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I., A szervezet általános adatai:
Név:
Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület
Rövid név:
Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztésért
Székhely:
4025 Debrecen, Török Bálint u. 4.
Alapszabály kelte: 2004.november 14.
Bejegyzés kelte: 2005.február 17. (jogerőre emelkedés napja)
Bírósági nyilvántartás száma: H-B Mi Bíróság Debrecen 2960.
Az Egyesület célja: közösségfejlesztési tevékenység.
Közhasznúsági fokozat: közhasznú ( 2005.02.17.)
Adószáma:
18569759-1-09
Statisztikai száma: 18569759 9133 529 09
MEP nyilvántartási száma: 146953312
Bank számlaszáma: KDB Bank: 13545680-15002010-00001886
Telefon/ Fax
52/320-180
Egyesület elnöke: Vercseg Ilona
1021 Budapest, Labanc u. 53/A.
Ügyvezető alelnök: Giczei Péter
4028 Debrecen Apafi u.117.
Az Egyesület tagsága: non profit szervezetek
(egyesületek, alapítványok)
Az egyesület hatásköre: országos.
Könyvvezetés módja: Egyszeres könyvvitel (gépi könyvelés)
A szervezet céljának rövid bemutatása:
•
•
•
•
•
•
•
•

A közösségi alapú társadalom megteremtésének elősegítése, a lakosság társadalmi
részvételének fokozása
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetbe kerülő csoportok reintegrációjának elősegítése
Nők- férfiak esélyegyenlőségének előmozdítása
Az állam és önkormányzatok felelősségének tudatosítása a közösség általi fejlesztési
folyamatok kezdeményezésében és finanszírozásában, országos közösségfejlesztő,
közösségi munkás, helyi társadalomfejlesztő hálózat kiépítésében
A közösségi fejlesztőmunka szakképzési rendszerének kialakítása, folyamatos
fejlesztése
Elektronikus és nyomtatott kiadványok szerkesztése és menedzselése
Nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése
Közös iroda működtetése információ és egyéb szolgáltatás biztosítása céljából

A szervezet az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
•
•
•
•

Tudományos tevékenység, kutatás, nevelés, oktatás, ismeretterjesztés
Kulturális tevékenység, környezetvédelem
Esélyegyenlőség elősegítése, hátrányos helyzetűek támogatása
Emberi és állampolgári jogok védelme

II. Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának
mérlege, eredmény levezetése.

VIII. 2006. évi gazdálkodás rövid számszaki beszámolója
Az egyesület 2005 tavaszán kezdte meg tevékenységét.
Ebben az évben egy nyertes pályázat határozta meg a működését. Az Ifjúsági Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériummal, az év második felétől új nevén, a Szociális és
Munkaügyi Minisztériummal kötött támogatási szerződés tárgya: közösségi kezdeményezések
szakmai támogató hálózatának regionális szintű erősítéséhez pénzügyi támogatás nyújtása. A
pályázat részletes ismertetése a III. szakmai beszámolóban található.
A fenti cél megvalósításához 5.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az
Egyesület. Ez a 5.000.000.-Ft, valamint az előző évről áthúzódó SZMM pályázatból
2.000.000,- Ft volt az Egyesület 2006. évi fő bevétele. Ezen kívül 40.000.-Ft tagdíj bevétel és
66.148.-Ft bank kamat bevétel és az egyéb közösségi szolgáltatásból származó 610.000,-Ft
adta a 7.716.148.- Ft-os 2006. évi összes közhasznúsági bevételt.
2006. évi közhasznúsági tevékenységünk ráfordítása 7.666.462.-Ft volt, amely az egyesület
céljainak megvalósításához szükséges kiadásokat tartalmazza. 2006. évben közhasznú
tevékenységünkből 50.000,- Ft eredmény keletkezett. Az Egyesület 2.685.000.-Ft
forgóeszköz állománnyal zárta a 2006. évet. A forgóeszköz a pénzeszközökből (pénztár, bank
2006.12.31. záró állománya) tevődik össze.
A forrás oldalon a 2006. évi eredmény, valamint az előző évek tőkeváltozásából adódó
2.320.000,-Ft saját tőke, valamint a 315.000,-Ft áthúzódó számla kiegyenlítések miatti
átmeneti rövid lejáratú kölcsön szerepel.
Az Egyesület a 2006. évi mérlegét 2.685.000.-Ft eszköz és forrás egyezőséggel zárta.
Az Egyesületnek 2006. évben alkalmazatja nem volt, a vezető tisztségviselők díjazásban nem
részesültek, így semmilyen személyi jellegű kifizetés nem történt.

IX. A közhasznú tevékenység rövid szakmai beszámolója
A SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület szakmai tevékenységét az
ICSSZEM majd az SZMM támogatásával folytattuk, az alábbiak szerint:
1. KÖZTÁMHÁLÓ megyei feladat
A Pest megyei KÖZTÁMHÁLÓ feladatainak ellátása a Börzsönyvidék Alapítvánnyal kötött
szerződés alapján, konzultáció, képzés, tapasztalatcsere, adminisztráció 2006. március 31-ig.
2. KÖZTÁMHÁLÓ regionális feladat
Hét regionális feladattal megbízott szervezettel kötöttünk szerződést, mely alapján a
szervezetek ellátták a régió-felelősi feladatokat. Számukra egyesületünk koordinációs és
adminisztrációs szolgáltatásokat nyújtott.
3. KÖZTÁMHÁLÓ monitoring
Elkészült a KÖZTÁMHÁLÓ első két évének tevékenységét összegző szakmai elemzés és egy
részletes monitoring tanulmány, ami a fejlesztési irányokra is javaslatot tesz.
4. Irodai tevékenységek
Egyesületünk alapműködéshez székhelyünkön használunk egy irodát, mely egész évben látja
el feladatait, az ügyvezető-alelnök programvezetésével. Itt rendelkezésre állnak az alapvető
kommunikációs eszközök (telefon, fax, internet) és adminisztratív, pályázatírói segítséget is
igénybe vehetünk, melyet az ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület biztosít. Az iroda
koordinálja és segíti a tagszervezetek közötti információáramlást, végzi a tevékenységekkel
kapcsolatos adminisztrációs munkát, folyamatos pályázatfigyelést, információgyűjtést végez,
szakmai anyagokat gyűjt, részt vesz a közösségfejlesztéssel kapcsolatos szakmai
rendezvényeken. Szervezi, koordinálja az egyesület szakmai munkáját, melyet levelezőlistán
keresztül is bonyolítunk, ami új szolgáltatóval oldunk meg az év végétől
(szkrf@yahoogroups.com). Próbaüzemben működik az egyesület honlapja, melyre anyagokat
folyamatosan töltünk fel. Tájékoztatókat tart az egyesület tevékenységéről, céljairól az ország
különböző pontjain.
5. Szakmai tevékenységek
•
•
•
•

Részvétel a Civilek a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért munkacsoport
(CNNy) munkájában, rendezvényein.
Részvétel a Civil Lobbi Kerekasztal munkacsoport munkájában.
Bejelentkeztünk és 2006. elejétől részt veszünk az Országos Területfejlesztési Civil
Egyeztető Fórum (OTCEF) munkájában.
Részvétel a III. Szakmaközi Nyári Egyetem megvalósításában 2006. augusztusában,
Kunbábonyban.

•
•

•
•
•
•

Részvétel az Állampolgári Részvétel Hete szervezésében, megvalósításában 2006.
szeptemberében, továbbá a 2005-ös közbizalom felmérés eredményeinek
népszerűsítése egész év folyamán.
Asztaltársaság néven egy informális munkacsoport alakítása, munkájának szervezése,
mely 2005. októberétől folyamatosan ülésezett. A munkacsoport felvette a kapcsolatot
az ágazati minisztériumokkal, annak érdekében, hogy a 2007-2013 közötti időszakban
megvalósítandó OP-kban minél több lehetőség legyen közösségfejlesztéssel
kapcsolatos pályázatok kiírására és 2006. februárjában letett egy szakmai anyagot az
ICSSZEM tervezői csoportja számára melynek jó része bekerült az Emberi Erőforrás
Operatív Program tervezetébe.
Véleményeztük az Új Magyarország Fejlesztési Tervet (ÚMFT).
Részt vettünk tíz másik civil szervezettel együtt egy munkacsoportban a Társadalmi
Megújulás Operatív Program véleményezésében, javaslatok kidolgozásában, és a civil
szférában történt elterjesztésében.
Folyamatosan részt vettünk a TÁMOP-pal kapcsolatos kormányzati (NFÜ, SZMM,
FIT, IH) szakmai egyeztetéseken.
Kezdeményeztük egy munkacsoport alakítását, mely a következő EU támogatási
ciklus társadalmi fejlesztési, közösségfejlesztési források elosztását Global Grant
technikával kívánja lebonyolítani.

Debrecen, 2007. április 20.

Giczey Péter
ügyvezető-alelnök

