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I.

A Közhasznú Egyesület rövid bemutatása

társaság neve:

A Tea Útja Közhasznú Egyesület

Székhelye:

4032 Debrecen Hatvani I. utca 25/B

Besorolása:

közhasznú (kulturális tevékenység)

Az alapító okirat:

2006. március 06.

Nyilvántartási szám:

3181

Adószáma:

18992269-2-09

KSH számjele:

18992269-9499-529-09

Tpk.60.055/2006/2.

Gazdálkodási forma:

Egyéb egyesület

Jelentés időszaka:

2015. január 1. - 2015. december 31-ig.

Az Egyesület közhasznú tevékenysége:
Az Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy a teakultúrát és az azzal összefüggő történelmi,
kulturális, művészeti és gasztronómiai értékeket közvetítse, különös tekintettel a fentiek
egészségre gyakorolt hatására, és az egészséges életmódra való nevelésre.
Az Egyesület 2015. évi működése:
A Tea Útja Közhasznú Egyesület 2006. március 6-án alakult azzal a céllal, hogy a teakultúrát
és az azzal összefüggő történelmi, kulturális és gasztronómiai értékeket széles körben
hozzáférhetővé tegye és terjessze. A tea kultúra mindezek mellett egy átfogó antropológiai
tudomány, olyan összművészet, ami képes a nyugat-keleti hagyomány és legújabb
tudományos vívmányok közvetítésére. A teával való foglalatosság megköveteli a történelem,
a hagyomány, a legkülönfélébb művészetek ismeretét (a kerámiától a festészeten át a
virágrendezésig) a modern kémia, biológia, élettan iránti kíváncsiságot, ugyanakkor az
egészséges életmód gyakorlására, önképzésre, tiszteletre és pontosságra nevel.
Ezen a ponton kapcsolódik a világ szinte minden vallásos, spirituális hagyományához és
lehetőséget ad arra, hogy a toleranciát, a népek közötti közeledést, és megértést elősegítse.
Az Egyesület működésének megkezdése után hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az általunk
elkezdett oktatási program különlegessége, egzotikuma széles körben lehet sikeres és kínál
alternatívát életszemléletben, tanulásban a legszélesebb korcsoportok számára. Az Egyesület
működésének megkezdése előtt folytatott tevékenységünket szélesebb alapokra helyeztük és
rendszeressé tettük.
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2015-ban az egyesület a következő főbb projektek fenntartásán dolgozott:


„Pars pro toto – a művelt jövőért” címmel TÁMOP 3.2.13-12/1 sz. pályázati program,
aminek keretében egy új intézmény, a hajdúböszörményi Jó pásztor református Óvoda
csatlakozott az intézményen kívüli oktatási programhoz



„Ép lélek-ép test” címmel a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0734 pályázati program
keretében egészségmegőrző, művelődési program fenntartási időszakán belül zen
előadás és gyakorlás

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0254 sz. „Pro Civitas” elnevezésű pályázat megvalósítása
folytatódott és ért végett. A projekt keretében 5 fő diplomás munkanélküli fiatal célcsoporttag
8 órás támogatott foglalkoztatása történik munkaviszony keretében, akkreditált képzéseken
vehettek részt, sikeresen teljesítették,
A munkavállaláshoz szükséges képességeket és készségeket fejlesztettük annak érdekében,
hogy a munkahelyi alkalmazkodás, a munka világában történő eligazodás és hosszabb távon a
nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedést és megmaradást segítsék elő. Tréningeket tartottunk,
amelyek elősegítették a képzésbe vont személyek megfelelő önmenedzselését, tájékozódását a
munka világában, és felkészítették arra, hogyan kell a nem védett munkahelyi környezethez
alkalmazkodni.
A pályázat keretén belül a belső képzések megbízási szerződés keretében valósultak meg.
Egyéb tevékenységek





kéthetente teabemutató
kéthetente keleti szellemi sport és játékok bemutatása
Tea akadémia - elindult a képzés Magyarországon
A civil egyesületek közötti együttműködés megerősítésére több hazai és külföldi
egyesülettel ápoltunk kapcsolatot és valósítottunk meg programokat.

Az 1997. évi CLVI. Tv 19. § (3) bekezdés f) pontjában foglalt kötelezettségnek eleget téve az
Egyesület tisztségviselői 2015. évi juttatásairól az alábbi tájékoztatást adjuk.
 Az Egyesület tisztségviselői 2015. évben, díjazásban nem részesültek.
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