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I. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2007. évi számviteli beszámolója 

 
KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE     adatok eFt-ban 
Ssz

. 
A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek)    

helyesbítései 
Tárgyév 

a b c d e 
1. A. Befektetett eszközök (2-4 sorok) 0  204 
2. I. IMMATERIÁLI JAVAK 0  0 
3. II: TÁRGYI ESZKÖZÖK 0  204 
4. III: BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 

ESZKÖZÖK 
0  0 

5. B. Forgóeszközök (6-9. sorok) 348  3020 
6. I. KÉSZLETEK 0  0 
7. II. KÖVETELÉSEK 0  0 
8. III. ÉRTÉKPAPIROK 0  0 
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 348  3020 
10. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1. 

+ 5 sor) 
348  3224 

11. C. Saját tıke (12-16 sorok) 348  3224 
12. I. INDULÓ TİKE/JEGYZETT TİKE 549  348 
13. II. TİKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 0  0 
14. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK  0  0 
15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEV. -171  2908 
16. V: TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL. TEV. -30  -32 
17. D. Tartalék 0  0 
18. E. Céltartalék 0  0 
19. F. Kötelezettségek (20-21. sorok) 0  0 
20. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ 

KÖTELEZETTSÉGEK 
0  0 

21. II: RÖVID LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK 

0  0 

22. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN  
(11. + 17. + 18. + 19. sor) 

348  3224 
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EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓ EREDMÉNY LEVEZETÉSE                     adatok Ft-ban 
Ssz. A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) 

helyesbítései 
Tárgyév 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 
(I.+II.) 

329000 0 3942000 

2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.) 329000 0 3942000 
3.   1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 0 0 0 
4.       a) alapítótól 0 0 0 
5.       b) központi költségvetéstıl 0 0 0 
6.       c) helyi önkormányzattól 0 0 0 
8.       d) egyéb 0 0 0 
10.   2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 3200000 
11.   3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 329000 0 742000 
12.   4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 0 
13.   5. Egyéb bevétel 0 0 0 
14. II.  PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTİ BEVÉTELEK 0 0 0 
15.  B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 229 0 1609 
16.   1. Pénzügyileg rendezett bevételek 229 0 1609 
17.   2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 0 0 0 
18. C. Tényleges pénzbevételek (A/1.+B/1.) 329229 0 3943609 
19. D. Pénzbevételt nem jelentı bevételek (A/II.+B/2.) 0 0 0 
20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 500000 0 1033910 
21.   1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 500000 0 829670 
22.   2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 0 0 204240 
23.   3. Ráfordítást jelentı elszámolások 0 0 0 
24.   4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások 0 0 0 
25. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 30276 0 33713 
26.        1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások 30276 0 33713 
27.        2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások 0 0 0 
28.        3. Ráfordítást jelentı elszámolások 0 0 0 
29        4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások 0 0 0 
31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1.; +-2.) -530047 0 3080226 
31. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi  

        eredménye (A/I.-E/1.-E/4.) 
-171000 0 3112330 

323. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi 
         eredménye (B/1.-F/1.-F/4.) 

-30047 0 -32104 

33. H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1;+-2.) 0 0 -204240 
34. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye 

(A/II.-E/2.-E/3. 
0 0 -204240 

35. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben 
                realizált eredménye (B/2.-F/2.-F/3.) 

0 0 0 

36. I. Adózás elıtti eredmény (B/1.-F/1.) +-H/2. -30047 0 -32104 
37. J. Fizetendı társasági adó 0 0 0 
38. K. Tárgyévi eredmény -201047 0 2875986 
39. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I.+A/II.)-

(E/1.+E/2.+E/3.) 
-171000 0 2908090 

40. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi  
         Eredménye (I-J) 

-30047 0 -32104 

 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK                                                                                    adatok Ft-ban 
Ssz A tétel megnevezése Tárgyév 
41. A.  Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások  
42.     1. Bérköltség 0 
43         ebbıl: - megbízási díjak 0 
44                    - tiszteletdíjak 0 
45     2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 0 
46     3. Bérjárulékok 0 
47 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegő ráfordítások 204240 
48 C. Értékcsökkenési leírás 0 
49 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegő ráfordítások 829670 
50 E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 
51 F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege 0 
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II.  Beszámoló a szervezet számára 2007-ban biztosított költségvetési 
támogatás felhasználásáról 

 
A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetségnek 3.200.000 Ft volt a központi állami támogatásból 
származó bevétele, az alábbiak szerint: 
1. A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Kollégiuma nem normatív, pályázati 

támogatásaként egyesületünk 2006. évi II. körös mőködési költségeihez 300.000 Ft-tal 
járult hozzá. A pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló rendben 
megtörtént. (Pályázati azonosító: 00660/06/06) 

2. Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma civil 
szervezetek nemzetközi szerepvállalásának támogatását célzó pályázatán szövetségünk 
400.000 Ft támogatást nyert el. Az „Ifjúsági csereprogram vajdasági fiatalokkal” címő 
pályázati projektünk elszámolása rendben megtörtént. (Pályázati azonosító: 01505/23/06) 

3. A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Kollégiuma nem normatív, pályázati 
támogatásaként egyesületünk 2007. évi mőködési költségeihez 100.000 Ft-tal járult 
hozzá. A pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló rendben megtörtént. 
(Pályázati azonosító: NCA-DA-07-P-0036) 

4. Az NCA Civil Önszervezıdés Területi és Szakmai Együttmőködés Kollégiuma 
pályázatot hirdetett a részvételi demokrácia és a demokratikus intézményrendszer 
feltételeinek támogatására. Szövetségünk a civil együttmőködések, érdekképviseleti és 
egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése kategóriában nyújtott be pályázatot, 
amelyet a kollégium 2400000 Ft-tal támogatott. 
A pályázati program megvalósulása a 2008. évre húzódott át, hiszen mind a szerzıdés 
megkötésére, mind a támogatás átutalására csak év végén került sor. (Pályázati azonosító: 
NCA-ÖNSZ-07-A-P-0076) 

 
III.  Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2007. 

eFt 
 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006 2007 Vált. 
Induló Tıke   17 662 152   597     20  549    348  -201 
Tárgyi eredmény 662 152 597       20   549   348  3224 2876 

 
IV.  A cél szerinti juttatások felhasználása 

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2007 évben nem kapott cél szerinti juttatást. 
 

V. Kimutatás a kapott támogatásokról 2007. 
Azonosító Megnevezés Támogató Ft 

NCA 00660/06/06 2006. évi II. körös mőködési célú 
pályázat  

Nemzeti Civil Alapprogram 300.000 

NCA-DA-07-P-
0036 

2007. évi mőködési célú pályázat  Nemzeti Civil Alapprogram 100.000 

NCA 01505/23/06 Civil szervezetek nemzetközi 
szerepvállalásának támogatása 

NCA Nemzetközi Civil 
Kapcsolatok és Európai 
Integráció Kollégiuma 

400.000 

NCA-ÖNSZ-07-A-
P-0076 

A részvételi demokrácia és a 
demokratikus 
intézményrendszer 
feltételeinek támogatása 

NCA Civil 
Önszervezıdés Területi és 
Szakmai Együttmőködés 
Kollégiuma 

2.400.000 
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VI.  A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások összege 2007. 

Vezetı tisztségviselık juttatásokban nem részesültek. 

VII.  Beszámoló a közhasznú tevékenységrıl 2007. 
 
1. Pályázati programok: 

a) Lezárult pályázati programok 
A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Kollégiuma nem normatív, pályázati 
támogatásaként egyesületünk 2006. évi II. körös mőködési költségeihez 300.000 Ft-tal 
járult hozzá. A pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló rendben 
megtörtént. (Pályázati azonosító: 00660/06/06) 
A pályázati támogatás teljes összegét dologi kiadásokra, ezen belül a szövetség 
székhelynek, mőködtetésére, fenntartására fordítottuk. 
A megítélt támogatási összeg, valamint a számlával, bizonylattal igazolt támogatási 
összeg között eltérés nem keletkezett. 
A pályázati programban bemutatott tevékenység megvalósításához a támogatás teljes 
mértékben hozzájárult, a támogatás nélkül szövetségünk nem tudta volna mőködését 
európai színvonalon megvalósítani. A pályázati támogatásból bérelt, jól felszerelt iroda 
nagymértékben hozzájárult szövetségünk tervezett céljainak megvalósításához, a hatékony 
mőködéshez. 
 
A Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Kollégiuma nem normatív, pályázati 
támogatásaként egyesületünk 2007. évi mőködési költségeihez 100.000 Ft-tal járult hozzá. 
A pályázati elszámolás, a szakmai és pénzügyi beszámoló rendben megtörtént. (Pályázati 
azonosító: NCA-DA-07-P-0036) 
A pályázati támogatás teljes összegét dologi kiadásokra, ezen belül a szövetség 
székhelynek, mőködtetésére, fenntartására fordítottuk. 
A megítélt támogatási összeg, valamint a számlával, bizonylattal igazolt támogatási 
összeg között eltérés nem keletkezett. 
A pályázati programban bemutatott tevékenység megvalósításához a támogatás teljes 
mértékben hozzájárult, a támogatás nélkül szövetségünk nem tudta volna mőködését 
európai színvonalon megvalósítani. A pályázati támogatásból bérelt, jól felszerelt iroda 
nagymértékben hozzájárult szövetségünk tervezett céljainak megvalósításához, a hatékony 
mőködéshez. 
 
Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma civil 
szervezetek nemzetközi szerepvállalásának támogatását célzó pályázatán szövetségünk 
400.000 Ft támogatást nyert el. Az „Ifjúsági csereprogram vajdasági fiatalokkal” címő 
pályázati projektünk elszámolása rendben megtörtént. (Pályázati azonosító: 01505/23/06) 
Dologi kiadásként a pályázatban vállaltak szerint a támogatási összeg 100%-át, 
mindösszesen bruttó 400 ezer forintot fizettünk ki. 
Ebbıl az összegbıl a nagyobb tételt a szolgáltatási kiadások jelentették, amely a pályázat 
költségvetése alapján 374.991 Forint volt, míg utazási költségtérítésként kiadásként 
25.009 Forint került kifizetésre. 
A megítélt támogatás költségtípusai, valamint a számlával, bizonylattal igazolt támogatási 
összeg között minimális eltérés történt. Kommunikációs költség kifizetésére nem került 
sor, két ok miatt. Egyrészt a szervezık a kapcsolatot e-mailben, msn-en és internet 
telefonon tartották, amelyet a Bordányi Ifjúsági Információs Pont térítésmentesen 
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biztosított, másrészt az utazási költségek nagyobb kiadást jelentettek, mint azt elızetesen 
számoltuk, így ezt az összeget átcsoportosítottuk. 
A szolgáltatási kiadásoknál a nyomdaköltség 23.991 Ft-ba került, a fennmaradó összeget 
(9 Ft-ot), szintén az utazási költségtérítéseknél szerepeltetjük. 
A megítélt támogatási összeg, valamint a számlával, bizonylattal igazolt támogatási 
összeg között nem keletkezett eltérés. 
A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség és a Szerbiában, Palicson mőködı Bagolyvár Kultúrkör 
közös, 2007. június 25 és június 30 között határmenti ifjúsági projektet valósított meg, 
amelynek keretében a határ két oldalán aktívan mőködı magyar ifjúsági civil szervezetek 
14-20 év közötti tagjai megismerkedhettek egymás közösségeivel, szervezeteik 
tevékenységével, eredményeivel.  
A csereprogram keretében találkoztak egymással a két régióban mőködı ifjúsági 
önkormányzatok, ifjúsági szervezetek, közösségek kortárssegítıi és aktivistái is, akik 
áttekintve a meglévı lehetıségeket, kidolgoznak egy közös ifjúsági program 
megvalósítását célzó projektet. A csereprogram keretében mindkét településen egy-egy 
kulturális est került megrendezésre. 
A programban mindkét településrıl 12-12 fı vett részt, az adott közösségek tagjai a 
helyben szervezıdı programokba természetesen szabadon bekapcsolódhattak, így 
esetenként akár 30-40 fiatal is részt vett egy-egy programelemen. 
A helybéliek elıtt is nyitott kulturális esteken mindkét településen szép számban 
megjelentek, Bordányban több mint százan, Palicson kicsivel több min ötvenen vettek 
részt. 
A csereprogram során elsıként a palicsi fiatalok látogattak el Bordányba, ık június 25 és 
27 között voltak Magyarországon, míg a magyarországi fiatalok június 28 és június 30 
között jártak a Vajdaságban, Palicson. Mindkét csoport megismerkedett a partnerszervezet 
mőködésével, a szervezetek szakmai és társadalmi beágyazódottságával, megvalósított és 
futó projektjeivel. Mindkét esetben 2-2 utazást szerveztünk a térség központjaiba is, ahol 
az ifjúsági civil szervezetek által leginkább látogatott intézményekkel ismerkedtek meg. 
Vajdaságban Magyarkanizsán és Szabadkán, Magyarországon pedig Szegeden és 
Mórahalmon jártak a fiatalok. 
Együttmőködı partnerek: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség, Homokháti Kistérség Gyermek 
és Ifjúsági Önkormányzata, Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, Bordány 
Község Önkormányzata, Homokhát Eurointegráció Kht., VMSZ-Palics, Észak Vajdasági 
Földmőves Egyesület, Városi Könyvtár, Szabadka 
A programról mind a BordányRádió, mind a Vajdasági rádió két-két alkalommal is 
beszámolt, tudósítás formájában. 
A program folytatása mindenképpen indokolt. A két szervezet kapcsolataira nagyon jó 
hatással volt a megvalósított csereprogram. Mindkét oldalon jelentısen megnıtt a tagok 
aktivitása, várhatóan még az idei évben újabb közös programokat valósítanak meg a 
fiatalok. 

. 
b) Folyamatban lévı, esetlegesen elutasított pályázati programok 
Az NCA Civil Önszervezıdés Területi és Szakmai Együttmőködés Kollégiuma pályázatot 
hirdetett a részvételi demokrácia és a demokratikus intézményrendszer feltételeinek 
támogatására. Szövetségünk a civil együttmőködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati 
rendszerek létrehozása, fejlesztése kategóriában nyújtott be pályázatot, amelyet a 
kollégium 2400000 Ft-tal támogatott. 
A pályázati program megvalósulása a 2008. évre húzódott át, hiszen mind a szerzıdés 
megkötésére, mind a támogatás átutalására csak év végén került sor. (Pályázati azonosító: 
NCA-ÖNSZ-07-A-P-0076) 
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Szövetségünk pályázatot nyújtott be az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs 
Kollégiumához civil szervezetek interneten való megjelenésének támogatására. A 
kollégium 200.000 Ft támogatást ítélt meg. A szerzıdéskötés 2008. januárjában 
megtörtént, a pályázatot 2008. május 31-ig kell megvalósítanunk. (Pályázat kódja: NCA-
CIV-07-G-P-0525) 
Egy olyan modern, könnyen használható honlap elkészítése, amely -az mellett, hogy 
kiszolgálja a szövetség és tagszervezeteinek alapvetı igényeit- innovatív, és elérhetıvé 
teszi, illetve megjeleníti a régió civil gyermek- és/vagy ifjúsági szervezeteinek, ifjúsági 
önkormányzatainak, közösségi tereinek híreit, információit. A halmozottan hátrányos 
helyzető mórahalmi kistérségben mőködı ifjúsági szervezetek összefogásával megvalósuló 
honlap fejlesztés a térség civil együttmőködéseit ösztönzi, miközben olyan modell értékő 
dinamikus internetes webfelületet tesz mindenki számára elérhetıvé, amely adoptálhatóvá 
válik a régió más települései, térségei számára is. 
 
Szövetségünk pályázatot nyújtott be a Csongrád Megyei Közgyőléshez, a 2007. évben 
elıször meghirdetett Kistérségi Civil Alap támogatásának igénylésére. 
A pályázat célja Homokháti Kistérség ifjúsági civil kapcsolatainak újjáélesztése, az eddig 
elért eredmények adoptálása ifjúsági önkormányzati képviselık, fiatalok bevonásával. A 
mőködés keretrendszerének újragondolása, újabb együttmőködési lehetıségek kidolgozása. 
A pályázat 150.000 Ft támogatásban részesült. A szerzıdéskötést követıen a programot 
2008. február 28-ig kellett megvalósítanunk.  
 
A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetségnek 2007. évben nem volt elutasított pályázata. 
 
c) Vállalkozói tevékenységek 
A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2007. évben nem végzett vállalkozói tevékenységet, ilyen 
irányú bevételként csak a banki kamat (1009) és a banktól visszakönyvelt banki költség 
(600 Ft) került bekönyvelésre. 

 
2. Érdekérvényesítés 
A szövetség célja elsısorban az ifjúság - mint társadalmi réteg - összefogása, koordinálása, 
érdeklıdési körének felkutatása, megfogalmazása, igényeik felmérése a Dél-alföldi régióban. 
Szabadidıs és szórakoztató programok szervezése számukra a kultúra, a sport, a 
hagyományırzés, a természet és a környezetvédelem terén. Az egyéni készség, képességek 
fejlesztése a közösség érdekében. 
Ismereteik bıvítése képzésekkel, programokkal, mellyel az európai integrációhoz való 
zökkenımentes csatlakozás is megvalósul. 
A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség az „ifjúsági” érdekérvényesítés terén elsısorban 
tagszervezeteivel mőködik együtt.  
 
3. Fontos eseményeink: 
A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség és a Szerbiában, Palicson mőködı Bagolyvár Kultúrkör 
közös, 2007. június 25 és június 30 között határmenti ifjúsági projektet valósított meg, 
amelynek keretében a határ két oldalán aktívan mőködı magyar ifjúsági civil szervezetek 14-
20 év közötti tagjai megismerkedhettek egymás közösségeivel, szervezeteik tevékenységével, 
eredményeivel.  
A csereprogram során elsıként a palicsi fiatalok látogattak el Bordányba, ık június 25 és 27 
között voltak Magyarországon, míg a magyarországi fiatalok június 28 és június 30 között 
jártak a Vajdaságban, Palicson. 
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2008. évben folyamatosan mőködtettük az információs és szolgáltató hálózatunkat, amely 
keretében több mint harminc helyi megkeresést végeztünk, és tizenkilenc esetben konkrét 
szakmai fejlesztésre is sor került. 
 
4. Személyi feltételek 
A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetségnek 2007-ben sem volt fizetett alkalmazottja. A szövetség 
mőködtetésével kapcsolatos minden feladatot önkéntesek végeznek el. 

 
VIII.  A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2007. évi közhasznúsági jelentésének 

közzététele 
A gazdálkodás legfıbb adatai: 
A) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 3942000 Ft 

Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás 0 Ft 
       a) alapítótól  0 Ft 
       b) államháztartás alrendszerébıl 3200000 Ft 
       c) más adományozótól 0 Ft 
Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 742000 Ft 

B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE  1609 Ft 
Vállalkozás bevétel  0 Ft 
Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele 0 Ft 
Egyéb bevételek 1609 Ft 

C) BEVÉTELEK mindösszesen 3943609 Ft 
TÁRGYÉVI EREDMÉNY 2875986 Ft 



 9 

IX.  A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2008. évi pénzügyi terve 
 
BEVÉTELEK 
Támogatások  3399000 Ft 
Nemzeti Civil Alapprogram    3249000 Ft 
Csongrád Megyei Közgyőlés   150000 Ft 
Közhasznú tevékenység bevétele  240000 Ft 
Képzések, programok lebonyolítása    240000 Ft 
Tagdíjak   40000 Ft 
Tagdíjbefizetés    40000 Ft 
Vállalkozási tevékenységek bevétele  121000 Ft 
Összes bevétel:   3800000 Ft 
 
KIADÁSOK     
 1. Szövetség mőködtetése  1050000 Ft 

1.1. Nyomtatványok 12hóx1500Ft   18000 Ft 
1.2. Irodaszerek 12hóx1000Ft   12000 Ft 
1.3. Egyéb dologi költség 12hóx1000Ft   12000 Ft 
1.6. Kommunikációs költségek 12 hónapx1000Ft  12000 Ft 
1.8. Utazási költségtérítés   50000 Ft 
1.9  Bérleti díjak  20000 Ft 
1.10 Munkabér és járulékai  926000 Ft 

2. Programok, rendezvények szervezése  2750000 Ft 
Összes kiadás  3800000 Ft 
 
 

X. A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2008. évi szakmai programterve 
 

� Kistérségi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda mőködtetése a székhely 
településen, Bordányban 

� Információs szolgáltató hálózat mőködtetése 
� Miénk a Tér elnevezéső ifjúsági fesztivál megrendezése. 
� Képzések, szakmai találkozók szervezése, lebonyolítása, érdekvédelem. 
� Ifjúság tér konferencia megrendezése Pusztamérgesen 
� TÉR-ERİ – a civil szervezetek hálózatba szervezése, és felkészítése a Dél-

alföldi közösségi terek fejlesztését és létrehozását célzó fejlesztési források 
hatékony felhasználására projekt lebonyolítása 


