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I. BEVEZETŐ
A Táncsics Mihály Alapítvány működésének körülményeiben a tárgyalt időszakban
lényeges változás nem következett be: főképp a korábbi években elindított
programok folytatása jellemezték a működést.

II. TESTÜLETEK MŰKÖDÉSE
1. KURATÓRIUM
A Kuratórium 2016-ben 5 alkalommal ülésezett, minden alkalommal határozatképes
volt, és összesen 78 határozatot hozott.
2. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
A Felügyelő Bizottság 2016-ban 2 alkalommal ülésezett: 2016. március 2-án
megtárgyalta az Alapítvány Munka- és pénzügyi tervét, 2016. május 30-án mind az
Alapítványra, mind a Kapcsolat.hu Kft-re vonatkozóan megtárgyalta és elfogadásra
javasolta a könyvvizsgáló által auditált 2015. évi mérleget és eredménykimutatást.

III. KIEMELT PROGRAMJAINK, RENDEZVÉNYEINK
2016. november 18-án kb. 150 fő
részvételével megrendezésre került
a „Tudás-Jövő-Innováció” című
konferencia.
A
résztvevők
a
nyitóbeszéd után dr. Szentgyörgyi
Zsuzsa, Goldperger István, Bojár
Gábor, Marosi Enikő, dr. Pitti
Zoltán, dr. Raskó György előadását
hallgathatták meg és mondhatták el
saját észrevételeiket egy kötetlen
beszélgetés keretében.
Idén
is
megszerveztük
a
Balatonszemesi Önkormányzati
Konferenciát 2016. szeptember
22-23-án
a
Friedrich
Ebert
Stiftunggal
és
a
Baloldali
Önkormányzati
Közösséggel
együttműködésben.
A
rendezvényen több politológus és
gazdaságpolitikai, jogi szakértő,
valamint
vezető
politikus
is
előadóként
vett
részt,
és
tájékoztatta a körülbelül 150
érdeklődőt az aktuálpolitikai és
aktuális gazdaságpolitikai helyzetről, az önkormányzati választásokról, a jogi és
gazdasági környezetről, lehetőségekről és tervezett programokról, feladatokról.
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A Táncsics Mihály Alapítvány és a Foundation for European Progressive Studies
(FEPS) között 2015. novemberében megállapodás jött létre, ami a következő 3 évre
évi 80.000 eurós projekt együttműködést irányzott elő, mely szerint a Táncsics
Alapítványra az ezen keretek közt megszervezett programok, projektek költségeinek
30%-a esik.
Ezen együttműködés keretében 20160.
március 5-én sikeresen lezajlott a Képviselői
Irodaház I. emeleti tanácstermében az
„Egyenlő munkáért egyenlő bért” című,
FEPS-el közösen szervezett nemzetközi
konferencia,
melyhez
kapcsolódóan
a
résztvevők
mozgósításában
az
MSZP
Nőtagozata is segítséget nyújtott. Az MSZP
valamint a Táncsics Alapítvány elnökének, és
dr. Gurmai Zita, az MSZP Nőtagozat és az
Európai Szocialisták Pártja Nőszervezetének elnöke köszöntő beszéde után, Mary
Collins az Európai Női Lobby senior politikai és életvédelmi koordinátora, Pia
Locatelli, SIW tiszteletbeli elnöke és a FEPS Tudományos Tanácsának tagja és Nina
Zivanovic a Fiatal Eurőpai Szocialisták főtitkára előadásait hallgatták.
FEPS-el történő együttműködés
keretében a 2016. május 17-én
lezajlott a II. közös konferencia „Az
alapjövedelem
a
jövő
szociálpolitikája?”
címmel.
A
résztvevők a nyitóbeszédek után A nők
és a gyermekek jogai a mai
Magyarországon – Miért küzd ma egy
európai nő? témakörben hallgattak
meg előadásokat.

Harmadik rendezvényünket 2016.
november 25-én kb. 70 fő
részvételével „Merre vezet a
balodal
útja
Kelet-közép
Európában?” címmel rendeztük
meg. A rendezvényen lengyel,
szerb, szlovák és horvát szakértők
segítségével bemutatták KeletKözép-Európa
szociáldemokrata
pártjainak helyzetét. Arról pedig,
hogy hazánkban milyen baloldali
vízió lehetne vonzó Böcskei Balázs, az ELTE politológusa, Földes György, a
Politikatörténeti Intézet igazgatója, Hercegh Mária, a MASZSZ Nőszervezetének
elnöke, Pap Szilárd, a Kettős Mérce bloggere és Soós Eszter Petronella
beszélgettek. A kerekasztal beszélgetés után Bíró-Nagy András, a Policy Solutions
kutatási igazgatója bemutatta a szervezet új tanulmányát, amely a kelet-középeurópai szociáldemokrata pártok helyzetét vizsgálja.
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IV. TÁRSADALMI KAPCSOLATRENDSZER
Az Alapítvány 2016-ban is támogatást nyújtott az eszmeiségünkkel
összhangban levő programok, képzések, rendezvények megvalósításához,
kiadványok megjelentetéséhez.
2016-ban 33 kérelmet támogatott, és ehhez kapcsolódóan ugyanennyi
együttműködési megállapodást kötött az Alapítvány 51.782.000.- forint
értékben (melléklet: „Cél szerinti juttatások kimutatása 2016” )
Együttműködő szervezeteink 2016-ban többek közt:
-

Északi Szegfű Alapítvány
Párbeszéd Nonprofit Kft.
Societas Baloldali Ifjúsági Mozgalom
Közmunkás Szakszervezet
MSH Média Kft.

V. KAPCSOLAT PROGRAM

A portál regisztrált felhasználóinak a száma A portál regisztrált felhasználóinak a
száma: 26.687 fő (A portál regisztrált felhasználóinak a száma előző időszak végén:
26.268). A portál facebook oldalának like-oloi: 5.228 fő (portál facebook oldalának
like-oloi: 4.637) Ezek mind organikus elérések hirdetés nem folyik az oldalon. Az
oldalon történt kísérletek és próbák jól kimutathatóak a statisztikai adatokban.
Folytatjuk a Facebook oldalon a posztokkal való kísérleteket. A következő fontos
feladat az életkor szerinti szegmensekre történő posztolások és a visszacsatolások
(Like, megosztás).

Budapest, 2017. május 22.

……………………………
kuratóriumi elnök
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