
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

2020.09.30 20:02:52

15 Nyíregyházi Törvényszék

Segítő Kéz 2003 Szociális Egye

1 5 0 2 0 0 0 2 2 3 8 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 22.24.09



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Segítő Kéz 2003 Szociális Egye

4 4 0 0 Nyíregyháza

Tűzoltó út

4

    

1 5 0 2 0 0 0 2 2 3 8

1 6 0 0 P k 6 0 1 1 2  2 0 0 3

1 8 8 1 0 4 2 6 1 1 5

Glückmann Pál

Nyíregyháza 2 0 2 0 0 9 3 0

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 22.24.09



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Segítő Kéz 2003 Szociális Egye

739 465

739 465

65 508 23 751

3 2 470

65 505 21 281

0 11 404

66 247 35 620

-2 458 -2 581

-840 -2 836

-1 618 255

4 999 2 672

4 999 2 672

63 706 35 529

66 247 35 620

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 22.24.10



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Segítő Kéz 2003 Szociális Egye

370 370

50 151 79 935 50 151 79 935

4 68 4 68

50 155 80 373 50 155 80 373

50 151 80 373 50 151 80 373

27 598 18 173 27 598 18 173

23 413 61 671 23 413 61 671

762 274 762 274

51 773 80 118 51 773 80 118

51 773 80 118 51 773 80 118

-1 618 255 -1 618 255

-1 618 255 -1 618 255

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 22.24.10



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Segítő Kéz 2003 Szociális Egye

6 247 9 412 6 247 9 412

153 42 153 42

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 22.24.10



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Segítő Kéz 2003 Szociális Egye

4 4 0 0 Nyíregyháza

Tűzoltó út

4

    

1 6 0 0 P k 6 0 1 1 2  2 0 0 3

1 5 0 2 0 0 0 2 2 3 8

1 8 8 1 0 4 2 6 1 1 5

Glückmann Pál

Hátrányos helyzetűek megsegítése

Hátrányos helyzetű településen élők

5000

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 22.24.10



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Segítő Kéz 2003 Szociális Egye

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 22.24.10



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Segítő Kéz 2003 Szociális Egye

50 155 80 373

153 42

50 002 80 331

51 773 80 118

23 413 61 671

51 773 80 118

-1 618 255

10 10

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 22.24.10



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Segítő Kéz 2003 Szociális Egye

Önkormányzattól kapott támogatás

Kállóssemjén Önkormányzat

2019

7 411 115

7 039 472

7 039 472

7 411 115

5 688 000

1 351 472

7 039 472

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 22.24.10



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Segítő Kéz 2003 Szociális Egye

Normatíva

Emberi Erőforrás Támogatás Minisztérium                                   

2019

2 001 035

1 135 647

1 135 647

2 001 035

1 135 647

1 135 647

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 22.24.10



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Segítő Kéz 2003 Szociális Egye

Normatíva

Emberi Erőforrás Támogatás Minisztérium                                   

2018

2 096 943

473 859

473 859

0

473 859

473 859

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 22.24.10



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Segítő Kéz 2003 Szociális Egye

Magánszemélyek személyi jövedelemadójának 1%-a

Magánszemélyek

2019

41 834

41 834

41 834

41 834

41 834

41 834

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 22.24.10



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Segítő Kéz 2003 Szociális Egye

EFOP-1.3.5-16-2016-00356

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével

2017-2020

24 967 000

4 280 460

4 280 460

3 927 024

4 280 460

4 280 460

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 22.24.10



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Segítő Kéz 2003 Szociális Egye

EFOP-1.6.2-16

Emberi Erőforrás Fejlesztési Minisztérium

2018-2021

71 945 483

13 277 570

13 277 570

5 167 346

4 871 164

8 406 406

13 277 570

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 22.24.10



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Segítő Kéz 2003 Szociális Egye

GINOP 5.1.4-17-2018

Nemzetgazdasági Minisztérium

2018-2019

62 297 000

42 530 918

42 530 918

7 186 375

41 928 530

602 388

42 530 918

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 22.24.10



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Segítő Kéz 2003 Szociális Egye

EFOP-1.4.4-16 Bari Shej (Nagylány)

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2018-2020

29 960 080

11 134 263

11 134 263

14 980 040

7 334 704

3 799 559

11 134 263

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 22.24.10



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Segítő Kéz 2003 Szociális Egye

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.09.30 22.24.10



PK-542
PK-542-02 Szöveges beszámoló

Beszámoló Segítő Kéz  2019es.pdf



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület 
2019 évi tevékenysége 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 



Egyesületünk 2003-ban alakult. 

Fő tevékenységeink a  megyénkben 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. 

Szabadidős programok szervezése: amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és 

hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák. 

Családban nevelkedő gyermekmunka 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. 

Egyesületünk nemcsak hazai, hanem határon túli civil szervezetekkel együttműködést alakított ki. Az 

együttműködésben résztvevő szervezetek és szakemberek tapasztalatai azt mutatják, hogy a 

hátrányos helyzetű emberek és csoportjai segítségnyújtásra szorulnak. 

Szervezetek azonos, vagy hasonló területen segít. Célunk, hogy a tapasztalatok átadása 

megtörténjen, kialakuljanak azok a szakmai kapcsolatok, amelyek segítik a további munkánkat. 

Szociális szakembereink a programjainkon keresztül az ismeret átadással együtt, újabb ismereteket 

szerezhettek.  

Az új együttműködéseket folytatva újabb szervezetek bevonásával bővülhet egy hosszú távú 

együttműködés, ezáltal a hátrányos helyzetű célcsoport területi elhelyezkedését tovább keresni, és 

segíteni. A közösségi munka szemléletével alkalmazott munkamódok rendszeréről, a módszerek 

lényegéről, alkalmazási területeikről, kiválasztásuk szempontjairól, alkalmazásuk előnyeiről, 

veszélyeiről tartottunk szakmai fórumokat, ahol a további munkálataink előbbre viteléről 

tanácskoztunk. Segítségünkre voltak neves szociális szakemberek: szupervízor, andragógus, 

pszichológus, metálhigiénés. 

 

 

 

  



 

 „A” tevékenységcsoport 
 

1. Célcsoport toborzása, bevonása 
 
EFOP-1.3.5-16-2016-00356 „Társadalmi szerepvállalás erősítése Nyírteleken”  projekt 2017.01.01 -től 
2020.01.01 -ig terjedő időszakban jött létre, a toborzás fázisa 2017.01.01 –től 2017.12.31-ig valósult 
meg. Az 5. mérföldkő 2019.01.01 –től 2019.12.31 –ig terjedő időszakát fedi le. A célcsoport toborzása 
és bevonása a korábbiakban már megtörtént. 

2. A projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, 
kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása 

 
 
 
 
 
 
Projektesemény neve, típusa: Kor-társ Klub 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 100 fő 
 
KOR-TÁRS Klub működtetése, ahol a fiatalok az arra vállalkozó idősöket megtanították a számítógép, 
az internet használatára, így a távol lakó hozzátartozók, rokonság elérésére. A ötödik mérföldkőben is 
12 alkalommal (havonta egy alkalommal) valósult meg a program. Alkalmanként a részvevők száma 
változó. Célcsoport ifjúság és nyugdíjasok.  
 

 
 
 
 
Projektesemény neve, típusa: Önképzőkör 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 60 fő 
 
Célja, hogy a célcsoport tagjai tájékozódjanak az élet más-más területeiről. Egyfajta látókör szélesítés, 
változatos témákkal. Nem utolsó sorban az is célja, hogy a tájékozódás mellett jól is érezzük magunkat, 
megismerjük egymás véleményét egy közös beszélgetés alkalmával. Az ötödik  mérföldkőben 6 
alkalommal (minden második hónapban egy alkalommal) valósult meg a program. Alkalmanként a 
részvevők száma változó. Célcsoport ifjúság.  
 

 

 
  
 

3. Önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, 
közvetítése:  

Projektesemény neve, típusa: „C” Kategóriás Fogathajtó Verseny 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 381 fő 
  
Az idén 5. alkalommal került megrendezésre 2019. 07.06 - án a Nyírteleki „C” Kategóriás Fogathajtó 
verseny Nyírtelek város Petőfi úti sportpályáján. Szombaton délelőtt  ünnepélyes bevonulással 
kezdődött el a verseny. A fogatokat Vinnai Győző országgyűlési képviselő, Szekeres József  Nyírtelek 
polgármestere, Muri Tamás a Nyírteleki Lovasbarát Egyesület elnöke, Szlovenszki Lászlóné a 
Nyírségi Életút Egyesület elnöke köszöntötte és sok sikert kívánva megnyitották a rendezvényt. 
Összesen 41 fogat nevezett és derekasan helytálltak. Póni, egyes-kettes fogat és a D kategória 



versenyeztek. Sok család látogatott ki a színvonalas rendezvényre, ahol az apróságokat a Népi 
játszóudvar és az ugrálóvár szórakoztatta, a Nyírteleki Fiatalok Egyesületének sátrában és a Nyírségi 
Életút Egyesület Kézműves sátrában is sok szórakoztató programmal kedveskedtek a kilátogató 
gyerkőcöknek. A fogathajtón indulók részére, reggelit és ebédet biztosítottak  a szervezők, melyet 
Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület is támogatott. 
A fogathajtás mellett főzőversenyt is szerveztek a rendezők. Nokedlis krumplit, nyúlpörköltet, babos 
vaddisznópörköltet, magyaros pacalpörköltet, csirkepörköltet készítettek a versenyzők.  A főzőverseny 
bírája Taksár Ferenc, a Szabadtűzi Lovagrend Lovagja értékelte az ételeket.  
A fogatok hajtása a versenyszabályzatnak megfelelően zajlott, a versenyzők sportszerűségükről tettek 
tanúbizonyságot. A verseny zárásaként a fogatok ünnepélyesen bevonultak a díjátadó ünnepségre. A 
díjakat Nyírségi Életút Egyesület elnöke Szlovenszki Lászlóné adta át. Ezután került sor a tombola 
sorsolásra, mely fődíja egy 2 személyes 2 éjszaka 3 napos hajdúszoboszlói nyeremény volt. 
 

 
 
 
 
 

 

4. Kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.6.2.  Komplex ifjúsági fejlesztések – új 
nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel  

 
A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület a projekt 5. mérföldköve alatt is, zökkenőmentes kapcsolattartást 
és adatszolgáltatást valósított meg az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft-vel. Tájékoztatás, a szakmai 
megvalósításról, információ átadás, tapasztalatok cseréje is megtörtént. 
 

„B” tevékenységcsoport 
 

1. Közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése, partnerség építés a közösségi 
tervezés módszerével 

 
2. Alulról jövő, a közösségépítés módszerével megvalósított, a közösség életére hatást gyakorló 

tervek felkarolása, koordinálása 
 

 
3. Kisközösségek önszerveződések együttműködésének mélyítése, tudás és tapasztalat megosztás 

 
4. Létrejött közösségek gondozása, mentorálása 

 
 
 
 
 

„C” tevékenységcsoport 
 
 

1. Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények vagy a nemzetiségek kulturális identitásának 
elmélyítését szolgáló programok szervezése 

  
Projektesemény neve, típusa: Ikonfestészet 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 16 fő 
 
 



2019.02.25.-03.03. Voltak akik most először fogtak ecsetet a kezükbe a máriapócsi tavaszi ikonfestő 
táborban, ahová az ország minden részéről (Szentendre, Miskolc, Budapest, Szeged, Eger, Debrecen) 
érkeztek zarándokok. „Az ikon Isten megismerésének egyik eszköze, a kapcsolatteremtés különösen 
szép útja” – tartják , akik valaha kipróbálták az ikonfestészetet. Felismerjük milyen az Istenszülőt e 
kép dicsérni, s közben rájövünk, hogy mindenféle képzőművészeti képzettség és gyakorlás nélkül mit 
tudunk alkotni, létrehozni.  Az idei első máriapócsi táborban lelkileg feltöltődve és élményekben 
gazdagon készültek el az ikonok. A mester most is Varga Tarzíciusz ikonfestő-képzőművész, 
kárpátaljai szerzetes volt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektesemény neve, típusa: Szövegértő verseny a Nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános 
Iskolában 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 150 fő 
 
2019.április 26-án a nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskolában egyházmegyei szövegértési 
verseny megrendezésére került sor. A Humán munkaközösség hagyományteremtő céllal indította el 
hat ével ezelőtt a „Jöttem, láttam, értem „című szövegértési versenyét. Évről évre nőtt a jelentkezők 
száma, de az idei tanévben „rekordot” döntött. Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy immár   két 
megye 15 iskolájából  150 tanuló vett részt.  
 
Projektesemény neve, típusa: Családi nap a Nyírteleki Kastélykert Óvodában 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 75 fő 
 
2019.05.21-én megrendezésre került Nyírtelken a Kastélykert Óvodában a Fák és Madarak napján egy 
családi napi rendezvény. A délelőtt folyamán a gyerekek néptáncbemutatót tartottak, mely igazán 
színvonalas volt. A családoknak lehetőségük volt kipróbálni az íjászkodást, mely az íjász bemutatót 
követte. A gyerekek és felnőttek egyaránt nagyon élvezték. Az óvoda udvarára egy jurtát állítottak fel, 
ahol régi ősmagyar történeteket meséltek a gyerekeknek, és vizuálisan bepillantást nyerhettek az 
ősmagyarok életébe, szokásaiba. Emellett a kézműveskedni vágyók az emeleten élvezhették a 
gyöngyfűzés, rajzolás, színezés és festés szépségeit. 

A családi napunk az a program, melynek célja a család és óvoda, valamint a különböző csoportokba 
járó gyermekek szülei közti kapcsolat erősítése. Az eseményt a Segítőkéz 2003 Szociális Egyesület 
támogatta. 

 
 
 
 
 
Projektesemény neve, típusa: Nyírtelek-Belegrádi Óvoda Gyermeknap  
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 45 fő 
 
2019. 05.23-án megrendezésre került Belegrádon az óvodában, mely a Nyírteleki Kastélykert óvoda 
tagintézménye egy igazán színvonalas gyermeknap. A Segítőkéz 2003 Szociális Egyesület 
meglepetésként egy bohóccal támogatta a rendezvényt, és színesítette meg a gyermekek napját. A 



bohóc lufikból különböző figurákat készített, olyanokat, melyeket a gyermekek szerettek volna látni, 
illetve haza vinni. Táncverseny is volt, melyet a szülők és gyerekek egyaránt nagyon élveztek. A 
délelőtt folyamán lehetőség volt a jelenlévőknek kézműves foglalkozásokon részt venni, ahol 
csillámtetoválást készítettek el az óvónők azoknak a gyerekeknek akik szerettek volna ilyet viselni, 
illetve gyöngyökből nyakláncokat, karkötőket és fülbevalókat fűzhettek a gyermekek a szülők és 
óvónők segítségével. Jókedvűen, vidáman, egészségesen elfáradva fejeződött be ez a vidám délelőtt 
egy finom ebéd után. 

 
 
 
 
Projektesemény neve, típusa: Gyermeknap a Nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános 
Iskolában 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 301 fő 
 
A Segítőkéz 2003 Egyesület 2019.05.24-én a Nyírtelek Szent Anna Általános Iskola két helyszínén, 
alsó-és felső tagozatos tanulók részére szervezett gyermeknapi rendezvényt támogatta. A Petőfi úti 
általános iskolában, a felső tagozaton, ügyességi versenyek, foci, kerékpár, görkori színesítette a 
palettát. Az alsó tagozaton buborék bemutató, ugrálóvár, trambulin, kézműves foglalkozás várta a 
gyerekeket.  
    A rendezvényen kb. 300 fő vett részt az iskolából. Számukra a Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület 
csokoládét és őszibaracklevet ajándékozott. Minden helyszín nagy sikert aratott. Sikeres, izgalmas 
rendezvényt valósítottunk meg.  
 

 

 

Projektesemény neve, típusa: Nyírteleki Kastélykert Óvoda Gyermeknap 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 120 fő 
 
 
2019.05.24-én megrendezésre került a Nyírteleki Kastélykert Óvodában a gyermeknap. Ezen a 
rendezvényen a gyerekek méltán jól szórakozhattak, ugyanis a délelőtt folyamán elsőként kutyás 
bemutatót láthattunk, melyet a nyíregyházi Katasztrófavédelem rendőrei mutattak be, igazán 
mulatságosan. 3 kutyus is bemutatkozott, majd lehetőség volt velük csoportképeket készíteni. A 
következő program a nyíregyházi tűzoltók által megrendezett bemutató volt, ahol a gyermekek 
beülhettek a tűzoltó autóba, fényképezkedhettek, majd egy óriás habpartyn vehettek részt., melyet az 
enyhén hűvös időjárás ellenében is kiváltképp nagyon élveztek. A délelőtt folyamán meglepetés 
vendégünk Csucsa bohóc volt, aki vidámságával, játékosságával, jókedvével mosolyt fakasztott a 
gyerekek arcára. Akik pedig ezek mellett a színes programok mellett még mindig vágytak valamire, 
azok kézműves foglalkozásokon vehettek részt. Egy finom ebéd után mindenki jól lakva, kellemesen 
elfáradva térhetett haza. A Segítőkéz 2003 Szociális Egyesület a rendezvényt támogatta. 

 
 
 
Projektesemény neve, típusa: Bringa Piknik 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 300 fő 
 
Egészség, sport, jó hangulat, szuper társaság. Idén is erről szól a Bringa Piknik! 



A tömegsportok közül napjainkban a kerékpározás az egyik legkedveltebb sportág, ezért is jött 
létre a Bringa Piknik, amely amellett, hogy népszerűsíti a sportot, bemutatja a 2017-ben átadott 
Nyíregyháza-Tokaj kerékpárutat is, mindezt a biztonságos közlekedés hangsúlyozásával. A 
névválasztás megalapozza a családias hangulatot is. 2018-ban is már nagyon sok kerékpáros 
tekerte végig Nyíregyháza – Tokaj közötti távot. Azt a több mint 30 km-t, amelyen 4 megállóból 
kettőben pihenő állomás, piknik pontok várták a megfáradt bringásokat. Nyírtelek és Rakamaz 
biztosította a helyszínt ezekhez a frissítő állomásokhoz. 

A Bringa Piknik mindenkinek szól, kórtól és nemtől függetlenül, ahol a résztvevő lehet profi versenyző, 
lelkes amatőr, vagy éppen csak hobbi kerékpáros és nem számít a kerékpár márkája sem. A célnál, ami 
idén Tokaj főtere volt, egy felállított színpadon különböző kulturális programok is várták a távot 
teljesítőket. Már az első érkezőket DJ Till fogadta, aki 17 éve kezdte pályafutását. Eleinte kisebb 
klubokban szórakoztatta a nagyérdeműt, majd az idő múlásával egyre nagyobb rendezvényeken 
mutathatta meg tudását. Napjainkban már a keleti régió minden meghatározó szórakozóhelyének és 
kiemelkedő eseményének a plakátján ott szerepel a neve. Stílusát tekintve a Club zene és az R’n’B műfaj 
áll hozzá a legközelebb. 

Őt követően a népszerű nyíregyházi együttes, a Karmapirin koncertezett 14 órától. Az idén 7 éves 
formáció az elmúlt években számos átalakuláson ment keresztül. Korábban Mankó Éva és Oláh Ibolya 
is énekelt a zenekarban, 2014 nyarától Szakos Andrea tölti be a frontember szerepét. A tiszavasvári lány 
a Megasztár 6. szériájában Radics Gigivel párbajozott a győzelemért, végül előkelő második helyezést 
ért el. Az énekesnő dalszerzőként és szövegíróként is dolgozik. A banda első, Cirkusz című nagylemeze 
2017. júniusában jelent meg. 2019. pedig egy újabb mérföldkő a csapat életében. Új felállással, új 
műsorral érkezett a MADÁRKA turné május 25-én Tokajba! 

Egy felmatricázott szervizbuszt is biztosítottak a szervezők az esetleges műszaki problémák kivédésére, 
megoldására. Tokajból vissza Nyíregyházára mindenki egyénileg érkezett, hisz a tokaji programokon 
való részvétel kötetlen. A MÁV-Start a Tokaj-Nyíregyháza vonalon közlekedő vonatokhoz 
kerékpárszállításra alkalmas vagonokat is csatolt. 

A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület a rendezvény támogatói között szerepelt. A Pikniket szabad 
felhasználású pénzösszeggel támogatta, melyből programszervezésre, reklámtábla elhelyezésre és 
rendezvény terjesztésre költöttek. 

 
 
 
 
Projektesemény neve, típusa: Szatmár – Bereg túra 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 35 fő 
 
Ezen a túrán 30 fő gyermek vett részt, egy nagy busszal indultak útnak. A kenuzás és a kerékpározás 
mellett ismeretterjesztő előadásokat hallgattak végig a gyerekek. Az út során sokszor megálltak 
fürdeni is, hogy kicsit lehűsítsék magukat. Az egyik napon egy 30 km - es bicikli túrára indultak a 
gyerekek, melyet igazán élveztek. Időközben megálltak fagyizni, ebédelni is. A Túristvándi 
Vízimalom volt az úti céljuk, ahol sok - sok érdekességet megtudtak a gyermekek. A kopjafa 
készítésénél is jelen voltak, és lehetőséget kaptak arra is, hogy kipróbálják a faragást. Mindenki 
nagyon élvezte ezt a körutat, élményekkel és természetesen kimerülten tért mindenki haza az 
otthonába.  

 

 

 

Projektesemény neve, típusa: Ikonfestő tábor 



Elszámolni kívánt kontaktusszám: 20 fő 
 
2019. június 24-e és június 30-a között Ikonfestő Tábor volt Varga Tarzíciusz testvér szervezésében 
Máriapócson. Több éves hagyomány ez. A húsz rutinos ikonfestő Magyarországról érkezett. Az első 
nap már kezdetét vette a munka. A résztvevők egy-egy fatáblát kaptak, amelyre csiszolást követően 
vásznat ragasztottak. A vászonra kréta és sellak került. Ez az alap, amelyre karctű segítségével vitték 
fel a rajzot. Az arany lapok precíz felhelyezésével kezdődött meg a festés. Először az arc és a kéz 
kapott színt, majd lépésről lépésre színbe borult az egész tábla Kezdők és haladók egyaránt a testvér 
útmutatását követve színezték, alakították képeiket. Az utolsó lépés a lakkozás és az antikolás volt, 
persze ekkor még nem számított ikonnak a tábla, mivel csak akkor válik ikonná, amikor a pap 
megszenteli. Az utolsó napon, vasárnap a reggeli szentmisét követően sor került az ikonszentelésre. S 
ezzel véget ért a tábor. 

 
 
 
 
Projektesemény neve, típusa: Adventi családi délelőtt a Nyírteleki Iskola úti Központi Óvodában 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 28fő 

2019.12.11. Az adventi családi délelőtt a nyírteleki Iskola úti Központi Óvodában került 
megrendezésre. Az intézményben már szokássá vált az évek alatt a környezettudatos karácsony. 
Kézműves foglakozással kezdődött a nap, a gyermekek a szülők segítségével természetes 
alapanyagok felhasználásából karácsonyi díszeket, fenyőágakból pedig ajtó és asztaldíszt 
készítettek. Így a gyermekek és szülők lélekben készültek az áldott ünnepekre kellemes 
karácsonyi dalok kíséretében. A kézműves foglalkozáshoz szükséges alapanyagokat a Segítő 
Kéz 2003 Szociális Egyesület biztosította. 

 

Projektesemény neve, típusa: Adventi délelőtt a Belegrádi Manókert Tagóvodában 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 25fő 
 
2019.12.13. A Belegrádi Manókert Tagóvodában került megrendezésre az intézményben már 
szokássá váló környezettudatos karácsony. Kézműves foglakozással kezdődött a nap, a kicsik 
és nagyok segítséggel karácsonyi díszeket készítettek maradék papírdarabokból. Volt lehetőség 
só-liszt gyurmából karácsonyfadíszeket gyurmázni, illetve a műanyag palackokat újra 
hasznosítva madáretetőket állítottak össze. Ezeket nagy örömmel helyezték ki a gyerekek az 
udvaron álló fenyőfára. A kézműves foglalkozáshoz szükséges alapanyagokat a Segítő Kéz 
2003 Szociális Egyesület biztosította. 

 
 
Projektesemény neve, típusa: Karácsonyi ünnepség a Petőfi úti Eszterág Tagóvodában 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 45fő 
 
2019.12.18. Karácsonyi ünnepséget rendeztek a Petőfi úti Eszterág Tagóvodában. A kicsik és 
nagyok közösen készültek a karácsonyi fellépésükre. A korábban betanított Bethlemes 
játékokat, kis Jézus születésének történetét mutatták be a meghívott családtagoknak. A 
bemutató előtt a szülőkkel együtt kézműves foglalkozás keretében készítették a királyok, 
József, Mária, mesélő és az angyalok jelmezét, továbbá a színpad karácsonyi díszletét, melyet 
a Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület ajánlott fel erre a karácsonyi rendezvényre. 



 

 

 
 
Projektesemény neve, típusa: Családi, párkapcsolati mediáció 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 110 fő 
 
A párok közötti, a szülők és gyermekek közötti, a generációk közötti vagy egyéb családon belüli 
konfliktusok feloldása érdekében történik a mediáció. Ez egy speciális módszer, melynek lényege, hogy 
a felek vitájában egy semleges személy, a mediátor jár közben. Mivel nem jogi eljárás, az eredménye 
nem jogok és kötelezettségek, hanem az igények és érdekek mentén létrejövő, a jog keretein túlmutató 
megegyezés. Az ötödik mérföldkőben is 12 alkalommal (havonta egy alkalommal) valósult meg a 
program. Célcsoport lakossági és családi.  
 
Projektesemény neve, típusa: Családi-kör csoportos beszélgetések 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 65 fő 
 
A beszélgetések célja, gyakorlati tanácsokat, hatásos segítséget nyújtani a gyermekekkel kapcsolatos 
konfliktushelyzetek megoldásához. Családi körben zajlott, ahol konkrét gyermeknevelési problémák és 
kérdések megoldása, megválaszolása történik. A legtöbb esetben bizonytalanság, rosszul értelmezett 
szándékok, kötelességek vagy jóakarat az okozói a fennálló problémáknak, konfliktusoknak. A 
csoportos beszélgetések során a szülők és a gyermekek közötti problémákra, konfliktusokra vagy csupán 
nehezebben kezelhető helyzetekre kerestünk közösen megoldási lehetőségeket. Témakörök: 
alvásprobléma, dacosság, hiszti, testvérféltékenység, szocializációs probléma, magatartási problémák. 
Alkalmazott módszerek: szabad interakció, saját élmény, pszichodráma, kérdőívek, tesztek kitöltése a  
témával kapcsolatosan. Az ötödik  mérföldkőben is 6 alkalommal (havonta egy alkalommal) valósult 
meg a program. Célcsoport lakossági és családi. 
 

 
 

 
Projektesemény neve, típusa: Felelős párkapcsolati attitűd csoportfoglalkozás 
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 10 fő 
 
A „C” tevékenységtípus közé tartozik a felelős párkapcsolati attitűd csoportfoglalkozás. Ez 
a foglalkozás az ötödik mérföldkőben is egy alkalommal valósult meg, mely a kamasz, felső 
tagozatos fiataloknak lett tartva a női-férfi kapcsolatokkal, családtervezéssel kapcsolatos 
témában. A csoportos foglalkozáson a házasság és gyermekvállalásról esett szó, melyben a fiatalok 
nagyon érdekeltek voltak. A gyereknevelés alapja nem egyszerűen csak az a tény, hogy a szülők 
szeretik a gyereketeket. A gyereknevelés és a gyerek szempontjából is a legfontosabb az, 
hogy a szülőknek mennyire stabil és érzelmekkel megalapozott a kapcsolatuk. A családnak 
van egy olyan funkciója is, hogy intim közösséget is alkossanak, érzelmi menedéket 
nyújtsatok egymás számára, amely egyfajta pszichés védettséget, hátországot is ad a család 
minden tagja számára. Ez az alapja annak, hogy a gyerek érzelmileg akkor érzi magát 
biztonságban, ha a szülők láthatóan, és számára megnyugtatóan szeretik egymást. 

   

 
 
 

Választható tevékenység 
„A” tevékenységcsoport 



 
helyi közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése: 

 
A „Társadalmi szerepvállalás erősítése Nyírteleken” projekt ötödik mérföldköve a 2019.01.01-
2019.12.31-ig terjedő időszakot öleli fel. Önképzőkör: 6 alkalommal ( 1 alkalom/hó ), KOR-TÁRS 
Klub: 12 alkalommal. 

 

„B” tevékenységcsoport 
 

különböző generációs közösségek együttműködésének koordinálása 
 
 
 

 
„C” tevékenységcsoport 

 

 
a helyi szellemi, tárgyi és épített kulturális örökség összegyűjtése, rendszerezése és megismertetése a 

helyi és nemzetiségi identitás megőrzése érdekében 
 

- A „Társadalmi szerepvállalás erősítése Nyírteleken” projekt ötödik mérföldköve a 2019.01.01-
2019.12.31-ig terjedő időszakot öleli fel. Családi, párkapcsolati mediáció: 12 alkalommal, 
Családi-kör csoportos beszélgetések: 6 alkalommal, Felelős párkapcsolati attitűd 
csoportfoglalkozás: 1 alkalommal, Ikonfestészet (2019.02.25.) Szövegértő verseny a Nyírteleki 
Szent Anna Katolikus Általános Iskolában (2019.04.26.) Családi nap a Nyírteleki Kastélykert 
Óvodában (2019.05.21.) Nyírtelek-Belegrádi Óvoda Gyermeknap (2019.05.23.) 

- Gyermeknap a Nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskolában ( 2019.05.24.) Nyírteleki 
Kastélykert Óvoda Gyermeknap ( 2019.05.24.) Bringa Piknik ( 2019.05.25.) Szatmár – Bereg 
túra ( 2019.06.06.) Ikonfestő tábor ( 2019.06.24.) Fogathajtó verseny ( 2019.07.06. ) Adventi 
családi délelőtt a nyírteleki Iskola úti központi Óvodában ( 2019. 12.11. ) Adventi délelőtt a 
belegrádi Manókert Tagóvodában ( 2019.12.13. ) Karácsonyi ünnepség a Petőfi úti Eszterág 
Tagóvodában ( 2019.12.18. ) 
 
 
 

 

EFOP-1.4.4-17-2017-00154 

2019.02.01-2019.12.31. 

 A program elején megtörtént a Szakmai tervben foglaltaknak megfelelően a 
szükségletfelmérés. A minél hatékonyabb megvalósítás érdekében nagy jelentősége van a 
felmérésnek, ez adja a kiindulópontot. A mintavétel 100 fő bevonásával történt, önkéntes 
alapon, szülői hozzájárulással. A nyilatkozatok beérkezését követően történt az elemzés és a 
kiértékelés. Mindezek alapján, 20 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 
halmozottan hátrányos helyzetű roma lányt vontunk be a programba. Célcsoportunk körébe 
tartoznak még a bevont roma lányok szülei, összesen 30 fő. Továbbá olyan nem roma lányok, 
akik szintén hátrányos helyzetben élnek és korai iskolaelhagyással veszélyeztetettek. 
Létszámuk 10 fő. 

 Mentoraink az említett időszakban 3 alkalommal vettek részt szakmai-módszertani támogatást 
biztosító programon.( Miskolc, Yuko-völgy, Berkesz) Ezek a rendezvények nagyon 



hasznosnak bizonyulnak. Leginkább azért, mert itt lehetőség van a szakmai tapasztalok 
megvitatására, hiszen egy nagyon sajátos és nehéz helyzetben lévő célcsoportról beszélünk. A 
beszámolók alapján, a program megkezdése óta eltelt időszakban megállapítható a bevontak 
aktivitásának, együttműködésének növekedése, feladatokba egyre inkább bevonhatók.  

 Nevezett tevékenység célja, a bevontak pályadöntésének megalapozása, az életpálya építésre 
való felkészítés, a sikeres elhelyezkedés érdekében. A tanulóknak szükség van olyan 
információkra, tájékozottságra, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a pályájukra vonatkozó 
aktuális lépéseket tervezni tudják. Nevezett időszak alatt, egyszer került sor a 
csoportfoglalkozásra a 13 fő bevont romalány részt vételével. 

 A projektben dolgozó mentorok szerepe elengedhetetlen a program ideje alatt folyamatosan. 
Munkájuk célja, hogy segítsék a lemorzsolódás csökkentését a bevont lányok körében. A 
program ideje alatt az egyéni mentorálásra heti két alkalommal került sor. A mentorálás ideje 
alkalmanként változó. Nagymértékben függött a mentorált aktuális állapotától, igényeitől. Az 
idő 20-50 perc között határozható meg. Családi mentorálásra havonta egy alkalommal került 
sor a program ideje alatt folyamatosan. A családi mentorálás kapcsán szükség van a mentor 
nagyfokú rugalmasságára. Előre egyeztetett időpontban történt, amely sokszor változott. A 
mentorok ilyenkor meglátogatták a családokat otthonukban, vagy az iskolában találkoztak. 
Ennek ideje is nagymértékben függött az aktuális helyzetüktől, igényeiktől. Ideje 30-60 percben 
állapítható meg alkalmanként. Mentoraink beszámolói alapján beszélhetünk a szülők 
motiváltságának növekedéséről. Kezdetben zárkózottak, majd az idő múlásával, bizalom 
kialakulásával ez a helyzet enyhülni látszik. 

  
Nevezett időszakban az alábbi foglalkozások valósultak meg:  
 
 
1. Bűnmegelőzési, családon belüli erőszak megelőzése: 1 alkalommal valósult meg.  Téma. 
INTERNET, facebook veszélyei, megelőzés és prevenció.  

2.  Életvezetési tanácsadás: 1 alkalommal valósult meg, 90 perces foglalkozás keretében. A jó 
tanulmányi, szakmai eredményekre, sikeres elhelyezkedéshez nem csak tudásnövekedésre van 
szükségük, hanem egy céltudatos, kiegyensúlyozott, jó problémamegoldó stratégiákkal 
rendelkező személyiségre is. Célcsoport a 20 bevont roma lány volt.  
3. Önbizalom növelő foglalkozás: 1 alkalommal valósult meg, a 20 bevont roma lány körében. 
A kamaszkori beilleszkedési nehézségek kiküszöbölése, önértékelési zavarok csökkentése a 
cél. 
4. Romológiai ismeretek: egy alkalom. Célunk ezzel a foglalkozással, hogy fiatal korosztály 
minél jobban megismerje saját kultúrájának gyökereit. 
5. Mi leszek, ha nagy leszek? Játékos interaktív foglalkozás. 
6. Motivációs csoportfoglalkozás: a foglalkozás által segítsük a lányok továbbtanulással 
kapcsolatos érdeklődésüket. 
7. ” Találd ki, kivagyok”! : A foglalkozás egy alkalommal, a társas kapcsolatok kialakításának 
fontossága jegyében volt tartva.  
 
8. TEAM megbeszélés, egy alkalommal 
 
9. Pályaorientációs csoportfoglalkozás: A pályaválasztási felkészítéssel célunk a 
pályadöntésük megalapozása, az életpálya építésre való felkészítés a sikeres elhelyezkedés 



érdekében. Továbbá, hogy a tanulók megszerezzék a szükséges tájékozottságot ahhoz, hogy a 
pályájukra vonatkozó aktuális lépéseket tervezni tudják. 
 
10.  Sport és szabadidős tevékenység: Természetjárás Tokaj és Tarcal környékén. Továbbá, 
megszerveztünk egy sportnapot. 
11. Művészetterápia: Ez az a foglalkozásunk, ahol a leginkább feloldódnak a bevont lányok 
illetve a leginkább kifejezhetik magukat. Fontos szerepet tölt be a lányok 
szemléletformálásában. Nevezett időszakban 6 alkalommal valósult meg a foglalkozás. A 
művészeti tevékenységen keresztül mentálhigiénés ellátásuk, lelki egészségvédelmük 
biztosítása a cél. 
12. Egészséges táplálkozásra való figyelemfelhívás: szülők és gyerekek közös foglalkozása 

 

GINOP-5.1.4-17-2018-000233 

A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület és a Műszaki Természettudományi Energetikai 
Szakmák Hajdú-Bihar Megyei Egyesület elnyert pályázata, a Tranzitfoglalkoztatás a 
Nyírségben Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár –Bereg megyék összefogásával GINOP-5.1.4-
17-2018-000233. Operatív célként jelent meg a programban, hogy a munkaerőhiány kielégítése 
érdekében egy célzott, speciális módszereken alapuló képzési program megvalósítása. 
Projektünk keretében a munkaerőhiány enyhítése érdekében, tranzitfoglalkoztatási programot 
valósítottunk meg. Közvetlen célként szem előtt tartva a tranzitfoglalkoztatási program 
megvalósítása hátrányos helyzetű álláskeresők részére. Az előzetes igényfelmérés alapján 4 
szakmacsoporthoz tartozó képzést kívántunk végrehajtani azon hiányszakmákban, amelyeken 
kiemelt kereslet mutatkozik. 60 fő hátrányos helyzetű álláskereső képzését és  elhelyezkedését 
segítettük a projekt keretein belül. Távalti cél, a térségi hiányszakmában tapasztalható 
munkaerőhiány csökkentése is a részcélunk volt. A program küldetése, hogy a növekedjen a 
foglalkoztatási szint a versenyszférában, ezen belül is elsődlegesen Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében.  

Az ehhez való pozitív hozzá állásunk és munkavállalási attitűdjük nagyban befolyásolta a 
képzésbe való bekerülésüket. Március 4- én a tájékoztatást követően, elindultak a képzések: 
Tiszavasváriban szakács 12 fővel, Nyíregyházán szakács 18 fővel és Nyíregyházán pék 12 
fővel. Áprilisban indult Nyíregyházán a co hegesztő 10 fővel. Októberben a targoncavezető 
képzés 26 fővel.  

Tiszavasvári szakács 11 fő, nyíregyházi szakács 14 fő, pék képzésben 9 fő, co hegesztő 6 fő, 
targoncavezető képzésben 26 fő tett sikeres vizsgát.  

 

 

 

 

 

 

 



EFOP 1.6.2-16 

PIRICSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

„Közös úton, közös jövőnkért Piricsén” 

Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programmal 
 

A projekt cél kitűzése a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű 
emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A szegregátumokban élők körében 
több generáción át mélyülő (szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási) 
hátrányok halmozódtak fel, amelyeket kezelni kell, mert már az érintettek és a települések ezt önerőből, 
külső segítség nélkül nem tudják megoldani. 

Céljaink közé tartozik a szegregátumokban élő, az alacsony iskolai végzettségű emberek számának 
csökkentése, a foglalkoztatási esély növelése a képzéseken keresztül. A célcsoport tagjai életvitelének, 
foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása. A programba bevontak egyéni 
fejlesztési terv alapján felépített fejlesztése. A szegretátum élőbbé tétele, a szegregátumból való kitörés 
segítése, de a szegregátumok élhetőbbé tétele is a lakhatási feltételek javításával. 

Ezen kívül a projekt fontos célnak tartja a partnerségi együttműködések kialakítását. A partnerség 
gyakorlatának ösztönzését. A közös tevékenységeken keresztül a településen működő állami, 
önkormányzati, egyházi és civil szervezetek együttműködésének javítását, ezzel is segítve a célcsoport 
fejlesztését, a kitűzött fő cél elérését. 

A településen kevés a munkahely, és magas azon családoknak a száma, akik segélyekből, rossz anyagi 
és egzisztenciális körülmények között élnek. Ez fokozottan igaz a roma lakosságra, akiknek a száma 
emelkedő tendenciát mutat. 

A problémák munka-erőpiaci és szociális jellegűek. Hiányoznak a megfelelő civil szerveződések 
körükben. A cigány népesség körében az összlakossághoz képest magasabb a munkanélküliség, 
valamint az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők száma, életkörülményeik, jövedelmi szintjük 
sokkal rosszabbak a magyar lakosság átlagához képest. A munkanélküli lakosság jelentős része alkalmi 
munkákból él. A lakosság nagy részére jellemző, hogy a devizahitel csapdájába esett és nagyon nehezen, 
sokszor kilátástalanul próbálják megoldani a felmerülő kiadásaikat. A hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók aránya egyes településeken meghaladja a 90%-ot. A középiskolai oktatás 
központja Nyírbátor, ahol széleskörű szakmai képzés folyik, mely alapvetően piacképes kínálatot nyújt, 
de nincs megfelelő együttműködés a vállalkozói szféra és a szakképző intézmények között. 

A kistelepülésekről a munkalehetőségeket biztosító mikro térségi központok megközelíthetősége 
gyakran nehézkes, így helyben a legjelentősebb foglalkoztatók többnyire az önkormányzatok és 
intézményeik. A településen 3 szegregátum található. A település egészén így a szegregátumokban is a 
hulladékszállítás, vezetékes víz, áramszolgáltatás, közvilágítás, szennyvíz-csatorna, gázellátás, szilárd 
útburkolat ki van építve rendelkezésre áll. 

Tavalyi évben 3-szor volt e szegregátumban rágcsáló irtás. Mellette egészségszűrés drogprevenció 
előadás, közösségfejlesztő foglalkozások és egyéb más aktuális programok valósultak. meg.   

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület 2019 évben is az 

Alapszabályban foglaltaknak megfelelően működött. 

Nyíregyháza; 2020.09.30     

……………………………………………… 

                                                                                             Glückmann Pál 
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