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Szöveges beszámoló a 2004. évi közhasznú tevékenységről 

 
 
A CSAT Egyesület 1998-ban alakult azzal a céllal, hogy a foglalkoztatáspolitika, munkaerőpiac 
politika, társadalompolitika, humánpolitika, rehabilitáció, szociális munka terén fejlesztő, 
tanácsadó, információ közvetítő feladatokat vállaljon fel, a munkaerőpiacon hátrányos 
helyzetben lévő személyek számára reintegrációs, foglalkoztatási és képzési programokat 
szervezzen és valósítson meg. 
 
A szervezet a 2004. év folyamán minden tevékenységét közhasznú formában végezte, vállalkozói 
tevékenységet nem folytatott. 
Közhasznú tevékenysége a foglalkoztatáspolitika és a munkaerőpiaci politika területére irányúlt. 
 
 A CSAT Egyesület célcsoportja: 
 
Szolgáltatásaink célcsoportjai munkanélküliek /pályakezdő fiatalok, munkanélküli járadékban, 
munkanélküliek rendszeres szociális segélyében részesülő személyek és regisztrált ellátatlanok / ill. e 
hátrányos helyzetű társadalmi réteg foglalkoztatását, képzését szervező, szociális és mentális 
problémáit kezelő civil szervezetek. 
Egyesületünk tagjai valamennyien szociológus, szociálpolitikus, szociális munkás, pedagógus 
végzettségű szakemberek, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a munkanélküliség kezelése, az aktív 
és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása, lokális munkaerőpiaci programok szervezése 
és a humán erőforrás fejlesztése terén. Szakembereink a hagyományos jól bevált eszközök 
alkalmazása mellett (jól ismerve a szakterület hazai és nemzetközi gyakorlatát), új kísérleti módszerek 
bevezetésén is dolgoznak.  
 
I. A CSAT Egyesület 2004. évi közhasznú tevékenység programjai: 
 
1.) „Országos hatókörű ágazati szakmai és szakmai érdekképviseleti szervezetek programjai 
megvalósításának támogatása” elnevezésű programban szociális szolgáltatások fejlesztését segítő 
műhelymunkák szervezése munkanélküliek foglalkoztatásában szerepet vállaló szervezetek számára 
továbbá a civil szektor fejlesztését megalapozó felmérés és tanulmány készítése (2004-2005) 
Támogató: Szociális és Családügyi Minisztérium A támogatás mértéke: 3.000.000. Ft. Együttműködő 
partner: „Egyről a Kettőre” Egyszülős Családokért Alapítvány valamint a Vitéz János Katolikus 
Tanítóképző Főiskola 
 

•  „Egyről a Kettőre” Egyszülős Családokért Alapítvány 



 
A program céljának tűzte ki, hogy a hagyományos családszerkezet stabilitását támogatja 
azáltal, hogy a gyermekekkel egyedül maradt szülőket átsegíti a kritikus élethelyzeten. S így 
az egyedül álló szülőket képessé tegye új család létrehozására, hogy a gyermek teljes 
családban nőhessen fel. Célja továbbá, hogy segítő közösséget építsen az egyedül álló szülők 
érdekeinek képviseletére, egymás támogatására. 
A mediációs szolgáltatásunkkal a válás folyamatának bármely szakaszában segítjük a 
megfelelő gyermek-szülő kapcsolat fennmaradását. Valamint a szülök szülői szerepben való 
megtartását. A program sikeresen lezárult. 

          A CSAT Egyesület az egyszülős családi program megvalósításával megbízta a „Egyről a 
Kettőre” Egyszülős Családokért Alapítványt. Támogató: ESZCSM, a támogatás mértéke: 
500.000 Ft. 

 
• A program célja: „Német – magyar Szociálpedagógiai Konferencia” megszervezése. A 

konferencia eredményesen megvalósult.  
Támogató: ESZCSM A CSAT Egyesület  a konferencia szervezésével megbízta a Vitéz János 
Katolikus Tanítóképző Főiskolát, a támogatás mértéke: 650.000 Ft. 
 

 
2.) A CSAT Egyesület EU-s foglalkoztatáspolitikai és pályázatírási szaktanácsadást folytatott a 
KidNet.hu program menedzsmentje számára, önkéntes tevékenyég keretében. 
A CSAT Egyesület a RÉS Egyesülettel szoros együttműködésben az OFA által támogatott 3 éves KID 
/Komplex, Integrált és Differenciált / program 3. ciklusát valósítja meg 2004. január 1-től. A 
KidNet.hu elnevezésű projekt a 16-25 éves, halmozottan hátrányos helyzetű pályakezdő 
munkanélküli fiatalok munkaerőpiaci integrációját vállalta fel. A célcsoportra jellemző, hogy 
többségében súlyos szociális problémákkal küzdenek /hajléktalanság, egészségügyi problémák, 
árvaság, állami gondozás, szenvedélybetegség, roma származás, /nem felelnek meg a munkahelyi 
elvárásoknak, hiányzik a támogató környezetük, valamint az elhelyezkedésükhöz szükséges 
életmódbeli rendszeresség, nem rendelkeznek a munkaerőpiaci követelményekhez szükséges 
kulcsképességekkel, álláskereséséi ismeretekkel, összességében nincsenek munkára-kész 
állapotban, ezért a munkáltatók nem szívesen alkalmazzák őket. 

 
3.) A CSAT Egyesület szakemberei a KidNet.hu programban, önkéntesen a következő 
tevékenységeket végzi: 

•  Fejlesztési Társulás tagjaként, részt vesz a szakmai programok tervezésében, 
innovatív fejlesztések kidolgozásában, az étékelési folyamatokban. 

•  Koordinációs és irányítói feladatokat lát el a célcsoport önkénteseinek 
programjaiban, akik kortárscsoportokat támogatnak. 

•  Szabadidős klub-foglalkozásokat /főző klubot, színjátszó kört, batikolást, nyári 
tábort /szervez, a KidNet.hu program által biztosított feltételek mellett. 

 
4.) A CSAT Egyesület a RÉS Egyesület Tranzit képzési és foglalkoztatási programjának 
megvalósításában 2004. évben aktívan együttműködik. A projektben a CSAT Egyesület a hátrányos 
helyzetű tartós, szakképzetlen munkanélküli nők részére szervezte a következő feladatokban 
térítésmentesen:  

•  A célcsoport számára, szabadidős programokat / számítógépes klubot, 
korrepetálást /szervez a lemorzsolódás elkerülése érdekében, melyeken a 
részvétel önkéntes.  

•  A célcsoport tantárgyi felzárkóztatását, és iskolai előkészítését vállalja, a 
továbbtanulás motiválása érdekében. 

•  Információs tanácsadást / szociális ellátásokról személyre szóló információt 
nyújt, életmód tanácsadást /tart. 

 



5.) A Munkaügyi Központ debreceni kirendeltsége meghívásos pályázatot nyújtott be a HEFOP. 1. 
kiírására, melynek már 2004-es évi megvalósításában is, egyeztetések alapján, a CSAT Egyesület 
együttműködést vállal 2005-re, 30 fő célcsoport bevonásával a következő szempontok alapján:  

•   A munkaügyi kirendeltséggel még kapcsolatban nem álló pályakezdő 
munkanélküliek innovatív eszközökkel történő bevonása, programban tartása, 
fejlesztése, állásba és képzése helyezése.  

 
6.) A CSAT Egyesület a 2004-es évben kezdte meg magán munkaközvetítői tevékenységét, a Hajdú-
Bihar Munkaügyi Központ 5282-3/2004.ügyiratszámú határozat alapján. A magán munkaközvetítői 
tevékenység belföldre történő munkavégzésre irányul, és a munkát keresők számára ingyenes. A 2004. 
évben 50 fő kereste fel e célból az egyesületet és vette igénybe a szolgáltatást. Közülük 10 főt 
sikeresen a munkaerőpiacra visszahelyezett. A szolgáltatást 1 fő munkaszerződéssel biztosította. 
Tevékenységét önkéntesen végezte. 
 
7.) A „Hadházi” CIVIL-PONT elnevezésű program (2004-2005.)olyan szervezetek (civil, 
gazdálkodó, költségvetési) számára nyújt segítséget, amelyeknek még nincs tapasztalatuk hazai és 
európai uniós projektek megtervezésében és megírásában, illetve a civil szervezetek működtetésében. 
A CSAT Egyesület a képzési alprogram lebonyolításában vállalt szerepet, 36 képzési órában.   
A képzési alprogram főbb témakörei: 

 
I. Hazai és Európai Uniós projekttervezési – pályázatírási ismeretek 
Bevezetés az EU alapjaiba, az Európai Szociális Alap szerepe a szociális problémák kezelésében 
Ötletbank (hazai és Európai Uniós modell-programok bemutatása) 
Projekttervezési ismeretek (Célorientált projekttervezés) 
Pályázati ötletbörze (projektötletek megfeleltetése konkrét pályázati kiírásoknak) 
Pályázatírási ismeretek  
Nemzetközi kapcsolatok építése 
Forrásteremtés, támogatók megismerése, internetes pályázatfigyelés 
 
II. Civil szervezetek működtetésének alapismeretei 
Bírósági határozatok (egyesületi bejegyzési kérelem, alapszabály alapító okirat és módosítása, 
közhasznúsági bejegyzési kérelem, kiemelten közhasznú minősítés, stb.) 
Szerződés és iratminták: szerződések és módosítások, nyilatkozatok, levelezések, nyilvántartás 
Beszámolási kötelezettségek 
Vezető tisztségviselők és hatáskörük 
Adománygyűjtés szabályai 
Legfontosabb pénzügyi szabályok, ismeretek (civil szervezetek működésére vonatkozóan) 
A program a FIKSZ PONT Egyesület által biztosított helyiségekben valósult meg Hajdúhadházon, 
átlagosan 8 szervezet volt jelen a képzésen 13-15 képviselővel. A képzés során a fölmerülő igényeket 
beillesztettük képzési programunkba, illetve a tervezett CIVIL PONT II programsorozatba. 
A főpályázó: FIKSZ-Pont Egyesület, Hajdúhadház.  
A program támogatója: Nemzeti Civil Alapprogram. Költségvetés: 252.000 Ft.  
 
8.) Együttműködő partnerként, önkéntes tevékenységben, külföldi munkatapasztalat szerző tréning 
szervezése és megvalósítása (2004.) hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok számára. Résztvevők 
létszáma: 4 fő. Szakterületek: vendéglátás, kertészet parkgondozás. Megvalósítás helyszíne: 
Olszország, Verbania Főpályázó: Artemisszió Alapítvány. 
 
9.) A szervezet 2004-es évben a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával biztosította az iroda 
működtetésének feltételeit. A támogatás keretében 740.000. Ft-ot fordíthatott e célra az egyesület.  
 
10.) Társadalmi kutatási program. Célja: az ESZCSM és a civil szektor együttműködésének és 
szervezeti kapcsolódásainak feltérképezése. Feladata a kutatás eredményeire alapozva a minisztérium 
civil kapcsolati térképet készít, valamint az együttműködés hiányosságainak, további lehetőségeinek, 
formáinak a feltárása, javaslatok kidolgozása a kapcsolatok fejlesztésére irányuló civil stratégia 



tartalmára vonatkozóan. A felmérés kérdőíves felmérésse4l és fókuszcsoportos és egyéni interjúk 
készítésével történt. A kutatás lebonyolításával az egyesület a Progress Consult Dán-Magyar 
Közszféra Fejlesztési Kft. bízta meg. Támogató: ESZCSM, a támogatás mértéke: 1.743.750 Ft 
 
 
 
II. Költségvetési támogatás felhasználásának bemutatása: 
 
Központi költségvetés felhasználása: összesen: 5.735.750. Ft. Közhasznú tevékenységre felhasznált 
összeg: 5.805.000 Ft.  

• NCA támogatás: 740.000. Ft. – megvalósított tevékenység: irodavezetés 
• ESZCSM támogatás: 3.000.000. Ft.  és 1.743.750 Ft. - megvalósított tevékenység: 2 

szociális program, részletes bemutatása a beszámolóban megtalálható. 
• NCA (megbízó: FIKSZ-pont Egyesület): 252.000 Ft. - megvalósított tevékenység: 

civil szervezetek képzése, részletes bemutatása a beszámolóban megtalálható. 
 
 

 
III. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 
 

Összes közhasznú tevékenység bevétele 6.900.000 Ft. 
Pénzügyileg rendezett bevételek 6.900.000 Ft. 
Közhasznú célra kapott támogatás 6.295.000 Ft. 

• Központi költségvetésből 5.795.000 Ft. 
• adományból bevétel 500.000 Ft. 

Egyéb bevétel 605.000 Ft. 
Vállalkozási tevékenység bevétele 0 Ft. 
Vagyonnövekedés 1.556.000. Ft. 
Pénzügyi eredmény 1.095.000. Ft. 

 
A 2004-es évben 3 magánszemélytől kapott a CSAT Egyesület adományt, hogy közhasznú 
feladatainak ellátásához szükséges feltételeket kialakítsa. A támogatás mértéke: 500.000 Ft., melyet a 
szervezet  2005-ben az egyesület akkreditálására használt fel, hogy hosszú távon biztosítsa  a minőségi 
szolgáltatás standardjait. A Szervezet tartós adományozásra szerződést nem kötött. 
 
IV. Cél szerinti juttatások kimutatása: 
 
Adott évben cél szerinti juttatást az egyesület nem nyújtott. 
 
V. Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból: 
 
A 2004-es évben adó 1%-os felajánlása nem volt a szervezetne. 
 
VI. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások: 
 
Adott évben a vezető tisztségviselők nem részesültek sem pénzbeli, sem egyéb juttatásban. 
 
 
A szervezet a 2004-es évben az adó és társadalombiztosítás felé a fizetési kötelezettségének eleget tett.  
 
 
 
 
Debrecen, 2005. május 17.                                                      ............................................................... 
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