6oz6 

-szem6lvek 
szama

(a ktiz6ritekii iinkdntes tev6kirnvsdq16l szot6
2005. 6vi LXXXVlll. ttirv6nynek ineglelelcien)

Er1forres e I ebftseg mutat6i Mutatd teljesiese

lgen Nem

EcN. 32. 6 (4) a) [(81+82)/2 > La0o.000. - Ft] tr n
EcM. 32. I (4) b) [K1+K2>=o] n tr
Ectv. 32. S (4) c) [(U+12-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] tr tr

T ers ad al m i 6mog ato fts ag m utat6 i Mutato teljesitese

Ectv. 32. A $) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0.O2] tr E
Ectu. 32. S (s) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,s] tr n
Ectv. 32. 9 (5) c) [(11+12y2>= 10 f6] D E

Zalai N6pfdiskolai Egyesi.i let

Nyomtatva: 2020.05.24 23.09.45Kitdlt6 verzi6:2.96.0 Nyomtatvany verzi6;1.2



A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett 
I

6ves besz6mokija 6s kiizhasznris6gi mell6klet I pr<_so,

2019.6v
szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys69 neve:

ai N6pf6iskolai Egyestilet

Tamogatasi program elnevez6se: ADozoK ALTAL FELAJANLoTT szJA 19lo

Tamogat6 megnevez6se:

Temogatas forrasa:

kozponti kcilts6gvet6s m

dnkormanyzati kdlts6gvet6s I
Inemzetkdzi forras

mas gazdalkod6 !
TAmogatas id6tartama: 20L9-2020

Tamogatasi 6sszeg: 19 959

- ebb6l a targy6vre jut6 cjsszeg: 0

- targyevben felhasznalt dsszeg: 0

- targyevben loly6sitott osszeg: 19 959

Tamogatas tipusa: visszateritendd ! vissza nem teritendd 
m

Tdrgy6vben felhasznalt dsszeg r6szletezdse rogcimenk6nt:

Szem6lyi 0

Dologi 0

Felhalmozasi 0

Osszesen: 0

T6mogat6s targy6vi telhasznelesenak sziiveges bemutatdsa:

a kitvetkezd {ivtren szereln{ink c6l szerinli keret€lren lelhaszBdlni,
olesi kdtelezetts€gk6Ft taniuk nyilvdn.

Az i.izleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

Kititlt6 verzi6:2.96,0 Nyomtatvany verzi6:1,2
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett 
I

6ves besz6mol6ja 6s ktizhasznris6gi mell6klet I pr<_so,

2019.6v
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys69 neve:

Zalai N6pf6iskolai Egyestilet

I amogarasr program ernevezese: MUKODES TAMOGATASA

Tamogat6 megnevez6se: ZALAEGERSZEG uecvet :ocri vARos oNKoRMANyzATA

Tamogatas forrasa:

kozponti kolts6gvet6s l
6nkormanyzati kdlts6gvet6s m

!nemzetkozi forras

mas gazdelkod6 !
Tamogatas id6tartama: 2019

Tamogatasi osszeg: 40 000

- ebb6l a targyevre jut6 osszeg: 40 000

- targy6vben felhasznalt osszeg: 40 000

- targy6vben foly6sitott cjsszeg: 40 000

Tamogatas tipUSa: visszateritendd ! vissza nem tdritend6 m
Targy6vb-en telhasznalt iisszeg r6szletezese logcimenk6nt:

Szem6lyi

Dologi 40 000

Felhalmozasi

Osszesen: 40 000

Tamogatas targy6vi Ielhasznalas6nak sziiveges bemutatasa:

Az iizleti evben vegzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatesa

Kit6lt6 verzi6:2.96.0 Nyomtatvdny verzi6:1.2 Nvomtatva: 2020,05,24 23,09.46
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszer(isitett
6ves beszdmol6ja 6s ktizhasznfs6gi mell6klet PK-542

2019.6v
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys69 neve:

Tamogatasi program elnevez6se: MUKODES TAMOGATASA

Tamogat6 megnevez6se: NEMzETt EGYUT-rMLiKoDEst ALAp

Tamogatas forrasa:

kdzponti kolts6gvet6s E
dnkormanyzati kolts6gvet6s !

!nemzetkdzi forras

mas gazdalkod6 !
Tamogatas id6tartama: 20LA-2019

Tamogatasi osszegl 575 000

- ebb6l a targy6vre jut6 osszeg: 242 246

- tiirgy6vben felhasznalt osszeg; 242 246

- targy6vben foly6sitott dsszeg: 0

Tamogatas tipusa: visszat6ritend6 ! vrssza nem tdritendd 
m

Targy6vben felhasznelt dsszeg 16szletezdse iogcimenkdnt:

Szem6lyi a7 020

Dologi

Felhalmozasi

Osszesen:

Temogates targy6vi felhasznalesanak szaiveges bemutatasa:

nk sorin lelrneralr kdltsdgeink {Rreglrizrisi dij 6s ierul6ka" irodaszer, ilszd(6szer, kdziizel i dij, bd[leti rlii,
a-, telefon-, inrerner kcilts6g, kdnyvel6si dii, bankkdlts6g srb.) tinanszirozisira torrlarottuk a tdnrogares rdrgydvre
rAsz61.

Az iizleti 6vben v6gzett t6bb tev6kenysegek 6s programok bemutatasa

Zalai N6pf6iskolai Egyesrilet

Kititlt6 verzi6:2.96.0 NyomtatvAny verzi6:1.2



A kett6s ktinyr.witelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett
6ves besz6mol6ja 6s kiizhasznrisdgi mell6klet PK-542

2019.6v
Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys69 neve:

Tamogatasi program elnevezese: SZAKMAI PROGRAMOK TAMOGATASA

Tamogato megnevezese: szocrALrs Es cyERMEKVEDelvr 16rcezcnr6sAc

Tamogatas forrasa:

kozponti k6lts6gvet6s B
dnkormanyzati kdlts6gvet6s !

!nemzetkdzi forrds

mas gaz dalkod6 !
Tamogatas id6tartama: 2019

Tamogatasi osszeg: 1 700 000

- ebb6l a targy6vre jut6 dsszeg: 1 700 000

- targy6vben felhasznalt osszeg: 1700 000

- targy6vben toly6sitott osszeg: 1700 000

Tamogatas tipusa: visszateritendct I vissza nem t6ritend6 
m

Targy6vben felhasznalt aisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt:

Szem6lyi 363 030

Dologl 1 336 970

Felhalmozasi

Osszesen: 1 700 000

Tamogatas targy6vi felhasznilds6nak szdveges bemutatasa:

zak[]ai progranriaiirk sordn felnreraill kdlrs6geink {megbizdsi dii 6s ieruldka, szakr}}ar arlyag, irodaszer, ktizrizemi
j, berleri dii, posta-telefon-inlernet kdltsdg, nyomda-ds szerkeszrdsi kdlrseg, tlankkrtlrs6g, ol;tatds, el6ad6s,

dija stlr.) finarszirozesera torditottuk a t6nrogatas Osszeg6l"

Az iizleti 6vben v6gzett 16bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatasa

Zalai N6pfciiskolai Egyesiilet

Kitiilt6 verzi6:2.96.0 Nyomtatvany verzi6:1.2
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett
6ves besz6mol6ja 6s kiizhasznrisSgi mell6klet PK-s42

2019. 6v

Szervezet / Jogi szem6ly szervezeti egys6g neve:

Tamogatesi program elnevez6se: szAKMAt pRocRAMoK (BoRToN PRoGRAM) TAMoGATASA

Tamogat6 megnevez6se: zM BUNTETESVEGREHAJTASI INTEZET

Tamogatas forrasa:

kozponti kolts6gvetes !
dnkormanyzati kdlts6gvet6s !

!nemzetkdzi forrds

mas gazdalkod6 E
Tamogatas id6tartama: 2019

Tamogatasi osszeg: 94 445

- ebb6l a targydvre jut6 dsszeg: 94 445

- tergy6vben Jelhasznalt dsszeg: 94 445

- targy6vben toly6sitott osszeg: 94 445

Tamogatas tipusa: visszateritend6 ! vissza nem t6ritend6 E
Targy6vben felhasznalt dsszeg r6szletez6se iogcimenk6nt:

Szem6lyi

Dologi 94 445

Felhalmozasi

Osszesen: 94 445

Tamogates targy6vi lelhasznalasanak sziiveges bemutatasa:

zalcnai prograrniaink nregyal
rdnrogaris aisszegdt.

felmenilt nk (el6ades, fdkuszcsoportos

Az iizleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek es programok bemutatesa

Zalai N6pf6iskolai Egyesiilet

Kitijlt6 verzi6:2.96.0 Nyomtatvany verzi6:1.2
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A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisftett 
I

6ves beszdmol6ja 6s kiizhasznrisdgi mell6klet I px_saz

2019.6v
Szervezet I Jogi szemely szervezeti egys69 neve:

N6pf6iskolai EgyesUlet

csAToLT MELLEKLETEK
(Me eklet tlpusonkdnt csak 1 dokumentum csatolhaA

L, Megjelenit6sre keriil6 mell6kletek

PK-S42-01 Ktinywizsgril6i jelent6s

PK-542-02 Sziiveges besziimol6

PK-542-03 Kieg6szit6 mell6ldet

Mell4klet csotolva: n
Eredetiyelrendelkezik: !
MeII4kIet csatolvo: !
Eredetivelrendelkezik: !
Melliklet csotolva: !
Eredetivelrendelkezik: n

2. Megjelenit6sre nem kerii16 mell6kletek

PK-542-04 Meghatalmaziis

ioaosulsdo ioazoldsa- amennviben nem o szervezet saidt Ctlokaouidn'vo'gy 
nem 6.bi4egyzetl.kdp.visdl6 Ugyfilkapuidn keres/ri.il key'i)l ' "

elotert esztesre o Deszo molo

Melliklet csatolva:

Eredetivel rend elkezik:
n!

Kittilt6 verzi6:2.96.0 Nyomtatvany verzi6:1.2

#ii't:;

Nyomtatva: 2O2O.05.24 23.09,46
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A t6tel megnevez6se Ert6k
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M€rleg 6rt6k:

19 959 Ft

't I 959 Ft
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SZAKMAI BESZAMOLO

A Zalai N6pfoiskolai EgyesUlet 2019-ben is az Alapszab6lya, Munkaterve,
Kolts6gvet6se, valamint a torv6nyi el6irdsok alapj6n vegezte munkiij6t.
Legfontosabb c6l volt az egyesulet mtikod6kepessegenek megorz6se, a Borton
Nepfoiskolai program folytat6sa.

Vdllalt tevekenyseg Un ket nagyban befolydsolta, hogy az Emberi Eroforr6sok
Miniszt6riuma megbizesebol a NEA TF koll6gium6nak dont6se alapj6n szakmai
programunk, ill. m[jkodesi kiaddsaink biztosit5s6ra benyujtott pttlyAzalunk vAr6list6ra
kerUlt.

Borton nepfdiskolai programunk keretdben a Szoci6lis 6s Gyermekv6delmi
Foigazgat6s6g tdmogatdsdval tudtuk megval6sitani a 2018. 6vr6l 6thuzodo
drogprevenci6s programu nkat.
KitLizott c6lunk volt a halmozottan h6trdnyos helyzetrli emberek (fogvatartottak)
reszocializ6ci6jdnak elosegit6se, az eg6szs6g k6rosit6 magatarldsok visszaszoritdsa,
a d rogfogyaszt6ssal, alkoholfogyaszt6ssal, doh6nyz6ssal szembeni alternativ6k
n6pszerUsit6se. Drogprevenci6s projektUnket tizenegyedik alkalommal sikerUlt a
ZMBV Int6zetben megvalositani, az6rt,, hogy r6sztvevoinknek a kdbit6szer-
haszn6lattal szemben pozitiv p6ld6kat ny(jtsunk. Tov6bbd, tegyUk alkalmass6 oket
arra, hogy szem6lyis6gUk fejl6d6s6vel k6nnyebbe v6ljon szabadul6suk ut6n a
t6rsadalomba, sz[ikebb kornyezetijkbe val6 visszailleszked6siik.

A projekt eredm6nyesseg6t befoly6solta:
. a megfelel6 tud6ssal, tapasztalattal rendelkezri szakemberek bevon6sa
. c6lcsooorlunkismerete
o az egym6sra 6pU16, sokszin( program

A KAB-FF-18 ,,FENY-ARNYEK" c. drogprevenci6s projektiinkkel folytattuk a
2018.08.31-en lez6rt prevenci6s projektUnket, (jabb 24 fo kozvellen, 6s kb. 100 fo
kozvetett r6sztvevo bevondsAval. A projekt lehetos6get adott arra, hogy a
szabadul6s, elsz6llit6s, irj elzdrAs miatt, a folyamatosan bekerUlci r6sztvev6k is
r6szesei lehessenek reszocializ6ci6s programunknak, epitsilk, bcivitsUk az eddig
megszerzett tapasztalatain kat, er6sftsUk az egyiittmrikod6st egyesUletUnk
tev6kenys69e irdnt.
A projekt megval6sit6si ideje: 2018.09.01- 2019.06.30-ig tartott.

A- t6rsadalmi lnteg16cio elcisegit6s6t c6lzo programunk a nehezen integrAlhat6,
vesz6lyeztetett fogvatartottak 16sz6re nyijtott segit6 szolgAltat6sokat azoknak, akiket
viselkedesi probl6mdik, 6letkoruk, szocializdcios deficitjUk megakad6lyozott abban,
hogy a tArsadalom hasznos tagjaiv6 v6ljanak.
Projektjeink folyamatoss6g a ez6rI felbecsirlhetetlen, mivel igy tudjuk az elzarAs
miatti felgyijlemlett fesziilts6get csokkenteni, az int1zet nevelci munkdj6t segiteni,
iiletve a felenk i16nyul6 bizalmat es egyUttm(kod6st fenntartani.
A megval6sult szakmai programban prioritdst jelentett a b(nelkovet6k
6letmin6segenek javit6sa, az 6lethelyzeteiket, lehetos6geiket, elkepzeleseiket

O7{Q.'l/ n1ifarintandsi szdm:01 0035 02
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figyelembe veve pr6b6ltuk meghat6rozni az adott pillanatban hatekony 6s szem6lyre
szabott, szUkseglet orientdlt segits6get. A megval6sult programokkal fejlesztettiik
mindazon k6pess6geiket es k6szs€gieket, ami a felepUl6shez, egy elhetclbb eletbe
val6 visszailleszked6shez es a reintegr6ci6hoz sziiks6gesek.

Osszegz6stil elmondhatjuk, hogy projekttink eredm6nyes volt, mivel egym6sra
6p i.i | 5, egym5st kieg 6szit5 p rog ramjai n kkal kitfi zcitt c6l un k teljes i.ilt.

Ez6rl, azl gondoljuk, hogy projektUnkkel r6szesei lehetttrnk a Zala Megyei Biintet6s-
vegrehajtAsi Int6zetben l6vcl fogvatartottak erkolcsi tudatossdg6nak fejlesztes6oen,
hiszen a kUlonbdzo programelemeink is mind arra ir6nyultak, hogy onismeretUk
fejlesztesevel, sajdt feleloss6giikre mutassunk 16.
Munk6nk hatds6ra tovdbb erositettLik a drogmentes programok 6s szlnterek
letrejott6t. A helyi adottsdrgoknak 6s lehet6segeknek megfelel6en az eg6szs6gesebb
6let kialakitAs6ra hivtuk fel a figyelmet

Az el5re megtervezett esem6nyeken tfl, onkentes munk6val t6rtenelmi,
tdrsadalmi, kultu16lis es egyeb programokat is szerveztUnk pl. magyar kultrira napja,
1848-as megeml6kez6s, k6lt6szet napja stb.

Bortiincin kiviJl egyik legfontosabb feladatunk, hogy onk6ntes munkdval segftjuk
a szabadultak utogondozdsdt. llyenkor -az egyesillet irodAj6ban keresnek fel
benniinket probl6maiik megold6sA6rt. Atbeszeljilk a legfontosabb teend6ket,
felvesszuk a kapcsolatot a segito szervezetekkel: munkaUgy, pirtfogok, csalddsegito
szolg6lat, vor6skereszt attol fUggoen, hogy ki - milyen segits6gre szorul.

. T6bb egyrittmfikcid6 partneri.ink projektj6ben is r6szvetttink,
tev6kenys6gtink bemutat6s6val, el5ad6sok tart6s6val. PI. EgyesUletiink
elnijk6nek el6adisai: ember- nciv6ny- 6llat- kcirnyezetv6delem
tr!makcirben.

Munk6nk eredm6ny6nek <isszefog lal6sAt ujs6gunk a Zalai Kapocs, illetve
honlapunk, ZMBV honlapjAn mutatjuk be.

Honlapunk: www.nepfoiskola,hu/zalainepfoiskola

Egyiittmfikcid5 partnereink: ZM Bv. Int6zet, on kor mAnyzalok, kormdnyhivatal
szakigazgatdsi szervei, drogambulancia, KEF, civil szervezetek.

Zalaegerszeg, 2020. mi4us 7.
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