
Bedekovich Lorinc Népfoiskolai Társaság
Szakmai beszámoló

2015. évrol

A Bedekovich Lorinc Népfoiskolai Társaság (BLNT) 1993. óta folyamatosan vegzl

tevékenységét. 1998 évtol, mint közhasznú nonprofit civil szervezet egyesületi formában.

2015. év hasonJóan az elmúlt évekhez igen mozgalmas és szakmailag tartalmas volt.

2016. május 20-án a BLNT évi rendes közgyulést tartott, melyen elfogadásra került a

szervezet 2015. évi szakmai, számviteli beszámolója a közhasznúsági melléklettel együtt.

Ismertetésre került a 2016.évre vonatkozóan a szakmai programtervezet, drámamuhely

programjai, illetve a 2016. évre a tagdíjak mértéke.

A fentiek a közgyulés által elfogadásra kerültek.

A BLNT 2015. évben sikeresen befejezte a TÁMOP-3.2.13-1211-2012-0499 azonosítószámú

"Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen, Galgán túl- tanórán kívüli kulturális kapcsolatok

Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében" címu projektet.

2015. évben került sor a záró pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtására és a záró helyszíni

ellenorzésre. (2015.07.02 Jászfényszaru)

Maga a projekt 12 hónapos idotartamú (2014.01.01-2014.12.31) 8 köznevelési intézményt

érintett, 5 foglalkoztatási forma került megvalósításra. 2015. július 5-én a záró beszámoló és

elszámolás hiánypótIás nélkül elfogadásra került

Disszeminációra külön figyelmet fordítottunk: www.bedekovich.hu. intézmények facebook

oldalai, Jász TRIÓ TV, sajtó, vidéki települések honlapjai, újságai.

BLNT Drámapedagógiai muhely fobb programjai voltak 2015. évben:

2015.02.14. Térségi drámás nap - tréning (20 fo); eloadás (45 fo)

2015.05.08. A költészet és mi pódium (30 fo), 12 eloadótól22 vers hangzott el

2016.01.21. Szülok Akadémiája, térségi drámás nap kb 40 résztvevovel (Dr. Jeanne

Loós Anita- "Szeretve nevelni, nevelve szeretni címu eloadás, konzultáció)

BLNT Drámapedagógiai Muhelyének "Mesekincstár Görbeországban" c. komplex

drámapedagógiai tábora került lebonyolításra 2015.07.13-18 között, Szandán, 45 fo
részvételével.

2015. november 20-án megtartottuk a Hagyományorzo Erzsébet napi kézmuves kiállítás és

vásárt, a program keretében kíséro rendezvényekre (könyvbeszámoló, fotókiállítás) is sor

került. Erzsébet napon 32 helyi és vidéki kézmuves mutatkozott be, a látogatói létszám közel
600 fo.

Kíséro programok: Nagyné Kiss Mária és Lázár Imre szerkesztésében készült könyv - s e

program keretében került bemutatásra - Kiss Nelli jegyzetei egy népmuvelési tanfolyamról

"Mindent Isten nagyobb dicsoségére" címmel. A könyvbemutatón 35 fo vett részt.



,,200 éves térképek alapján fotóztak" - A BLNT fotómuhelyének tagjai "Úton a

Bedekovichok térképeivel a zsebünkben" címmel egy 32 darabos fotó kiállítási anyagot

rendeztek s került bemutatásra, idosebb és ifjabb Bedekovich Lorinc munkásságáról.

A tárlat vezetoje Farkas Kristóf Vince történész, a Jász Múzeum munkatársa, a kiállítási

anyag rendezoje Peto István egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem.
Fotók készítoi: Danis János muvészeti vezeto, Herbai Judit, Kondor Edit, Mészáros Anna

Rózsa, Peto István, Tóth Péter, Winkler Csaba.

Az Adventi Kávéház programot 20I5.december 13-án a Régi Kaszinó Étteremben szerveztük

meg. Közremuködött a Jászberényi Cantate Nobis Énekegyüttes. A programot nagy

érdeklodés kísérte. (l12 fo)

Disszemináció

A BLNT szakmai, kulturális programjairól szöveges és képi tájékoztatást adtunk

honlapunkon: www.bedekovich.hu , intézmények facebook oldalán, Jász-TRIO TV-ben,

sajtóban és a vidéki települések honlapján és sajtóiban.

Az Európai Uniós pályázat keretében lezajlott programokról szöveges és képi dokumentálást
a TÉRKÉPTÉR felületre töltöttük fel.

Mindig szem elott tartjuk az egymástól tanulás gondolatát, a kapcsolatépítést, a közösség

fejlesztést.

Fenntarthatóság, Esélyegyenloség - mint horizontális elv,

Rendezvényeinken figyelünk a környezeti tudatosság elvének a betartására. (szelektív

hulladékgyujtés, telekocsi, lehetoleg nem használunk eldobható étkezésnél használt

eszközöket, újrahasznosított papírt is használunk az adminisztrálásnál.)

Esélyegyenloség terén törekszünk az alábbiakra figyelni:

rendezvények idopont jának meghatározása

akadálymentes helyszínek használata

programjaink nyitottak bárki számára

pályázatainkban, BLNT vezetésében a nok-férfiak arányai nak egészséges betartására

adott esetben gyermekfelügyelet biztosítása

pályázati programjainkat résztvevok ingyenesen vehetik igénybe

társaságunknál tapasztalatai, ismeretei alapján a Társaság elnöke az esélyegyenloségi

felelos külön juttatás nélkül.

esélyegyenloségi témában tartott rendezvényeken igyekszünk képviselni a
Népfoiskolai Társaságot.

Jászfényszaru, 2016. május 20.
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