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1. A szervezet alapadatai:

- Elnevezés:

Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület

- Képviselő:

Glückmann Pál

- Székhely:

4400. Nyíregyháza, Tűzoltó u. 4..

- Levelezési cím:

4400. Nyíregyháza, Tűzoltó u. 4.

- Adószám:

18810426-1-15

- KSH szám:

18810426-9133-529-15

- Jogi státusz:

Közhasznú szervezet

- Nyilvántartásba vétel, száma:

2238; Pk.60.112/2003/2.

2. Számviteli beszámoló:
Eredménylevezetés 2007 (eFt)
Előző év

Tárgyév

- Összes közhasznú tevékenység bevétele

7326

9241

- Közhasznú tevékenység ráfordításai

8263

9154

- Adózás előtti eredmény

-937

87

- Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

-937

87

Mérleg 2007 (eFt)
Befektetett eszközök

Előző év
121

Tárgyév
231

Forgó eszközök

675

512

Eszközök összesen:

796

743

Saját tőke

796

702

Eredménytartalék:

1733

615

Tárgyévi eredmény ( közhasznú)

-937

87

796

743

Források összesen:
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3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
OFA: .7.221.003- Ft; NCA: 1.415.200 .- Ft; 1% - 167.775.- Ft;

4. Vagyonfelhasználás kimutatása
Bevételek:
Banki kamat
Önkormányzattól
1%
NCA
Tagdíjból
Rendezvényszervezés
Visszakapott pályázati díj
OFA
Összesen:

3.698.- Ft
110.000.- Ft
167.775 .-Ft
1.415.200.- Ft
200.000.- Ft
100.000.-Ft
23.730.- Ft
7.221.003.- Ft
9.241.406.- Ft

Kiadások:
- Anyag költség
- Iénybe vett szolg.
- Egyéb szolg.
- Bérköltség
- Személyi jellegű kifiz.
- Bérjárulékok
- Értékcsökkenés
- Ráfordítások
Összesen:

774.237.-Ft
4.364.110.-Ft
2.936Ft
1.421.913.-Ft
1.376.008.-Ft
509.245.-Ft
700.199.-Ft
5.502.-Ft
9.154.150.-Ft

Az egyesület vállalkozói tevékenységet nem folytatott.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Az egyesület támogatást magánszemély és egyéb szervezet részére nem nyújtott.
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6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől
kapott támogatás mértékének kimutatása
Nyíregyháza Önkormányzatától 2007-ben érkezett 110.000.-Ft

7. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve
összegének kimutatása
Az egyesület 2007 évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető
tisztségviselőinek.

8. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Célunk: megyénkben, a településeken élő gyermek és fiatalkorúak családban történő
nevelkedésének elősegítése, a veszélyezettség megelőzése „kialakulása esetén annak mielőbbi
megszüntetése, valamint a szülői más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek
helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
- Gyermekjóléti szolgáltatás oly módon történő szervezése, hogy az kiterjedjen a
településen élő valamennyi gyermekre.
- Családtervezési, pszichológiai, nevelési, életvezetési, egészségügyi, mentálhigiénés és a
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy ezekhez való hozzájutás
szervezetése.
- Családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés
és a kapcsolattartás esetében.
- Családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében – családgondozás biztosítása.
- A szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való
ellátása, valamint a családok átmeneti otthonába igénybe vehető ellátáshoz.
- Szabadidős programok szervezése: amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és
hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák.
- Családban nevelkedő gyermek munka nélkül lévő szülőjének álláskeresési tanácsadás,
munkahely közvetítés megszervezésével segítségnyújtás.
- Alapvető prevenciós feladatunk: a veszélyeztetettséget észlelő – és jelzőrendszer
működésének biztosítása, amely lehetővé teszi mindazoknak a szakembereknek az
együttműködését, akik bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel.
- Fentiek alapján folyamatos kapcsolat szükséges az egészségügyi szolgáltatást nyújtók,
különösen a védőnői szolgálattal, háziorvos és a házi gyermekorvossal, közoktatási
intézménnyel, rendőrséggel, egyházzal.
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Az elmúlt évekhez hasonlóan különböző rendezvényeket szerveztünk 2007 évben, ezek
lebonyolítására pályázati lehetőségeket kutattunk fel és kiegészítve saját szponzoraink anyagi
segítségeivel megvalósítottuk azokat.
Egyesületünk határon túli civil szervezetek részére a magyarországi szociális ellátó rendszer
témaköréről rendezett 2 napos konferenciát. Ezenkívül ki kell emelni a Családok Átmeneti
Otthonában élő hátrányos helyzetű családok részére szervezett ajándékozással egybekötött
ünnepséget. Szervezett kirándulásunkon 15 fő hátrányos helyzetű gyerek vett részt, 6szülővel.
Szakmai konferenciánkon és civil fórumokon rendszeresen és aktívan részt vettünk, ennek
eredményeképpen az egyesület projekt menedzserét delegálta a Civil Fórum Nyíregyháza
Város Önkormányzata Gazdasági, Szakmai Bizottságába.
Hátrányos helyzetű gyermekeknek ruházatot adtunk át, melyet vállalkozástól sikerült
adományként megkapnunk.
Elnyertük a 2005-2006-os programot követően az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
által kiírt meghívásos pállyázatban „a fogvatartottak és büntetésvégrehajtási intézetből
szabadulók reszocializációjának elősegítése” c. pályázatot, amely keretében a célcsoport
társadalmi beilleszkedését segíti elő, ezáltal növelve a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés
esélyeit. A BV. Intézetben történő tréningek tartása mellett párhuzamosan családsegítés is
folyt. Továbbá mentális gondozás, krízis intervenció, szociális gondozás és ügyintézés,
lakhatási lehetőségek felkutatása, konfliktus kezelés, személyiségfejlesztés és az ehhez
szükséges készségek , képességek kialakítása. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetésvégrehajtási Intézettel és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Igazságügyi Hivatallal
együttműködést alakítottunk ki. Az együttműködés során igyekszünk mindent megtenni
annak érdekében, hogy elősegítsük a bűnismétlés megelőzése érdekében a fogvatartottak
társadalomba történő beilleszkedését.
Felvettük a kapcsolatot a helyi kábítószer ellenes fórummal és megtaláltuk a kapcsolódási
pontokat az együttműködésünkhöz, melyet szeretnénk a továbbiakban beépíteni a
programjaink közé.
Nőtt a civil szektort építő és erősítő tevékenysége. Az Egyesület részéről megbízottja részt
vesz a Civil Fórumon és annak munkájában.
A 2007 évi NCA támogatásból beszerzett eszközök nagyban hozzájárultak 2007 évben is a
kifejtett munkához.
Ahhoz, hogy egy civil szervezet tevékenysége során fennmaradhasson, szükséges a megfelelő
célra fordított költségek finanszírozása. Ha ezek a költségek (ezen belül a működéshez
szükséges pénzeszközök megléte)finanszírozhatóak, akkor a szervezet hosszú távú működése
biztosított lehet.
Jövőkép: A következő években a lehetőségekhez mérten a felnövekvő generáció, a
szociálisan rászorult fiatalok életkörülményeinek javítása, a munkahelyi ellátottság,
elhelyezkedés esélyeinek, lehetőségeinek feltárása, segítése, kulturális élet megteremtése.
Az anyagi hátrányos helyzet javítása.

Nyíregyháza, 2008-05-26

Egyesületi elnök
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