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I/A . Az Egyesület céljának rövid bemutatása
A CSAT Egyesület 1998-ban alakult azzal a céllal, hogy a foglalkoztatáspolitika, munkaerőpiacpolitika, társadalompolitika, humánpolitika, rehabilitáció, szociális munka terén fejlesztő, tanácsadó,
információközvetítő feladatokat vállaljon fel, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyek számára
reintegrációs, foglalkoztatási és képzési programokat szervezzen és valósítson meg.
Szolgáltatásaink célcsoportjai munkanélküliek/pályakezdő fiatalok, munkanélküli járadékban,
munkanélküliek rendszeres szociális segélyében részesülő személyek és regisztrált ellátatlanok, illetve ezen
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.
A CSAT Egyesület folyamatosan szem előtt tartja a magas minőségű szakmai munkát, melyet ügyfeleink
és együttműködő partnereink számára – személyes tapasztalataikon túl – a 2005-ben megszerzett intézményi
akkreditációs tanúsítvány is garantál.
2005. évben az Egyesület munkatársai jelentős eredményeket értek el a regionális civil
együttműködések kialakításában, és a foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek megyei koordinációja kapcsán.
Civil szervezetek szakemberei számára nyújtott képzések, valamint önkéntesek és diplomás munkanélküliek civil
szférába való beilleszkedésének elősegítése során lehetőség nyílt megyei információs és módszertani központi
funkciónk megerősítésére.

I/B. Egyesületünk alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységei

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása
Tudományos tevékenység, kutatás
Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
Rehabilitációs foglalkoztatás
Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatásának elősegítése
tanácsadással, kapcsolódó szolgáltatásokkal
Magán-munkaközvetítő tevékenység
Az Euro-atlanti integráció elősegítése
Oktatás és képességfejlesztés
Felnőttképzés és a képzéshez kapcsolódó szolgáltatás
Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető –
szolgáltatások

2005-ben az alábbi tevékenységi körrel bővítettük az Egyesület működési területét:

•

Felnőttképzés és a képzéshez kapcsolódó szolgáltatás

•

munkaerőpiaci szolgáltatások

•

Oktatás és képességfejlesztés

II. Az Egyesület kettős könyvvitelének 2005.évi egyszerűsített beszámolója(T.1711.)és közhasznú eredmény
kimutatása(T.1715/E)
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VIII . 2005. évi gazdálkodás rövid számszaki beszámolója
A CSAT Egyesület 2005. január 01-től kettős könyvvitel vezetésére tért át, ennek megvalósítására könyvelő és
bérszámfejtő programot vásároltunk. A kettős könyvvitel vezetésére az Egyesület új számvitel politikát
dolgozott ki. Az Egyesület beszámolási kötelezettségét közhasznú egyszerűsített beszámoló elkészítésével
teljesíti, amely
- T.1711 sz.

Egyszerűsített éves beszámolóból

- T.1715/E.r.sz. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót
készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatásából tevődik össze.
1./ 2005 évi mérleg:
a./ Eszközök:
A 627.000 Ft. befektetett eszközök 252.000 Ft. immateriális javakból és 375.000 Ft. tárgyi eszközökből
tevődik ki. A tárgyi eszköz teljes egészében az új beszerzésű számítástechnikai eszközöket tartalmazza.
Az 5.407.000 Ft. forgóeszköz 1.865.000 Ft. követelésből, és 3.542.000 Ft. pénzeszközből tevődik össze. A
követelésekből 1.500.000 Ft. kölcsön adott pénzből, a többi pedig áthúzódó vevői követelésből áll. A
pénzeszközök 196.000 Ft. készpénzből, a többi a bankszámlák 2005. évi december 31.-i egyenlegéből áll.
A 21.241.000 Ft. aktív időbeli elhatárolásokból 20.841.000 Ft. a HEFOP program elszámolásaként beadott
(4-es, 5-ös PEJ) tárgyévben felmerült költségek, ráfordítások megítélt, de még pénzügyileg nem rendezett
támogatása, 400.000 Ft. pedig a még át nem utalt 2005. évi NCA működési támogatás második részlete.
b./ Források:
A 9.622.000 Ft. saját tőke a 2.633.000 Ft. előző évek tőkeváltozásából és 6.989.000 Ft-os 2005 évi
eredményéből adódik.
Az egyesületnek 2005-ben csak rövidlejáratú kötelezettsége volt, melynek legnagyobb tétele a HEFOP
program keretében kapott közel 15.000.000 Ft-os előleg. A többi kötelezettség a 2005. évi december havi
bért, és a hozzá kapcsolódó kötelezettségeket tartalmazza.
Az egyesület 2005 évben passzív időbeli elhatárolást nem számolt el.
2005. év december 31-én az eszközök és a források egyező összértéke 27.275.000 Ft.

2./ Eredmény kimutatása
Megnevezés:
Összes közhasznú tevékenység eredmény kimutatás szerinti

2004. évi

2005. évi

bevétele /1+2+3+4+5+6 sor/:
1. Egyéb támogatás /adomány, SZJA 1% /:
2. Pályázati úton elnyert támogatás:
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel:
4. Tagdíjból származó bevétel:
5. Egyéb bevétel:
6. Vállalkozási tevékenység bevétele:
Összes bevétel /fősor+6sor/:
Közhasznú tevékenység ráfordításai/1+2+3+4/:
1. Anyagi jellegű ráfordítások:
2. Személyi jellegű ráfordítások:

6.900.000 Ft.
500.000 Ft.
5.795.000 Ft.
0 Ft.
0 Ft.
605.000 Ft.
0 Ft.
6.900.000 Ft.
5.805.000 Ft.
5.805.000 Ft.
0 Ft.

52.628.000 Ft.
1.285.000 Ft.
38.530.000 Ft.
10.412.000 Ft.
3000 Ft.
2.398.000 Ft.
111.000 Ft.
52.739.000 Ft.
45.750.000 Ft.
14.687.000 Ft.
29.852.000 Ft.
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3. Értékcsökkenési leírás:
4. Egyéb ráfordítás:
Adózás előtti eredmény:
Tárgyévi közhasznú eredmény:

0 Ft.
0 Ft.
1.095.000 Ft.
1.095.000 Ft.

1.169.000 Ft.
15.000 Ft.
6.989.000 Ft.
6.878.000 Ft.

A RÉS Egyesület által 2002. óta működtetett KidNet.hu projekt 2004. év végére az OFA finanszírozás
befejezésével lezárult. A KidNet.hu projekt működtetése során kialakult szakmai, módszertant és tárgyi
infrastruktúrákat a RÉS Egyesület átadta a CSAT Egyesületnek a projekt szakmai folytatása és a
szolgáltatás folyamatossága érdekében. A projekt változatlan néven és helyen az ESZA finanszírozásával
működhetett tovább.
2005. évben az Egyesület tagsága, így részben kicserélődött, részben bővült, ennek megfelelően adott évben
több pályázat került benyújtásra és támogatásra, mint 2004. évben. Az Egyesületünk tevékenységi köre
bővült, programjaink egyre ismertebbé váltak, ennek eredménye képen több felajánlásban (adományban és
SZJA 1%-ban) részesültünk, melyet a hátrányos helyzetű munkanélküliek (re)integrációját támogató
szolgáltatások, fejlesztő foglalkozások bevezetésére és humánerőforrásunk fejlesztésére tudtunk fordítani.
Egyesületünk új irodahelyiségbe költözött, amely nagyobb létszámú álláskereső fogadására vált alkalmassá.
A pályázati támogatásokból kialakítottunk egy széleskörű infrastrukturális háttérrel rendelkező
ügyfélfogadó és tréningek tartására alkalmas helyiséget, melyet felszereltünk új eszközökkel,
számítógépparkkal, irodabútorokkal. 2005. évben irodánkban 15 fő foglalkozott a pályázati programok
megvalósításával, és 1 fő takarító és eljárói feladatokat vállalt, valamint több külső szakembert is
megbízással foglalkoztattunk.
a./ Bevételek:
Közhasznú célú működésre 1.285.000 Ft. támogatást kapott az Egyesület ( 115.000 Ft. SZJA 1%,
520.000 Ft. RÉS Egyesület a Regionális és Lokális Munkaerőpiac Fejlesztéséért által adományozott
eszközállomány, melyet az Egyesület közhasznú céljainak megvalósítására kapott, valamint 650.000 Ft.
eseti adomány, tartós adományozási szerződést nem kötött az Egyesület).
Pályázati úton elnyert támogatásokból 2005. évben 38.530.000 Ft. folyt be. A 2005. évben elnyert
támogatások részletezése a beszámoló IV./A pontjában található.
A 10.412.000 Ft. közhasznú tevékenységből származó bevétel az egyesület által

végzett egyéb

közösségi szolgáltatások ellenértéke a IV/B. táblázat szerint. A 2.398.000 Ft. egyéb bevételből 995.000
Ft. a RÉS Egyesület a Regionális és Lokális Munkaerőpiac Fejlesztéséért által a KidNet. hu program
résztvevőinek nyomon követése, és utógondozása céljából átutalt összeg, 1.321.000 Ft. 1 fő takarító, és
2 fő pályakezdő diplomás bértámogatására a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ által kifizetett
támogatás. A maradék 82.000 Ft. a pénzeszköz után kapott kamatokat tartalmazza.
A CSAT Egyesület 2005 évben terembérleti díjból 111.000 Ft. vállalkozási bevételt ért el ez a bevétel
nem éri el az Egyesület teljes bevételének 10%-át, ezért társasági

adófizetési kötelezettség nem

keletkezett.
b./ Költségek:
Az Egyesület 2005. évi ráfordítási 45.750.000 Ft. volt, amelyből az anyagjellegű ráfordítások
14.687.000 Ft-ot, a személyi jellegű ráfordítások 29.852.000 Ft-ot, az elszámol értékcsökkenés
1.196.000 Ft-ot, az egyéb ráfordítások pedig 15.000 Ft-ot tettek ki.
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Az Egyesület 2005. évben 6.878.000 Ft. közhasznúsági eredményt realizált.

IX. A 2005. év szakmai programjainak szöveges értékelése

–

„KidNet.Hu”
elnevezésű hátrányos helyzetű, 16–25 éves, munkanélküli fiatalok
foglalkoztathatóságának javítását célzó komplex, 1.5 éves program (2005–2006) – 153 fő. Támogató: ESZA
Kht. a HEFOP 2.3.2. keretében.
A program célja a munkanélküliség veszélyének kitett 16–26 éves, alacsony iskolai végzettségű
(iskolarendszerben szerzett szakmunkás bizonyítvánnyal nem rendelkező, jelenleg nem tanuló,
munkanélküli fiatalok, ezen túl alacsony százalékban nem piacképes végzettséggel rendelkező fiatalok)
munkaerőpiaci és szociális kirekesztődésének komplex, integrált és differenciált módon történő
kezelése. A fenti célok érdekében az Egyesület, együttműködve partnereivel (Közéleti Roma Nők KeletMagyarországi Egyesülete, Magyarországi Magiszter Alapítvány, Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi
Központ, RÉS Egyesület a Regionális és Lokális Munkaerőpiac Fejlesztéséért), komplex
szolgáltatáscsomagot dolgozott ki a résztvevők számára, melynek segítségével a résztvevők
felkészülnek egyrészt a szakképzésben való részvételre, másrészt a munkaerőpiacra való kilépésre.
A program három fő-, és egy ezeket kiegészítő alprojektből áll, melyek az alábbiak:
1.

2.
3.
4.

képzésre felkészítő tevékenységek projektje;
foglalkoztatásra felkészítő alprojekt;
pszicho-szociális alprojekt.
testi és mentális tevékenységek alprojektje

A KidNet.hu komplex szolgáltatási program megvalósításával 2005-ben vállaltuk és sikeresen teljesítettük
152 fő, a vállaltakon felül további 33 fő munkaerő-piaci szempontból halmozottan hátrányos helyzetű,
szakképzettséggel nem, vagy nem piacképes szakképzettséggel rendelkező 16-26 éves munkanélküli fiatal
bevonását, mellyel közvetlenül hatunk a célcsoportunk szakképzettségének bővítésére, továbbá az
egyéni munkaerő-piaci státuszok pozitív alakulására.
Eredmények
megnevezése
Bevont létszám
Képzettséget szerzett
Munkába
elhelyezkedett
Pozitív hatás

–

–

Vállalások
2005.01.01-2006.06.30.
közötti időszakra
152 fő
48 fő
28 fő

Teljesítések
2005.01.01.-2005.12.31.
közötti időszakra
185 fő
76 fő
39 fő

76 fő

115 fő

A program közvetett célja ezen túl a Debrecenben működő – pályakezdő fiatalok problémáival
foglalkozó - intézmények együttműködésének elősegítése – hálózatának fejlesztése.
Álláskeresési technikák (8 db) és álláskereső klubok (3 db) tartása a tartós munkanélküliek számára
összesen 11 csoportban 132 fő számára. Főpályázó: CSAT Egyesület. Támogató: Hajdú-Bihar Megyei
Munkaügyi Központ, ESZA
„Rendhagyó osztályfőnöki órák” tartása a végzős középiskolás hallgatók számára. 2005-ben az
Egyesület munkatársai 15 középiskola 82 osztályában tartottak rendhagyó osztályfőnöki órát. Az
előadásokon 1923 fő középiskolás tanuló vett részt. Főpályázó: CSAT Egyesület Támogató: HajdúBihar Megyei Munkaügyi Központ
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–

–

–

–

–

A Hajdú-Bihar megyei foglalkoztatási célú civil szervezetek és hálózatuk fejlesztése(15 szervezetre
vonatkozóan), EU-s foglalkoztatáspolitikai szaktanácsadás, képzés (2004. november–2005. október)
az MSKSZMSZ (Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége)
megbízásából az „EU-Háló Partnerség” program keretében, az OFA támogatásával.
Regionális Foglalkoztatás-fejlesztési Civil Klub Program szakmai és módszertani műhelyprogram a
régió foglalkoztatási célú nonprofit szervezetei számára a horizontális együttműködés, valamint a
regionális partnerségek fejlesztéséért (2004–2005). Együttműködő: MSKSZMSZ, Támogató:
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
A „Hadházi” CIVIL PONT elnevezésű program képzési alprojektjének lebonyolítása, melynek célja a
Hajdúhadházon és térségében működő civil szervezetek számára hazai és európai uniós
projekttervezési és pályázatírási ismeretek átadása, valamint civil szervezetek működési
alapismereteinek oktatása (2004–2005). A képzésen 12 szervezet 15 fővel vett részt. Főpályázó:
FIKSZPONT Egyesület, Hajdúhadház
EU-s projekttervezési és pályázatírói ismeretek oktatása azon diplomás pályakezdő fiatalok számára,
akik a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ által 2005. október 01-én indított „Diplomás
pályakezdők a nonprofit szektorban” programban vesznek részt. A képzés nyitott bármely a nonprofit
szektorban dolgozó diplomás fiatal számára. Jelenleg 34 fő vesz részt a képzésben. Együttműködő
partnerünk a REVITA Alapítvány.
Országos Esélyegyenlőségei Hálózat munkatársai részére a szolgáltatások fejlesztését segítő szakmai
műhely szervezése és lebonyolítása – támogatónk a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet.

–

Konzorciumi partnerség az Észak-alföldi Regionális Hálózat projektben: A

CSAT

Egyesület

támogatott partnerként megyei koordinációs tevékenységet folytat az MSKSZMSZ főpályázó "Északalföldi Regionális Hálózat" elnevezésű programjában, melyet az Nemzeti Civil Alap program támogat.
•

A Regionális Partnerség Program keretein belül Egyesületünk a Hajdú-Bihar Megyében
tevékenykedő foglalkoztatási célú nonprofit szervezetekkel veszi fel a kapcsolatot. Továbbá
közreműködünk egy adataikat tartalmazó információs "forrástérkép" elkészítésében, valamint a
civilek részére megszervezett fókuszcsoportos üléseken. Ennek eredményeként szakmai ajánlások
elkészítésével hozzájárulunk mind a megyei, mind az Észak Alföldi regionális nonprofit
foglalkoztatást fejlesztő tervek és stratégiák kidolgozásához.
Ennek a programnak a részeként, szociális végzetséget szerző fiatalok részére forrásteremtő és
pályázatírást oktató képzést biztosítunk partnereinkkel együttműködésben, melynek célja, hogy a
felkészült önkéntesek munkájukkal járuljanak hozzá az őket fogadó szervezetek humánerőforrásteremtéséhez. Egyesületünk az Észak-alföldi Regionális Nonprofit Foglalkoztatási Fórum tagjaként
aktívan részt vesz a civil és egyéb nonprofit partnerek bevonásában, és a szektorok közötti
együttműködések kialakításában.

-

Konzorciumi partnerként részvétel a Foglalkoztatási kezdeményezések támogatása – „Forte”
Regionális modell értékű program a nonprofit foglalkoztatás fejlesztéséért elnevezésű
programban. A program célja regionális civil foglalkoztatási stratégia kidolgozása, és a régió 3
megyei munkaügyi központjának és megyei önkormányzatának, továbbá a 3 megye civil
szervezeteinek a bevonásával annak érdekében, hogy növekedjen a foglalkoztatottak aránya a

–

foglalkoztatási célú civil szervezetekben. Főpályázó: MSKSZMSZ. Támogató: ESZA
Nemzetközi programjaink:
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•

European Voluntary Service (EVS) Program (rövid távú) - Hátrányos helyzetű fiatalok számára
3 hetes interkulturális tréning (2 alk.) helyszín: Anglia, Malvern, Résztvevők: 3 és 2 fő Támogató:
Európai Bizottság

•

Ifjúság 2000-2006 Phare program keretében: Dán – Magyar nemzetközi csereprogram - 26 dán
munkanélküli fiatal (EGA Production Schule /Dán Termelőisko:la/-ból) és 15 magyar fiatal (a
KidNet.hu program résztvevői) részvételével (200:5 október 3-8). Tám.: Mobilitás Ifjúsági
Szolgálat

•

Együttműködő partnerként Leonardó program keretében külföldi munkatapasztalat-szerzés (3
hó) megvalósítása hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok számára. (2005.) Létszám: 4 fő.
Helyszín: Olaszország, Főpályázó: Artemisszió Alapítvány

- Egyéb önkéntesen végzet tevékenységek:

•

Magán munkaközvetítés: 2005. évben magán munkaközvetítés céljából 105 fő kereste fel
Egyesületünket, közülük 45 fő munkaerő piaci integrációja sikeresnek bizonyult.

•

Gordiusz találkozók szervezése és lebonyolítása

•

A Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ felkérésére a CSAT Egyesület vállalta a „Közelebb az
ügyfelekhez - 50 végpont” projekt hatékony működtetését.

•

OKIDE ügyviteli és HEFOP érdekképviseleti tevékenység
X/A 2005. évben elnyert célszerinti támogatások áttekintése:

Projekt megnevezése

támogató megnevezése/ elnyert elnyert támogatás
támogatás 2005-re vonatkozó

HEFOP -2.3.2 –2.-2004-08-0032/2.0 KidNet.hu

összege:
Európai Szociális Alap Kht.

program
ROP. 3.2.1. FORTE program

35.389.412.Ft.
Országos Foglalkoztatási

teljes összege:

60.737.568. Ft.

Közalapítvány/ Megbízó:
MSKSZMSZ
787.500.Ft.
NCA 00405/09/05 szerződés

3.150.000. Ft.

Nemzetei Civil Alap
800.000.Ft.

Dán -Magyar csereprogram

800.000.Ft.

Mobilitás
1.049.000 Ft.

EVS program,

1.235.000 Ft

Mobilitás
504.440 Ft.
38.530.352 Ft.

Elnyert támogatás összesen:

X/B 2005. évben megvalósított egyéb közösségi szolgáltatások áttekintése
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504.440 Ft.
66.427.008 Ft.

Projekt megnevezése

megbízás 2005-re vonatkozó

megbízás teljes

összege:
Nemzeti Civil Alap/ Megbízó:

összege:

ÉR-HÁLÓ Észak –Alföldi Regionális Hálózat
program

MSKSZMSZ

FIX-PONT - EU-s projekt tervezési és pályázatírási

239.000. Ft.
Megbízó: FIX-PONT Egyesület

ismeretek oktatása

414.000. Ft.

252.000 Ft.
252.000 Ft.

Rendhagyó osztályfőnöki óra

Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi
Központ
492.000 Ft.
Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi

Álláskereső klub

492.000 Ft.

Központ
1.579.050 Ft.
Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi

Álláskereső technika

1.579.050 Ft.

Központ
462.456 Ft.
Pályakezdő diplomások a nonprofit szférában - EU-s Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi
projekt tervezési és pályázatírási ismeretek oktatása

Központ

Nemzeti Család – és Szociálpolitikai Intézet

Nemzeti Család- és

587.520 Ft.

462.456 Ft.

1.175.040 Ft.

Szociálpolitikai Intézet
EVS pályázat írói és program megvalósítási

4.800.000 Ft.

4.800.000 Ft.

2.000.000 Ft.
10.412.026 FT.

2.000.000 Ft.
11.174.546 Ft.

MSKSZMSZ

tanácsadás, és hálózat fejlesztő tréning
Elnyert támogatás összesen:

X/C. 2006 évi elnyert támogatások áttekintése
2006. évre elnyert támogatás:
Projekt megnevezése

támogató megnevezése/ elnyert elnyert támogatás
támogatás 2006-ra vonatkozó

HEFOP- 2.3.2.-05/1.-2005-10-0012/2.0

összege:
Európai Szociális Alap Kht.

Rendhagyó osztályfőnöki óra

20.447.619. Ft.
Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi

teljes összege:

61.342.859. Ft.

Központ
480.000 Ft.
Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi

Munkatanácsadás

480.000 Ft.

Központ
1.018.300. Ft.
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1.018.300. Ft.

Álláskereső klub

Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi
Központ

EVS

2.200.000. Ft.

2.200.000. Ft.

913.289 Ft.

913.289 Ft.

25.059.208 Ft.

65.954.448 Ft.

Mobilitás

Összesen:

2006. évben várható (megpályázott) támogatások:
Projekt megnevezése

támogató megnevezése/

elbírálás alatt álló

elnyerhető támogatás 2006-ra

(várható)

vonatkozó összege:

támogatás
összege:

ROP.3.3. Az egészségügyben diplomát szerzők

Országos Foglalkoztatási

munkaerőpiaci elhelyezkedésének támogatása az

Közalapítvány /Megbízó: DEOC

Észak- Alföldi Régióban

4.065.000 Ft.

Magyar - Dán Ifjúsági csereprogram II.

1.343.406 Ft.

11.298.000 Ft.
1.343.406 Ft.

Elnyerhető támogatás összesen:

5.408.406 Ft.

12.641.406 Ft.

X/D Együttműködő partner szervezeteink:

Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ

Ega Produktiuonshojskole Dán ermelő iskola

Drogambulancia DMJV Gyermekvédelmi

REVITA Alapítvány

Intézménye
Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő

SZIA Alapítvány

Központja
Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Kortársak Az Egészséges Fiatalokért Egyesület
KOMP Egyesület

Debreceni Egyetem Szociológia és

FIXPONT Egyesület

Szociálpolitikai Tanszék
Országos Kid Egyesület

Contact Kht.

Debreceni Regionális Képző Központ
Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet

Prototeam Bt.
Első Nyírségi Fejlesztési Társulás

RÉS Egyesület a Regionális és Lokális

Közéleti Roma Nők Kelet-magyarországi

Munkaerőpiac Fejlesztéséért
Munkanélkülieket Segítő Közhasznú

Egyesülete
Szóla Rádió Alapítvány

Szervezetek Magyarországi Szövetsége
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Magyarországi Magiszter Alapítvány

Menedék –Migránsokat Segítő Egyesület

Lépéselőny Egyesület
Debreceni Tekézők Köre Sport Egyesület

BIT Egyesület

X. Nyilatkozat a közhasznúsági jelentés elfogadásáról
Az Egyesület közhasznúsági jelentését az Ellenőrző Bizottság és az Egyesület tagsága egyhangúlag elfogadta.
Debrecen, 2006.03.28.

Novotni Edit
elnök

CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI
CSATLAKOZÁSÁÉRT
2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
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