A 2019. évhez
Alapcél szerinti tevékenységek
1.
Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység bemutatása
Egyesületünk összefogja, szervezi, képviseli a hazai művészetpedagógia következő területein 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 sok 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
módszertani napokat, tréningeket szerveztünk.
2019-ben is megszerveztük és lebonyolítottuk hagyományos szakmai nagyrendezvényeinket.
Együttműködő partnerként közös szervezésben a Marczibányi Téri Művelődési Központtal sikeresen
megrendeztük a Színházi lecke programját, mely elsősorban a színjáték iránt érdeklődőket célozta.
megszerveztük a hazai drámapedagógia, gyermekszínjátszás, színházi nevelés szakterületeinek
legnagyobb közös szakmai rendezvényét, a Színház-Dráma-Nevelés módszertani hétvégét. Ezen közel
30 programra került sor, kb. 400 résztvevővel. Regionális módszertani találkozókat szerveztünk az
ország különböző pontjain. A „Dráma van” rendezvénysorozatunk nyári kurzusán különböző
formákban adtunk teret számos drámával, színjátszással foglalkozó kollégának, csoportnak a
megmutatkozásra, a nyilvánosság elé lépésre foglalkozások, tréningek formájában.
Megszerveztük az Országos Gyermekszínjátszó Rendezői Fórumot a tapasztalatok begyűjtésére és a jó
gyakorlatok átadására. Meghirdettük és partnerszervezetekkel, intézményekkel együttműködve, a
közös munkát koordinálva lebonyolítottuk a XXVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó
Találkozót, ami megyei és budapesti kerületi szinten összesen 23 helyszínt és fesztiválnapot, regionális
szinten 7 helyszínt, 6 hazai és 2 határon túli fesztiválnapot jelentett. A rendezvénysorozatot a
háromnapos fesztivál zártuk Szegeden, a Szent-Györgyi Albert Agórával együttműködésben.
Megjelentettük folyóiratunkat, a Drámapedagógiai Magazint: a 2019. évi első két szám a
gyermekszínjátszással, illetve a diákszínjátszással foglalkozott, a harmadik és negyedik szám a drámával
foglalkozó tartalmakat hozta hangsúlyosan. Lapszámaink feltöltésre kerültek honlapunkra – a régebbi
lapszámokat folyamatosan elérhetővé tettük. Gondoztuk a hazai amatőrszínjátszás méreteiben
legjelentősebb, ezért is hangsúlyosan fontos területének, a magyar gyermekszínjátszásnak az ügyeit –
mindezt sokféle formában megközelítve.
Megszerveztünk és maximális létszámmal indítottunk, részben lebonyolítottunk két 120 órás
drámapedagógiai tanfolyamot, továbbá első alkalommal indítottuk és fejeztük be a frissen akkreditált
120 órás gyermek- és diákszínjátszó rendezői képzést, majd a 2019-es év októberében elindult a
második rendezői csoportunk is.
Jelentős szakmai érdekvédelmi tevékenységet végeztünk, időnként úgy tűnt, eredménnyel (például a
Nemzeti Alaptanterv kapcsán).
Továbbra is építettünk az országos hatókörű társszervezeteinkkel az utóbbi években kialakult, azóta is
jól működő kapcsolatrendszerre: együtt jártuk ki a terület anyagi támogatását.
2019-ben is fenntartottuk nemzetközi tagságunkat az IDEA nevű világszervezetben, figyelemmel
kísértük a nemzetközi kapcsolatok alakulását.
Üzemeltetjük, folyamatosan frissítjük honlapjainkat, ezzel gyarapítva az elérhető szakmai
információkat, illetve anyagokat. Két Facebook-oldalt is üzemeltetünk honlapunk mellett további friss

hírcsatornaként. Ezeken 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.
Pályázatokat írtunk – pályázataink, valamint a szakminisztérium anyagi támogatása jelentős
mértékben hozzájárultak szakmai programjaink, munkánk megvalósíthatóságához. Így aktív szerepet
játszhattunk az általunk gondozott szakterületeken végzett hazai és részben határon túli munkában is:
segítve a pedagógusok, közművelődési szakemberek, művészeti neveléssel foglalkozók, művészek
tevékenységét és szakmai előrelépését.

Pénzügyi háttér
bevételeink és kiadásaink az előző év tükrében

Közhasznúság megállapításához szükséges mutatók

Támogatások részletezése
Támogatási program elnevezése:

A DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN 4
SZÁMAINAK KIADÁSÁRA

Támogató megnevezése:

NKA

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2019.01.01. – 2019.12.31.

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
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Megjelentettük folyóiratunkat, a Drámapedagógiai Magazint: a 2019. évi első két szám (a 62-63.
lapszám) a gyermekszínjátszással, illetve a diákszínjátszással foglalkozott, a harmadik és negyedik
szám (a 64-65. lapszám) a drámával foglalkozó tartalmakat hozta hangsúlyosan. Négy számunk
feltöltésre került honlapunkra, ingyenesen hozzáférhetők – a régebbi lapszámokat folyamatosan
elérhetővé tettük.

Támogatási program elnevezése:

a 2019. évi kulturális programjaink megvalósítása támogatói
okirat szerint

Támogató megnevezése:

külön keret

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2019.01.01. – 2019.12.31.

Támogatási összeg:

5 000 000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

5 000 000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

5 000 000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

5 000 000 Ft

Támogatás típusa:

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi:

0 Ft

Dologi:

5 000 000 Ft

Felhalmozási:

0 Ft

Összesen:

5 000 000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A támogatást a XXVIII. WSO előkészítése, szakmai, szervezői, kivitelezői tiszteletdíjakra, étkezésre,
szállásköltségekre, videodokumentációra, nyomdai (program szórólap) költségeire költöttük. Az
országos Gyermekszínjátszó Rendezői Fórumon résztvevő foglalkozásvezetők tiszteletdíjára, a
Regionális Szakmai programok, Mórszertani Napok programsorozatának szakmai résztvevői
tiszteletdíjára, valamint a Színház Dráma-Nevelés program szakmaitiszteletdíjára költöttük.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Egyesületünk 28. alkalommal rendezte meg a felmenő rendszerű Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Találkozó és Fesztivált (WSO). Megszerveztük a Színház-Dráma-Nevelés
módszertani hétvégét a Tréningtől tanóráig, hétköznaptól az ünnepig (alkalmazott… dráma, színház,
zene, mozgás, vers, báb… és a pedagógus…) címmel. Szerveztük és lebonyolítottuk az ORSZÁGOS
GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ RENDEZŐI FÓRUM-ot. A gyermekszínjátszáshoz kötődő egyéb rendezvényeket
– regionális szakmai programok, módszertani napokat – rendeztük meg a 2019-es év második
felében, az ország különböző régióiban történő szervezéssel.

Támogatási program elnevezése:

XXVIII.Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál

Támogató megnevezése:

EMMI NTP

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2018. 04.04.. – 2019. 06.30.

Támogatási összeg:

2 000 000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

2 000 000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

2 000 000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

2 000 000 Ft

Támogatás típusa:

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi:

0 Ft

Dologi:

2 000 000 Ft

Felhalmozási:

0 Ft

Összesen:

2 000 000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A támogatás összegét a rendezvény szervezésére, kísérő program vásárlására, és a részt vevő
gyermekek élelmezésére, szállására fordítottuk.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Meghirdettük és partnerszervezetekkel, intézményekkel együttműködve, a közös munkát
koordinálva megszerveztük a felmenő rendszerű, háromlépcsős XVIII. Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Találkozót, ami megyei és budapesti kerületi szinten összesen 23 helyszínt és
fesztiválnapot, regionális szinten 7 helyszínt, 6 hazai és 2 határon túli fesztiválnapot jelentett. A
rendezvénysorozatot a háromnapos fesztivállal zártuk Szegeden, ahol 360 fő gyermek résztvevőt
fogadtunk.

Támogatási program elnevezése:

A Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál lebonyolítása

Támogató megnevezése:

NKA

Támogatás forrása:

központi költségvetés

Támogatás időtartama:

2019.01.01. – 2019.06.30.

Támogatási összeg:

800 000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

800 000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

800 000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

800 000 Ft

Támogatás típusa:

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi:

0 Ft

Dologi:

800 000 Ft

Felhalmozási:

0 Ft

Összesen:

800 000 Ft

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

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Meghirdettük és partnerszervezetekkel, intézményekkel együttműködve, a közös munkát
koordinálva lebonyolítottuk a XXVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót, ami
megyei és budapesti kerületi szinten összesen 23 helyszínt és fesztiválnapot, regionális szinten 7
helyszínt, 6 hazai és 2 határon túli fesztiválnapot jelentett. A rendezvénysorozatot a háromnapos
fesztivál zártuk Szegeden, a Szent-Györgyi Albert Agórával együttműködésben.

Támogatási program elnevezése:

Színház-Dráma-Nevelés

Támogató megnevezése:

NKA

Támogatás forrása:

költségvetési támogatás

Támogatás időtartama:

2019.06.01. – 2019.12.31.

Támogatási összeg:

900 000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

900 000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

900 000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

0 Ft

Támogatás típusa:

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi:

0 Ft

Dologi:

900 000 Ft

Felhalmozási:

0 Ft

Összesen:

900 000 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A támogatás összegét a rendezvényen résztvevő szakmai közreműködők és előadók tiszteletdíjára,
valamint egyéb dologi kiadásokra fordítottuk.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Megszerveztük a hazai drámapedagógia, gyermekszínjátszás, színházi nevelés szakterületeinek
legnagyobb közös szakmai rendezvényét, a Színház-Dráma-Nevelés módszertani hétvégét. Előadások,
bemutató foglalkozások, tréningek, viták, kerekasztalbeszélgetések jelentették a program gerincét. A
rendezvényen két nap alatt közel 30 programra került sor, a két nap alatt kb. 400 résztvevővel.

