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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 2010 (eFt)
Előző év

Tárgyév

- Összes közhasznú tevékenység bevétele

20243

20243

- Közhasznú tevékenység ráfordításai

10555

10555

- Adózás előtti eredmény

9688

- Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

6988

9688
9688

Mérleg 2010 (eFt)
Befektetett eszközök

Előző év
2027

Tárgyév
2027

Forgó eszközök

11139

Eszközök összesen:

13166

13166

Saját tőke

12699

12699

3011

3011

Eredménytartalék:
Tárgyévi eredmény ( közhasznú)
Kötelezettségek
Források összesen:

11139

9688

9688

467

467

13166

13166
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3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
TÁMOP: 11.057.689.-Ft; NCA: 2.250.000.- Ft; 1% : 222.651.- Ft;

4. Vagyonfelhasználás kimutatása
Bevételek:
Banki kamat
1%
NCA
Tagdíjból
TÁMOP

12.092.- Ft
222.651.-Ft
2.250.000.- Ft
300.000.- Ft
11.057.689.-Ft
Összesen:

13.842.432.- Ft

Kiadások:
-anyagköltség
- igénybe vett szolg.
-Bérköltség
- Bankköltség
- Bérjárulékok
- Értékcsökkenés
Összesen:

1.015.984.- Ft
5.761.829.-Ft
6.769.205.-Ft
505.-Ft
1.855.781-Ft
789.375.-Ft
16.192.679.-Ft

Az egyesület vállalkozói tevékenységet nem folytatott.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Az egyesület támogatást magánszemély és egyéb szervezet részére nem nyújtott.

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
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7. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve
összegének kimutatása
Az egyesület 2010 évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető
tisztségviselőinek.

8. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Célunk:
1.
2010-ben nemcsak hazai, hanem határon túli civil szervezetekkel együttműködést alakítottunk
ki. Az együttműködésben résztvevő szervezetek és szakemberek tapasztalatai azt mutatják,
hogy a hátrányos helyzetű emberek és csoportjai segítségnyújtásra szorulnak. Célunk, a
tapasztalatok átadása megtörténjen, kialakuljanak hazai, határon túli szakmai kapcsolatok.
Programjaink abban is segítséget kívánnak 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. 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 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. Ezen kívül 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.
Tovább folytatódik „a fogvatartottak és büntetés-végrehajtási intézetből szabadulók
reszocializációjának elősegítése”programunk, 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 folyik,
mentális gondozás, krízis intervenció, szociális gondozás és ügyintézés, lakhatási lehetőségek
felkutatása, konfliktuskezelés, személyiségfejlesztés és az ehhez szükséges készségek,
képességek kialakítása. Egyesületünk a helyi médiumokkal együttműködve a társadalom
minden rétegéhez el kívánta juttatni üzenetünket, mellyel a társadalmi hasznosulásának nagy
szerepe van, eljuttatunk üzeneteket azon csoportok számára, akik ugyanezen hátrányos
helyzetű emberekkel foglalkozik.2009. október 1-én megnyitottuk Kállósemjénben a
„Törpicur” Gyerekházunkat. A hátrányos településen élő hátrányos helyzetben lévő családok
gyermekei részére. Ahhoz, hogy civil szervezet tevékenysége során fennmaradhasson,
szükséges a megfelelő célra fordított költségek finanszírozása. Ha ezek a költségek
finanszírozhatóak, akkor a szervezet hosszú távú működése biztosított lehet.
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2.
Továbbra is segítjük a hátrányos helyzetű gyermekeket ruházattal, családi rendezvények
keretén belül A korábbi együttműködések tapasztalataira alapozva a már működő hazai civil
szervezetekkel való együttműködés megteremtése, Segítéség hátrányos emberek és
csoportok társadalmi integrációjának elősegítése. Tréningek szervezése és tartása.
Kiemelkedően fontos szerepet tulajdonítunk a drog prevenciónak. (a tematika kibővítése).
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. Pályázatokat nyújtottunk be a megyében 3 (LHH) településen élők, 60 fő roma
lakosának, olyan program megvalósítása, melynek segítségével az alacsony foglalkoztatási
eséllyel rendelkező emberek képessé válhatnak önálló életvitelre. Ennek érdekében a
célcsoport tagjainak munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében
alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása. Az alacsony képzettséggel rendelkező
roma lakossággal szembeni társ. Előítéletek csökkentése azáltal, hogy a célcsoport tagjainak
komplex program keretében esélyt teremtünk 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 oktatás-képzés,a foglalkoztatás és szoc.szolg.
eszközeinek segítségével. Magas szakmai színvonalon tovább folytatódik a Gyerekház
programunk Kállósemjénben.
Hatékonyan segítjük a szegénységben élő hátrányos helyzetű 0-5 éves gyermekek fejlődését a
mozgás, értelem, érzelem, nyelvi kommunikáció, ezáltal is küzdve a gyermekszegénység
kialakulása ellen. Szeretnénk, Nemzetközi programokat is megvalósítani, ezeket a már
beadott, de még eddig el nem bírált pályázatokkal. Az Egyesület éves működését befolyásolja
annak finanszírozási lehetősége. A működési költség támogatás hozzájárul ezen kiadások
fedezéséhez. Úgy kell alakítani a kiadásokat, hogy előbbre kell venni, ami a legsürgetőbb,
szeretnénk irodát, termet és eszközöket bérelni. Adminisztrációs feladatok ellátására
munkabért és annak járulékait megfizetni. Irodaszer, nyomtatvány, posta, telefon, a már
meglévő informatikai eszközök javítási, karbantartás, számviteli szolgáltatás, könyvelési
díjak, utazás költségeit biztosítani. A nyilvánosság felé Egyesületünket bemutatni:
sajtókonferenciák, hirdetések, kiadványok megjelentetése (reprezentáció). Szakkönyvek
vásárlása, honlap fenntartás. A működési költség nagyban befolyásolja a
költséghatékonyságunkat, hasznosulását.
2010 év végén megkezdődött egy emberkereskedelem elleni projektünk –
Emberkereskedelem elleni küzdelem címmel - határon átnyúló partnereinkkel a
Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon átnyúló Együttműködési Program
keretében.
A projektben a mi szervezetünk csak partner, a főpályázó az Emberi Jogvédő Liga –
Szatmárnémeti. Jelen programunk általános célja a határon átnyúló együttműködés az
emberkereskedelem elleni küzdelem három régióban, Szatmárnémeti (Románia), Sz-Sz-B
Megye (Magyarország), Beregszász (Ukrajna).
A potenciális áldozatok és közösségek figyelmét akarjuk felhívni a fennálló veszélyekre,
mivel az emberkereskedők sokszor az áldozat hiszékenységét és bizalmát használják ki.
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Specifikus cél: Az emberkereskedelemmel érintkező szakértők képzése, képességeinek
javítása egy hatékony emberkereskedelem elleni harc érdekében, illetve a veszélyeztetett
célcsoport figyelmének felkeltése, informálása, illetve a közvélemény informálása.
A munkatársak Nyíregyházi és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrség és megyei
oktatási intézmények pedagógusai.

Nyíregyháza, 2011-03-02
Glückmann Pál
Egyesületi elnök
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