Alapcél szerinti tevékenységek
1.
Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása
A Társaság összefogja, szervezi, képviseli a hazai művészetpedagógia egyik prosperáló területén
dolgozó szakembereket: a drámapedagógia, a gyermekszínjátszás és a színházi nevelés hazai művelőit.
Az egyesületi tagokon, a rendezvényeinken, képzéseinken résztvevőkön, a szakmai kiadványainkat,
honlapunkat olvasókon keresztül több száz szakembert, sok ezer gyermeket érint tevékenységünk.
Mindezt az elnökség tagjainak önkéntes munkájával látjuk el. Állandó alkalmazottunk nincs, a nagyobb
projektjeinket megbízott projektvezető segíti.
A drámapedagógia területének ápolása érdekében akkreditált képzéseket indítunk, szakmai napokat,
tréningeket szervezünk. A „Dráma van” nyári szabad kurzusunkon és őszi akciónkon megkötések nélkül
adunk teret számtalan drámával, színjátszással foglalkozó kollégának, csoportnak a megmutatkozásra,
a nyilvánosság elé lépésre nyílt foglalkozások, villám-csődületek, bemutatók formájában.
Üzemeltetjük, folyamatosan frissítjük honlapjainkat, bővítjük adattárait, ezzel gyarapítva az elérhető
szakmai anyagokat. Facebook-oldalt üzemeltetünk honlapunk és rendszeresen kiküldött elektronikus
hírlevelünk mellett friss hírcsatornaként. Ezen a felületen a saját programjaink mellett, a
társművészetekről, és a drámával határos programokról osztunk meg információkat.
Szakmai fórumokon, módszertani napokon biztosítjuk a szakmai megújulás lehetőségét.
Megszerveztük és lebonyolítottuk hagyományos szakmai nagy rendezvényeinket. Együttműködő
partnerként közös szervezésben a Marczibányi Téri Művelődési Központtal a Színházi leckét, mely
elsősorban a színjáték iránt érdeklődőket célozza, a Színház-Dráma-Nevelés hétvégét, a
Gyermekszínjátszók példatára című rendezvényt, az Országos Gyermekszínjátszó Rendezői Fórumot, a
jó gyakorlatok átadására. Meghirdettük és partnerszervezetekkel, intézményekkel együttműködve, a
közös munkát koordinálva lebonyolítottuk a XXVII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó
Találkozó 18 megyei, 3 fővárosi, 6 regionális találkozóját és országos fesztiválját, idén Debrecenben.
Megjelentettük periodikánkat, a Drámapedagógiai Magazint. Benne szakmai újdonságok, a hazai és
határon túli szakmai rendezvények beszámolói, interjúk, foglalkozás leírások olvashatóak. Régebbi
lapszámaink folyamatosan kerülnek feltöltésre honlapunkra.
Novemberi közgyűlésünkön társaságunk újraválasztotta vezetőségét, amely folytatja eddigi munkáját,
néhány területen a megújulást jelezve.
Pályázatokat írtunk. Pályázataink, valamint a szakminisztérium támogatása jelentős mértékben
hozzájárultak szakmai programjaink, munkánk megvalósíthatóságához. Így szakembereink nemcsak a
hazai, hanem a határon túli pedagógus és közművelődési szakemberek munkájának, szakmai előre
lépésének segítésében is aktív szerepet vállalhatnak, mind az itthon szervezett programokra való
eljutás lehetőségének biztosításával, mind kiutazással.
Az idén is részt vállalunk a határon túli magyar pedagógusok, gyermekszínjátszók munkájának
segítésében, ennek érdekében határon túli tréningeken, képzéseken, továbbképzéseken, szakmai
rendezvényeken, nyári egyetemeken vállaltak feladatot kollégáink. A határon túli magyar
gyermekszínjátszó találkozókon szakértő zsűriként vettek részt szakembereink, akik a helyszínen
képzést helyettesítő konzultációt folytattak a csoportok vezetőivel.

Pénzügyi háttér
bevételeink és kiadásaink az előző év tükrében

Közhasznúság megállapításához szükséges mutatók

Támogatások részletezése
Támogatási program elnevezése:

A DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN 2018.
ÉVI SZÁMAINAK KIADÁSÁRA

Támogató megnevezése:

NKA

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

1 000 000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 000 000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

1 000 000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

1 000 000 Ft

Támogatás típusa:

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi:

0 Ft

Dologi:

1 000 000 Ft

Felhalmozási:

0 Ft

Összesen:

1 000 000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A támogatás összegét a folyóirat számainak szerkesztési, kivitelezési feladataira fordítottuk

Támogatási program elnevezése:

Fővárosi Önkormányzat, köznevelési intézményeinél hatályos
jogszabályhoz igazodó fejlesztések, intézkedések –
Iskolakapun kívüli tevékenységek
(WSO két budapesti fordulója)

Támogató megnevezése:

Fővárosi Önkormányzat

Támogatás forrása:

önkormányzati támogatás

Támogatás időtartama:

2018. április 1. -2018. április 31.

Támogatási összeg:

500 000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

500 000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

500 000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

500 000 Ft

Támogatás típusa:

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi:

0 Ft

Dologi:

500 000 Ft

Felhalmozási:

0 Ft

Összesen:

500 000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A támogatást a résztvevő gyermekek étkeztetésére, a kísérő programokra, valamint a találkozók
zsűrizésére fordítottuk

Támogatási program elnevezése:

A Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál lebonyolítása

Támogató megnevezése:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás forrása:

önkormányzati támogatás

Támogatás időtartama:

2018. június 01. – 2018. augusztus 31.

Támogatási összeg:

4 207 150 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

4 207 150 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

4 207 150 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

4 207 150 Ft

Támogatás típusa:

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi:

0 Ft

Dologi:

4 207 150 Ft

Felhalmozási:

0 Ft

Összesen:

4 207 150 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A támogatás összegét a rendezvény szervezésére, kísérő program vásárlására, és a részt vevő
gyermekek élelmezésére, szállására fordítottuk.

Támogatási program elnevezése:

Az amatőr színjátszás 2018. évi programjai támogatása

Támogató megnevezése:

EMMI

Támogatás forrása:

költségvetési támogatás

Támogatás időtartama:

2018. január 1. – 2019. január 30.

Támogatási összeg:

5 500 000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

5 500 000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

5 500 000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

0 Ft

Támogatás típusa:

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi:

0 Ft

Dologi:

5 500 000 Ft

Felhalmozási:

0 Ft

Összesen:

5 500 000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A támogatásból a társaság programjainak, működésének költségeit fedeztük – anyagköltségeket,
bérleti díjakat, szállítási díjakat, valamint szellemi tevékenységek díjait, azaz módszertani, szakmai
rendezvényeink közreműködőinek díjait.

Támogatási program elnevezése:

Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek,
egyesületek támogatása – A Magyar Drámapedagógiai
Társaság 2018. évi működésének támogatása

Támogató megnevezése:

EMMI

Támogatás forrása:

költségvetési támogatás

Támogatás időtartama:

2018. január 1. – 2019. január 30.

Támogatási összeg:

394 000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

394 000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

394 000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

0 Ft

Támogatás típusa:

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi:

0 Ft

Dologi:

394 000 Ft

Felhalmozási:

0 Ft

Összesen:

394 000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A támogatás tette lehetővé a webtárhelyeink fenntartását, weboldalunk működtetését, irodánk
bérlését, az IDEA tagdíjunk befizetését, számítógépes eszközparkunk bővítését.

