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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 2008 (eFt)
Előző év

Tárgyév

- Összes közhasznú tevékenység bevétele

9238

15677

- Közhasznú tevékenység ráfordításai

9151

13369

- Adózás előtti eredmény

90

2309

- Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

90

2309

Előző év
231

Tárgyév
264

Mérleg 2008 (eFt)
Befektetett eszközök
Forgó eszközök

512

2870

Eszközök összesen:

743

3134

Saját tőke

702

3011

Eredménytartalék:

615

702

Tárgyévi eredmény ( közhasznú)
Források összesen:

87

2309

743

3134
3

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
OFA: .7.375.196- Ft; NCA: 6.970.000.- .- Ft; 1% - 215.199.- Ft;

4. Vagyonfelhasználás kimutatása
Bevételek:
Banki kamat
Önkormányzattól
1%
NCA
Tagdíjból
BV. Drogprevenció
Magánszemélyek támogatása
OFA
Összesen:

3.506.- Ft
210.000.- Ft
215.199 .-Ft
6.970.000.- Ft
432.000.- Ft
250.000.-Ft
225.000.- Ft
7.375.196.- Ft
15.680.901.- Ft

Kiadások:
-anyagköltség
- igénybe vett szolg.
-Bérköltség
- Személyi jellegű kifiz.
- Bérjárulékok
- Értékcsökkenés
Összesen:

824.752.- Ft
8.246.654.-Ft
1.431.296-Ft
1.865.141.-Ft
631.080.--Ft
369.893.-Ft
13.368.816.-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 2008-ben érkezett 210.000.-Ft

7. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve
összegének kimutatása
Az egyesület 2008 évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető
tisztségviselőinek.

8. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Célunk: Továbbra is segítjük a hátrányos helyzetű gyermekeket ruházattal, családi
rendezvények keretén belül gyermeknap, és karácsonyi ünnepség.
A korábbi együttműködések tapasztalataira alapozva a már működő hazai civil szervezetekkel
való együttműködés megteremtése, a már meglévő kapcsolataink tovább fejlesztése. Segítéség
az egyes szociális szükségletek kielégítésében. Hátrányos emberek és csoportok társadalmi
integrációjának elősegítése. Tréningek szervezése és tartása. Kiemelkedően fontos szerepet
tulajdonítunk a drog prevenciónak. (a tematika kibővítése). Sajnos az erre irányuló források
hiánya miatt ezt a területet nem tudjuk segíteni.
Specifikus célként jelenik meg az olyan tevékenységek támogatása a szociális és
egészségügyi területen, amelyek célja a társadalom perifériájára szorult csoportok –
fogyatékosok, idősek, hajléktalanok, romák, kallódó vagy bántalmazott gyerekek,
írástudatlanok, munkanélküliek, szenvedélybetegek, kegyetlen bánásmódtól vagy krónikus
betegségben szenvedők, hátrányos helyzetű nők stb. – ellátása, társadalmi beilleszkedéséhez
való hozzájárulás, valamint fenntartható közegészségügyi és szociális támogatások nyújtása
számukra.
Abban is segítséget kívánunk nyújtani, hogy a civil szervezetek tevékenységi területei
kikristályosodjanak, elkötelezetté váljanak az előbbiekben megjelölt célok
elérésében(szociális szakemberek képzése, tréningek szervezése).
Pályázatokat nyújtottunk be benyújtani a TÁMOP-ba, melyből az első program Encsencs
nagyközség és körzetének 35 fő roma lakosának, valamint ezen személyek családtagjainak
olyan program megvalósítása, melynek segítségével ezek az alacsony foglalkoztatási eséllyel
rendelkező emberek képessé válhatnak önálló életvitelre. Ennek érdekében a célcsoport
tagjainak, valamint ezek családtagjainak munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyeinek
növelése érdekében alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása.
Az alacsony képzettséggel rendelkező roma lakossággal szembeni társadalmi előítéletek
csökkentése azáltal, hogy a célcsoport tagjainak komplex program keretében esélyt teremtünk
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a munkaerőpiacon történő hatékony megjelenésre. A társadalmi távolság csökkentésével, az
integrációs kudarcok csökkentésével, a munkaerő-piaci befogadásuk erősítésével,
diszkrimináció csökkentésével, vissza- illetve beléptetésükkel a munkavilágába, az oktatásképzés, a foglalkoztatás és szociális szolgáltatások eszközeinek segítségével.
A másik beadott TÁMOP pályázatunk Kállósemjénben bonyolódna le. A Biztos Kezdet
programunk alapvető célkitűzése, hogy Kállósemjén hátrányos helyzetű település helyi
szükségleteihez igazodva hatékonyan segítsük a szegénységben élő hátrányos helyzetű 0-5
éves gyermekek fejlődését a mozgás, értelem, érzelem, nyelvi kommunikáció, főbb területein
belül, ezáltal is küzdve a gyermekszegénység kialakulása ellen.
A program megvalósulásának helyszíne a helyi Gondozási Központban egy éve már működő
Gyermekház, mely a település Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanban található. A
korábban önkormányzati működtetésű program nagy népszerűségnek örvendett, s a már
megkezdett és kialakított koncepciót kívánjuk jelen programunkkal tovább folytatni és
kibővíteni a tevékenységi körök szélesítésével és minőségibb szakmai munkával.
Ismét benyújtottuk az „1%-os SZJA” kampány pályázatunkat 2009 évre.
Az Egyesület éves működését nagyban befolyásolja annak finanszírozási lehetősége. A
működési költség támogatás hozzájárul ezen kiadások fedezéséhez. Úgy kell alakítani a
kiadásokat, hogy előbbre kell venni ami a legsürgetőbb, legfontosabb. 2009-re szeretnénk
irodát, termet és eszközöket bérelni. Adminisztrációs feladatok ellátására munkabért és annak
járulékait megfizetni. Az irodaszer, nyomtatvány, posta, telefon, a már meglévő informatikai
eszközök javítási, karbantartás, számviteli szolgáltatás, könyvelési díjak, utazás, kiküldetési
költségeit biztosítani. A nyilvánosság felé Egyesületünket bemutatni: sajtókonferenciák,
hirdetések, kiadványok megjelentetése. Kuratóriumi üléseken és azt követően vendéglátás
(reprezentáció)költségei. Szakkönyv vásárlása, cd-jogtár megrendelése, ami elengedhetetlen,
mivel folyamatosan képezni kell a tagoknak magukat, nyomon kísérni a
jogszabályváltozásokat, friss információt szerezni, tapasztalatot cserélni. A számlavezető
bank által felszámított terhelések költségei. Saját honlap fenntartási költségei.
Az elmúlt évekhez hasonlóan, 2008-ban is különböző rendezvényeket szerveztünk, ezek
lebonyolítására pályázati lehetőségeket kutattunk fel és kiegészítve saját szponzoraink anyagi
segítségeivel megvalósítottuk azokat.
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: szupervizor, andragógus, pszichológus, metálhigiénés.
Határon túli programunk abban is segítséget kívánt nyújtani, hogy a civil szervezetek
tevékenységi területei kikristályosodjanak, elkötelezetté váljanak a megjelölt célok
elérésében. Egy hosszabb tanulási folyamat eredményeként a kormányzat felé hatékony
érdekképviselővé váljanak, képesek legyenek generálni az új típusú ellátások kialakítását,
nemzeti szintű elterjesztését. Megvalósított programunk közvetett célkitűzése azon emberek
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és csoportok társadalmi részvételének elősegítése, akiket az átalakulási folyamat során
gazdasági, szociális vagy politikai marginalizáció fenyeget.
A helyi, határmenti és határon átnyúló társadalmi együttműködés fejlesztése egy kiválasztott
probléma mentén.
Közvetlen célcsoportunk: azoknak a civil szervezeteknek a képviselői, amelyek tevékenysége
kapcsolódik a közvetett célcsoporthoz, tehát a szociális tevékenység felé orientálódnak.
Programunkban Románia, Ukrajna, Szlovákia, Magyarország célszemélyei vettek részt.
A nyelvi nehézségek kiküszöbölésére tolmácsok igénybevétele elengedhetetlen volt.
Közvetett célcsoportunk a helyi társadalom azon rétegei, amelyeket a kiképzett
közösségfejlesztő szakemberek elérnek, körükben ellátást generáló feltáró munkát végeznek s
velük együtt kialakítandó szolgáltatásokat nyújtanak, szociálisan rászorultak.
A megvalósításban résztvevő magyar szervezetek és szakemberek tapasztalatai azt mutatták,
hogy a határ menti és határon átnyúló országok társadalma, civil szervezetei azonos, vagy
hasonló fejlődési utat járnak be. A cél azonban azonos, ezért szükséges, hogy a tapasztalatok
átadása megtörténjen, kialakuljanak azok a nemzetközi kapcsolatok amelyek segítik a további
munkát. A programba meghívott magyar civil szervezetek, kis szervezetek, ahhoz azonban
hogy tevékenységükben tovább léphessenek nélkülözhetetlen számukra is az ismeretek
bővítése. Előadás sorozatunkban az alábbi témaköröket dolgoztuk fel: helyi közösségek,
közösségi szervezetek megtartó erejének fokozása, a résztvevő helyi cselekvés, tervezés és
értékelés megvalósítása, a kirekesztettek érdekérvényesítő képességének fejlesztése,
intézményesültség kiépítési stratégiáinak érvényesítésére, új, adekvátabb programok és
ellátási formák létrehozása, a helyi szociális háló kialakítása, romák, fogyatékkal élők,
gyermekek megsegítése, szervezetek közötti koordinációs és kooperációs stratégiák
alkalmazása, keletkezett konfliktusok kezelésére alkalmas módszerek használata.
Ezenkívül ki kell emelni a Családok Átmeneti Otthonában élő hátrányos helyzetű családok
részére szervezett ajándékozással egybekötött ünnepségeket, amely már több éve
hagyományként működik. Adományok gyűjtésével tudjuk segíteni az Otthonban lakó
gyermekek támogatását(ruházat, cipő, játék, sportszerek)
Szakmai konferenciánkon és civil fórumokon rendszeresen és aktívan részt vettünk.
Befejeződött az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által kiírt 2005-2008-os programunk,
„a fogvatartottak és büntetésvégrehajtási intézetből szabadulók reszocializációjának
elősegítése”, 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 Büntetés-végrehajtási Intézettel és a Szabolcs-SzatmárBereg 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.
Lebonyolítottunk egy sikeres programot, a „2007 évi személyi jövedelemadó bevalláshoz
kapcsolódó kampány Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében”. A kampány indokoltsága és célja,
hogy a felhívja a személyi jövedelemadót fizetők figyelmét a megyében tevékenykedő civil
szervezetekre. A plakátokon, szórólapokon, újságokban, televízióban és rádióban megjelenő
"hős" hatást gyakorolt az emberek gondolkodására segítve ezzel közös céljaink elérését,
társadalmi támogatottságát. Egyesületünk a helyi médiákkal együttműködve a társadalom
minden rétegéhez elkívánta juttatni üzenetünket.
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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, 2009-02-26

Egyesületi elnök
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