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II. Szöveges beszámoló a 2007. évi közhasznú tevékenységrıl
A CSAT Egyesület az Észak- Alföldi Régióban 1998-tól, megalakulása óta azért a célért küzd,

CÉLOK

hogy

a

foglalkoztatáspolitika,

rehabilitáció

terén

munkaerıpiac-politika,

eredményeket

érjen

el,

társadalompolitika,

fejlesztı,

tanácsadó,

humánpolitika,

információközvetítı

szolgáltatásaival, akkreditált képzések szervezésével,
valamint célja, hogy komplex foglalkoztatási célú programok megvalósításával, növelje a
munkaerıpiacon

hátrányos helyzetben

lévı

személyek

munkavállalói

alkalmasságát,

illetve

(szak)képzettségi szintjét.
Az Egyesület kiemelten közhasznú, akkreditált, magán munkaközvetítı, valamint EVS önkéntes
fogadó és küldı szervezet. 16 fı fıállású munkatárssal, és átlagosan 20 fı külsı szakemberrel,
önkéntesek

közremőködésével

valósítja

meg

programjait.

Egyesületünk

pályázatokból

finanszírozza a fejlesztı, motiváló és integráló programjait.
Az Egyesület a hátrányos helyzető álláskeresı fiataloknak és tartós munkanélkülieknek nyújtott
szolgáltatások elérhetıségének folyamatosságára, és az esélyegyenlıség érvényesítésére törekszik.

CÉLCSOPORTOK

Szolgáltatásaink célcsoportjai munkanélküliek/pályakezdı fiatalok, munkanélküli járadékban,
munkanélküliek rendszeres szociális segélyében részesülı személyek és regisztrált ellátatlanok, illetve
ezen hátrányos helyzető társadalmi réteg foglalkoztatását, képzését szervezı, szociális és mentális
problémáit kezelı civil szervezetek.

TAGOK

Egyesületünk tagjai szociológus, szociálpolitikus, szociális munkás, pedagógus, jogász végzettségő
szakemberek, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a munkanélküliség kezelése, az aktív és passzív
foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása, lokális munkaerıpiaci programok szervezése és a
humán erıforrás fejlesztése terén.

KIEMELT
TERÜLETEK

Az ifjúsági céltalanság, állásnélküliség prevenciója és kezelése komplex, egyénközpontú
szolgáltatások segítségével.
Munkaerı-piaci integrációt segítı egyéni és csoportos szolgáltatások minden érdeklıdı számára,
korhatár nélkül.
Foglakoztatási célú civil szervezetek ismereteinek bıvítése, kapcsolati hálójának fejlesztéséhez
való hozzájárulás tanácsadások által, valamint rendezvényeken, képzéseken, való közremőködéssel.
Egyetemi hallgatók, és önkéntesek terepgyakorlatának és szakmai tapasztalat-szerzésének
koordinálása mentorok irányításával.

2007. évben indított közhasznú tevékenységekeinek bemutatása
A CSAT Egyesület 2007-ben indult programjai, melyek 2008-ban zárulnak:
1.

MÉRFÖLDKİ Nemzetközi Mobilitást Elısegítı Program. A pályázatot a Tempus Közalapítvány írta ki.
Megvalósítás ideje: 2007. július 01. - 2008. július 30. Elnyert támogatás összege: 6.244.199 Ft. Mérföldkı
Projekt faipari- és vendéglátó képzéssel rendelkezı hátrányos helyzető fiatalok számára biztosít lehetıséget
külföldi munkatapasztalat szerzéshez. A projekten belül 2007-ben motivációs- és kommunikációs tréninget
tartottunk.

2.

NCA-ÖNSZ-07-B-P-0011 MOBIL-KAPCSOLAT- a pályázatot a Nemzeti Civil Alap támogatja.
Megvalósításának ideje: 2007. november 1-2008. május 31. Elnyert támogatás összege: 910.000 Ft.

3.

Programunkkal létrehozunk egy elektronikus formátumú, a civil szervezetek tevékenységeit és szolgáltatásait
tartalmazó, bemutatkozó szakmai-marketing anyagot, melynek terjesztésével felhívjuk a piaci és az állami szféra

figyelmét az Észak-alföldi Régió civil szervezeteinek tevékenységeire és szolgáltatásaira. Ezzel erısítjük a
három szféra között a szorosabb együtt-mőködést, a hatékonyabb kommunikáció kialakulását.
4.

Közvetlen célcsoportunkat alkotják a régió azon civil szervezetei, melyek – megfelelı megjelenés keretében –
elektronikus-digitális formában is bemutatkoznak a piaci és az állami szféra képviselıinek. A közvetett
célcsoportba a piaci és az állami szféra résztvevıi tartoznak, akik motiválhatóak a civil szervezetekkel történı
együttmőködésre.

5.

A szakmai elektronikus anyag Egyesületünk honlapján folyamatosan elérhetı, frissíthetı lesz. Tervezünk még
egy – a szektorok közötti – szakmai napot, mely során a program-résztvevık között egy célirányos
kapcsolatfelvétel valósul meg.

6.

NCA-CIV-07-B-P-0074 TRANSZPARENS- a civil szervezetek nyilvánosságáért program. A pályázatot a
Nemzeti Civil Alap Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma támogatja. Megvalósítás ideje:
2007. december 1-2008. május 31. Támogatás összege: 1.500.000 Ft.

7.

Célunk, hogy programjaink során a társadalom széles rétegei ismerjék meg a civil szervezetek mőködési
területeit és szolgáltatásait, annak érdekében, hogy a helyi érdekeltségő civil szervezetekkel való kapcsolat
révén formálódjon a civilekrıl kialakult vélemény. Az szemléletváltást az alábbi módon kívánjuk elérni:
–

„Rendhagyó társadalomismereti óra” az aktív állampolgárság és a civil részvétel tudatosítása

–

„Civilek a civilekért” népszerősítı plakáttervezés meghirdetése a középiskolások körében

–

szociofotó pályázati felhívás, és kiállítás szervezése

–

„Szolidaritás és Esély-egyenlıség” díjra jelölés

–

„Együtt a civilekkel” 1 napos program megszervezése helyi szervezetek bevonásával

Programjainkkal azokat a debreceni középiskolásokat és Hajdú-Bihar megyében élı lakosokat kívánjuk
megszólítani, akik a civil kezdeményezésekrıl kevés információval rendelkeznek, valamint nyitottak a civil
szolgáltatások/programok megismerése terén. Továbbá a megyében mőködı civil szervezetek kapnak
lehetıséget a bemutatkozásra.
8.

NCA-NK-07-B-P-0014 Katamarán- a Nemzeti Civil Alap Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai

9.

Projektünk fı célja, hogy az általunk és partnereink által segíteni kívánt célcsoport munkaerıpiaci helyzetének

Integráció Kollégiumától elnyert pályázat. Támogatás összege: 1.000.000 Ft.

javítása érdekében, nemzetközi kapcsolatainkat felhasználva tapasztalatokat cseréljünk. Megismerhessük a
más országokban mőködı jól bevált, adaptálható gyakorlatokat. A német CFBA Fach- und Berufsbildung GmbH
Private Akademie Chemnitz szociálisan és munkaerıpiaci szempontból hátrányos helyzető munka-nélküliekkel
foglalkozik, továbbá kiterjedt kapcsolati hálóval bír szakmai téren Németországban és Csehországban.
Egyesületünk és a három együttmőködı partner 2–2 fı delegáltja németországi tartózkodása alatt olyan
ismeretekre tehet szert, amelyet hatékonyan hasznosíthat hazai munka-erıpiaci projektjei megvalósítása során.
A megismert programokról tapasztalatokat, ismereteket adnánk át a magyarországi civil szervezeteknek, egy általunk
szervezett konferencián, ahol a német partner is lehetıséget kapna arra, hogy szélesebb körben is bemutassa
projektjét az érdeklıdıknek.
10. HEFOP 2.3.2 2006-2007 KidNet.hu elnevezéső fiatalok munkaerı-piaci kirekesztıdésének megelızését
szolgáló programban olyan képzéseket, szolgáltatásokat nyújtunk, amelyek a 16-26 év közötti hátrányos
helyzető fiatal munkanélküliek szükségleteire építenek, annak érdekében, hogy képzésbe kerüljenek vagy
elhelyezkedjenek.
11. Munkaerıpiaci szolgáltatások: munkatanácsadás, álláskeresı klub, álláskeresési technikák tartása több
helyszínen. Támogató: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi központ
12. HEFOP 2.2 - „FREGATT” speciális képzési projekt szociális szakemberek számára az Észak-alföldi régióban
élı másodlagos célcsoport foglalkoztatási esélyeinek növelése érdekében.
13. HEFOP 2.2. konzorciumi együttmőködés a „Munka-Kör”- Közösségi módszerekkel támogatott álláskeresési
technikák programban, melyben álláskeresı klubvezetı képzést tartott az egyesület szakmai csapata.

14. OFA által támogatott projektben, Tunyogmatolcs községben romatelepeken, telepszerő környezetben élık
társadalmi integrációját elısegítı komplex program megvalósítása c. programban partnerként munkaerıpiaci
szolgáltatásokat tartottunk a hátrányos helyzető, roma álláskeresık részére.
15. Job(b) a nıknek klub Hajdú- Bihar megye vállalkozói mikrotérségében (fıpályázó: Lépéselıny Egyesület
HEFOP-1.3.1) projekt megvalósításában Motivációs tréningeket tartottunk a vállalkozás indítását tervezı
hátrányos helyzető településen élı, álláskeresı nık részére.

16. EQUAL program - Második Esély Iskola programban, melyet a Vásárosnaményi Önkormányzat valósított
meg, a CSAT Egyesület tréningeket szervezett és tartott a pályakezdı, szakképzetlen roma származású
célcsoport részére.

III./ A. 2007-ban felhasználásra kerülı, valamint adott évben elnyert célszerinti támogatások áttekintése
Projekt megnevezése

támogató megnevezése/ elnyert támogatás 2007. évben
elnyert támogatások összege:

HEFOP 2.2

Európai Szociális Alap Kht.

FREGATT
HEFOP 2.3.2

19.700.000 Ft
Európai Szociális Alap Kht. –2006-2007- ig

KidNet.hu program
HEFOP 2.2

61.342.846 Ft
Megbízó: Debreceni Egyetem

Munkakör
NCA - Mőködési támogatás

1.500.000 Ft
Nemzeti Civil Alap
600.000 Ft

NCA – Nemzetközi

Nemzeti Civil Alap

Katamarán
NCA – Civil Önszervezıdés

1.000.000 Ft.
Nemzeti Civil Alap

Mobil - Kapcsolat
NCA

990.100 Ft
Nemzeti Civil Alap

Transzparens
MÉRFÖLDKİ Nemzetközi Mobilitást Elısegítı

1.500.000 Ft
Tempus Közalapítvány

Program.
OFA – Telepes program

6.244.199 Ft
Megbízó: Tunyogmatolcsi Önkormányzat
900.000 Ft.

ESZA- 1.3.1.

Megbízó: Lépéselıny Egyesület

Jobb a nıknek
Munkaerıpiaci szolgáltatások - DECEFA

804.000 Ft
Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ
4.147.800 Ft.

SZMM támogatás - „Szakmai hálózatokon belüli és

SZMM

hálózatok közötti együttmőködés segítése”
EQUAL –Második esély iskola

3.250.000 Ft
Megbízó: Vásárosnaményi önkormányzat
2.200.000 Ft

Mindösszesen:

104.178.945 Ft

III./ B. 2007-ben felhasználásra foglalkoztatási célú támogatások áttekintése
Támogatási forma megnevezése:
közhasznú támogatás

Mindösszesen:

2007-ben kifizetésre került összege:
Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ
MEGNÉZNI!
114.000 Ft.

CSAT Egyesület

III.
Kimutatás
költségvetési támogatás felhasználásáról
(normatív támogatás kivételével)
2007.év

Támogatást nyújtó
megnevezése
APEH SZJA 1 %
Társ. szervezetek tám.

Támogatás

Felhasználás
célja

idıpontja
2007.

összege (Ft)
114.389

0

0

közhasznú
bérkiegészítés
-

Felhasználás összege (Ft)
elızı évi
87.184

tárgyévi
114.389

0

0

Elszámolás
határideje

tárgyévet követı
0

2007

0

-

IV.
CSAT Egyesület
KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2007. év

Megnevezés
Induló tıke változása**

Elızı évi* összeg
(Ft)

Tárgyévi összeg
(Ft)

Változás***
(%)

Megjegyzés
(Ft)

-

-

9.622.000

12.786.000

Tıkevált. csökk.-re ható tényezık

0

0

0

- rászorultak rész. juttatott vagyont. ért.

0

0

0

- értékcsökkenés

0

0

0

- rászorultak rész. juttatott pénz. tám.

0

0

0

- közhasznú tev. tárgyévi veszt.

0

0

0

- vállalk. tev. tárgyévi veszt. (Tao. tv. szerint)

0

0

0

Tıkeváltozás összege

32,8

3.164.000

V.
KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról*
2007. év

CSAT Egyesület

Juttatás megnevezés

Elızı évi** összeg
(Ft)

Tárgyévi összeg
(Ft)

Változás ***
(%)

Megjegyzés
(Ft)

Közhasznú tev. keretében nyújtott
- adóköt. pénzbeli tám.
- adóköt. nem pénzbeli tám.

0

0

0

0

0

0

- adómentes pénzbeli tám.

0

0

0

- adómentes természetbeni tám.

0

0

0

Juttatás megnevezés

Elızı évi** összeg

Tárgyévi összeg

(Ft)
Egyéb cél szerinti, de nem közh. tev.
keretében nyújtott
- pénzbeli tám.
- nem pénzbeli tám.

Változás***

(Ft)

(%)

Megjegyzés
(Ft)

0

0

0

0

0

0

VI.
KIMUTATÁS*
a kapott támogatásokról
2007.év

CSAT Egyesület

Sorszám

Támogató megnevezése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Központi költségvetési szerv
Elkülönített állami pénzalap
Helyi és egyéb önkorm. és szervei
Kisebbségi települési önkorm. és szervei
Települési önkorm. társulása
Egészségbiztosítási önkorm és szervei
Egyéb

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Alapítótól kapott támogatás
Külföldi támogatás
Magánszemély
Egyéni vállalkozó
Jogi személyiségő gazdasági társ.
Jogi személyiség nélküli szervezet
Közhasznú szervezet
Közhasznúként be nem sorolt
- közalapítvány
- alapítvány
- társadalmi szervezet
- közhasznú társaság
APEH (1 % közcélú adomány)***
Összesen:

Támogatott
cél

Támogatás (adomány) összege, értéke
Elızı évi** (Ft)
Tárgyévi (Ft)
55.947.000
69.532.586
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
közhasznú
717.000
0
tevékenység
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87.000
114.389
56.751.000
69.646.975

Eltérés
(%)
(Ft)
24,3
13.585.586
0
0
0
0
0
-717.000

31,5
22,7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27.389
12.895.975

CSAT Egyesület

Megnevezés

VII.
KIMUTATÁS*
a vezetı tisztségviselınek* nyújtott juttatásokról
2007.év
Elızı évi összeg
Ft

Tárgyévi összeg
(Ft)

Eltérés
(%)

(Ft)

Tiszteletdíj

0

0

0

Költségtérítés

0

0

0

Értékpapír

0

0

0

Természetbeni juttatás
- szja mentes

0

0

0

- szja köteles

0

0

0

Folyósított kölcsön (elıleg):
- összege
Munkabér

0

0

0

2.126.322

2.220.000

4.5

93.678

100.000

200.000

100,0

100.000

- fizetendı kamat

0

0

0

Egyéb juttatások

0

0

0

2.226.322

2.420.000

Megbízási díj

Összesen:

8,7

193.678

Az Egyesület Elnöke és Ügyvivıi az Egyesület vezetésével kapcsolatos feladataikat térítésmentesen látják el, ezért
külön juttatásban, költségtérítésben, tiszteletdíjban nem részesülnek. Az egyesülettel munkaviszonyban állnak, és
munkakörük projektek szakmai megvalósításához kapcsolódik.

VIII. Központi költségvetésbıl, helyi önkormányzattól és azok szervezeteitıl elnyert támogatások
áttekintése

Az egyesület 2007. évben ilyen jogcímen támogatásban nem részesült.

IX. Az egyesület 2007. évi gazdálkodása
A CSAT Egyesület 2005. január 01-tıl kettıs könyvvitel vezetésére tért át, ennek megvalósítására
könyvelı és bérszámfejtı programot vásárolt. A kettıs könyvvitel vezetésére az Egyesület új számvitel
politikát dolgozott ki. Az Egyesület beszámolási kötelezettségét közhasznú egyszerősített beszámoló
elkészítésével teljesíti, amely

- T.1715/D.sz. Kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezete közhasznú egyszerősített éves beszámolójának
mérlegébıl és eredmény kimutatásból tevıdik össze.
1./ 2007. évi mérleg:
a./ Eszközök:
A 1.844.000 Ft. befektetett eszközök 71.000 Ft. immateriális javakból és 1.773.000 Ft. tárgyi eszközökbıl
tevıdik ki. A tárgyi eszköz teljes egészében az új beszerzéső eszközöket tartalmaz.
Az 923.000 Ft. forgóeszköz 694.000 Ft. követelésbıl, és 229.000 Ft. pénzeszközbıl tevıdik össze. A
pénzeszközök készpénzbıl, a bankszámlák 2007. évi december 31.-i egyenlegébıl áll.
A 17.480.000 Ft. aktív idıbeli elhatárolások a futó programok elszámolásaként beadott

tárgyévben

felmerült költségek, ráfordítások megítélt, de még pénzügyileg nem rendezett támogatását mutatja.

b./ Források:
A 13.059.000 Ft. saját tıke a 12.786.000 Ft. elızı évek tıkeváltozásából és a 273.000 Ft-os 2007 évi
eredményébıl adódik.
Az egyesületnek 2007-ben csak rövidlejáratú kötelezettsége volt, melynek legnagyobb tétele a utó
finanszírozott programjaink miatt szükségessé vált átmeneti hitel.
Az egyesület 2007 évben 219.000.-Ft passzív idıbeli elhatárolást számolt el, amely a 2008.év elején
számlázott elızı évet érintı közüzemi díjakat tartalmazza.
2007. év december 31-én az eszközök és a források egyezı összértéke 20.247.000 Ft.

2./ Eredmény kimutatása
Megnevezés:

2006. évi

2007. évi

66.733.000 Ft

78.865.000 Ft

717.000 Ft

114.000 Ft

55.947.000 Ft

69.532.000 Ft

8.968.000 Ft

7.374.000 Ft

20.000 Ft

9.000 Ft

Összes közhasznú tevékenység eredmény kimutatás szerinti bevétele
/1+2+3+4+5+6 sor/:

1.

Egyéb támogatás /adomány, SZJA 1% :

2.

Pályázati úton elnyert támogatás:

3.

Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel:

4.

Tagdíjból származó bevétel:

5.

Egyéb bevétel:

1.081.000 Ft

6.

Vállalkozási tevékenység bevétele:

0

1.836.000 Ft
0

Összes bevétel /fısor+6sor/:

66.733.000 Ft

78.865.000 Ft

Közhasznú tevékenység ráfordításai/1+2+3+4/:

63.569.000 Ft

78.592.000 Ft

1. Anyagi jellegő ráfordítások:

26.733.000 Ft

35.877 000 Ft

2. Személyi jellegő ráfordítások:

34.910.000 Ft

40.910.000 Ft

1.837.000 Ft

1.262.000 Ft

89.000 Ft

543.000 Ft

3.164.000 Ft

273.000 Ft

3.164.000 Ft

273.000 Ft

3. Értékcsökkenési leírás:
4. Egyéb ráfordítás:
Adózás elıtti eredmény:

Tárgyévi közhasznú eredmény:

2007. évben Egyesületünk tevékenységi köre bıvült, programjaink egyre ismertebbé váltak, ennek
eredménye képen ez évben is SZJA 1% támogatásban részesültünk, melyet a hátrányos helyzető
munkanélküliek (re)integrációját támogató szolgáltatások, fejlesztı foglalkozások bevezetésére és
humánerıforrásunk fejlesztésére tudtunk fordítani.
A pályázati támogatásokból kialakítottunk egy széleskörő infrastrukturális háttérrel rendelkezı
ügyfélfogadó és tréningek tartására alkalmas helyiséget (új bérelt iroda), melyet felszereltünk eszközökkel,
számítógépparkkal, irodabútorokkal. 2007. évben irodánkban 15 fı foglalkozott a pályázati programok
megvalósításával, és 1 fı takarító és eljárói feladatokat vállalt, valamint több külsı szakembert is
megbízással foglalkoztattunk. Az Egyesület hitelkerete 12 millió forintról - 16 millió forintra került
megemelésre. A szervezetet (betöréses lopás során) 1.085.400 Ft kár érte, melyet a biztosító nem kártérített.
A székhelyként bejegyzett iroda fejújításra került.
a./ Bevételek:
Közhasznú célú mőködésre 114.000 Ft. támogatást kapott az Egyesület ( 87.000 Ft. SZJA 1%, tartós
adományozási szerzıdést nem kötött az Egyesület).
Pályázati úton elnyert támogatásokból 2007. évben 69.532.000 Ft. folyt be. A 2007. évben elnyert
támogatások részletezése a beszámoló IV./A pontjában található.
A 7.374.000 Ft. közhasznú tevékenységbıl származó bevétel az egyesület által

végzett egyéb

közösségi szolgáltatások ellenértéke a IV/B. táblázat szerint. A 1.836.000 Ft. egyéb bevételbıl 118.850
Ft. a pénzeszköz után kapott kamatok, árfolyam nyereség, a megtérült közüzemi díj.
b./ Költségek:
Az Egyesület 2007. évi ráfordítási 78.592.000 Ft. volt, amelybıl az anyagjellegő ráfordítások
35.877.000 Ft-ot, a személyi jellegő ráfordítások 40.910.000 Ft-ot, az elszámol értékcsökkenés
1.262.000 Ft-ot, az egyéb ráfordítások pedig 543.000 Ft-ot tettek ki.
Az Egyesület 2007. évben 273.000 Ft. közhasznúsági eredményt realizált.

X. 2007. évi vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások
Az Egyesület vezetıje munkaviszonyban áll az egyesülettel, projektben vállalt feladataiért havonta bruttó
185.000 Ft. fizetést kap, elnöki tisztségéért juttatásban és tiszteletdíjban nem részesül.

A közhasznúsági jelentést 2008. 05. 24-én a Közgyőlés 2008/1. számú határozatával elfogadta.

Debrecen, 2008.05.24.

Novotni Edit
Az Egyesület Elnöke

