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1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz
A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége
helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem
szükséges.

2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetőség
A szervezet elérhetősége: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9.

2.2. Azonosító adatok
A szervezetet 2007. december 14-én a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 60173/2007/4/I számú végzésével
nyilvántartásba vette, továbbá közhasznú szervezetté nyilvánította.
Az Egyesületet 12 fő alapította.

2.3. Tevékenység általában
Egyesületünk 2009. évi tevékenységét az Alapszabályban megfogalmazott célok és feladatok
szellemében végezte. Fő céljaink és feladataink voltak a beszámolási időszakban:









A régió idősellátásában való szerepvállalás, az idősgondozó hálózat szolgáltatásainak
bővítése, új, modellértékű szolgáltatási programok megvalósítása.
A gyermekek számára biztosított nappali ellátások bővítése és új típusú szolgáltatások
bevezetése, annak érdekében, hogy a jelenleginél több gyermek részesülhessen nappali
ellátásban, illetve részt vehessen szabadidős, fejlesztő jellegű tevékenységekben. A
régióban elérhető szolgáltatások számának és minőségének emelése.
Olyan új, integrált megközelítésen alapuló ellátás feltételeinek megteremtése, amelyben
gyermekek és időskorúak ellátására egyaránt lehetőség nyílik.
A felsorolt ellátási típusokhoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése a szolgáltatások
színvonalának növelése érdekében.
Hálózatépítés, hazai és nemzetközi, hasonló célokat kitűző szervezetekkel való
tapasztalatcsere, az Egyesület az e tevékenysége során szerzett tapasztalatokat a
szolgáltatások módszertanának kidolgozása során kívánja felhasználni.
Hozzájárulás a régióban a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatottságának
bővítéséhez, munkaerő-piaci esélyeik javításához.
Közösségfejlesztés, a működési területen közösségfejlesztés jellegű tevékenységek
végzése, ezzel a társadalmi integráció, a hátrányos helyzetűek beilleszkedésének
előmozdítása.
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A közösségfejlesztési tevékenység hatékonyabbá tétele céljából kulturális jellegű
tevékenység, kulturális programok szervezése, műemlékvédelem.
Szervezetfejlesztés jellegű tevékenységgel hozzájárulás más civil szervezetek
eredményeinek javulásához, a civil szféra fejlődéséhez.
A fogyatékkal élő emberek integrációjának elősegítése, integrált jellegű szolgáltatások
nyújtása, pozitív példamutatás alapján.

2.4. Közhasznú tevékenység
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az
alábbiakban foglalható össze:
A régióban a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatottságának bővítéséhez, munkaerő-piaci
esélyeik javításához való hozzájárulás érdekében:
Az Egyesület 2009. májusában részt vett az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület által szervezett
országos foglalkoztatási konferencián, ahol az egyesület két tagja szervező-lebonyolító feladatokat
végzett.
A Frekvencia Egyesület együttműködési megállapodást kötött az Országos Tranzitfoglalkoztatási
Egyesülettel, annak TÁMOP 5.3.1. „Munkába lépés” projektje keretében, így számára álláskeresési
technikák tréninget tartott 2009-ben egy alkalommal.
Hálózatépítés, hazai és nemzetközi, hasonló célokat kitűző szervezetekkel való tapasztalatcsere
érdekében:
Az Egyesület tagja az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesületnek, részt vesz annak szakmai
rendezvényein, együttműködik vele projektek tervezésében, megvalósításában. Ennek keretében a
Frekvencia Egyesület bekapcsolódott abba a szakmai hálózatba, amelyet az Országos
Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és a Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi
Szövetsége hozott létre foglalkoztatási célú civil szervezetek új típusú érdekképviseletének
megvalósítása céljából. Az egyesület egyik tagja regionális tanácsadóként működik közre a szakmai
hálózatban.
Az Egyesület három tagja 2009-ben Portugáliában, Lisszabonban vett részt szakmai tapasztalatcserén,
ahol egy működő, foglalkoztatási célú szervezeteket tömörítő hálózat meglátogatása és a működtetés
szakmai és pénzügyi szempontjainak összehasonlítása volt a találkozó témája.
A gyermekek számára biztosított nappali ellátások bővítése és új típusú szolgáltatások bevezetése,
a régióban elérhető szolgáltatások számának és minőségének emelése, valamint szervezetfejlesztés
jellegű tevékenység érdekében:
Az Egyesület tagjai tanácsadóként és szervezetfejlesztőként közreműködnek a Civis Kurázsi Szociális
Közhasznú Szövetkezet munkájában, amely öt fő tartósan munkanélküli foglalkoztatását vállalta,
Bukfenc és Kacsaláb Családi Napközik létrehozásával és működtetésével. Az Egyesület segíti a
Szövetkezet tagjait a munkaerő-piacra való visszaintegrálásban és a szervezet minél hatékonyabb
működésében.
A közösségfejlesztési tevékenység hatékonyabbá tétele céljából kulturális jellegű tevékenység,
kulturális programok szervezése érdekében:
A Frekvencia Egyesület két tagja rendszeresen készít kulturális jellegű rádióműsorokat, amelyek
közösségi és internetes rádiókban hallhatók, emellett részt vesznek a rádiók közösségszervezésre
irányuló programjaiban.
Frekvencia Egyesület
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ahol önálló helyszínen számos zenei és egyéb kulturális program zajlik.
Szervezetfejlesztés jellegű tevékenységgel hozzájárulás más civil szervezetek eredményeinek
javulásához, a civil szféra fejlődéséhez.
Az egyesület részt vett TÁMOP 5.5.3-as projekt keretében szervezetfejlesztésen, ahol meghatározta fő
stratégiai irányait, jövőképét, és végiggondolta a következő néhány évre vonatkozó terveit.
Az egyesület 2009 szeptemberében kezdte meg saját honlapjának kialakítását, amely a szervezet
professzionális arculatának első eleme volt.
2.5. A szervezet vezetése
Az Egyesület szervei:
a. a Közgyűlés,
b. az Ügyvivői Testület,
c. az Ellenőrző Bizottság
Az Ügyvivői Testület a Közgyűlés által megválasztott elnökből, és 2 ügyvivőből álló 3 tagú testület. Az
Egyesület Elnöke: Tóth Ibolya Ügyvivők: Kádár Erika és Szerepi András

2.7. Foglalkoztatottak
A szervezet a tárgyidőszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott.

3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Tárgyi eszközök állományának alakulása
Megnevezés
Bruttó érték:

Nettó érték:

Halmozott
értékcsökkenés:

adatok: E Ft
Tárgyévi
értékcsökkenés:
0
0
0
0

Immateriális javak
Tárgyi eszközök

0
0

0
0

ebből: föld, telek
Épület, építmény
Gép, berendezés
Járművek
Egyéb

-

-

-

-

Összesen:

-

-

-

-

Tárgyi eszközök állomány növekedése
Megnevezés

Új eszköz
beszerzés

Használt
eszköz
beszerzés

adatok: E Ft
Saját vállalkozásban
megvalósított
beruházás

Föld, telek
Épület, építmény
Frekvencia Egyesület
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Járművek
Egyéb
ÖSSZESEN

0

0

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:
Megnevezés

Előző év adata:

0

adatok: E Ft

Tárgyév adata:

Változás:

Induló tőke:

0

0

-

Tőkeváltozás

0

0

-

Tárgyévi
eredmény
közhasznú
tevékenységből:

0

0

-

Tárgyévi
eredmény
vállalkozási
tevékenységből:

0

0

-

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához
A vagyon felhasználását megfelelően mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítő
információk közlése nem szükséges.

4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást nem vett igénybe.

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Kapott támogatások
Az Egyesület a tárgyévre 128 E Ft NCA támogatást kapott.

Tagdíjból származó bevételek
A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.

Közhasznú tevékenység bevételei
Az Egyesület a tárgyévben közhasznú tevékenységéből bevételt nem ért el.

Egyéb közhasznú bevételek
A szervezet a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen bevételt nem ért el.

Vállalkozási tevékenység bevételei
A Frekvencia Egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.
Frekvencia Egyesület
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5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem
nyújtott.

Vezető tisztségviselők juttatásai
A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben sem munkadíjat, sem tiszteletdíjat nem kaptak.

Közhasznú tevékenység működési költségei
Az Egyesület a tárgyévben közhasznú tevékenységhez kapcsolódóan 128 E Ft anyagjellegű ráfordítást
számolt el.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai
A Frekvencia Egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódóan ráfordítást nem
számolt el.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú
céljának megfelelően látta el.
6. Az Egyesület 2010. évi tervei, feladatai
A Frekvencia Egyesület - önállóan illetve partneri együttműködésben - minden olyan pályázaton
indulni kíván, mely illeszkedik közhasznú feladatai ellátásához.
Továbbra is partneri együttműködés keretében biztosítja álláskeresési technikák tréning megtartását az
Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület TÁMOP 5.3.1 „Munkába lépés” projektjében hátrányos
helyzetű munkanélküli nők számára.
Egyesületünk 2010. évi tervei keretében pályázatot nyújtott be „Hullámhossz” címmel, melynek célja a
szervezet arculati kézikönyvének kialakítása volt. Erre 2010. évben kerül sor. Továbbá a szervezet
zavartalan működésének biztosítása érdekében működési célú pályázatunk is benyújtásra került a
Nemzeti Civil Alapprogramhoz.
Terveink között szerepel egy regionális méretű rendezvény lebonyolítása civil szervezetek
részvételével, két, Magyarországon még kevésbé elterjedt és használt munkaerőpiaci és képzésben
alkalmazott módszer megismertetése céljából.
További tervünk egy városi rendezvény megrendezése, amelyen a hátrányos helyzetű emberek iránti
figyelemfelkeltés, és a velük foglalkozó civil szervezetek népszerűsítése a cél.
Tervezzük egy on-line kiadvány megjelentetését, kulturális ajánló jelleggel, amely a városban
megrendezésre kerülő civil és nem civil művészeti-társadalmi eseményekre hívja fel a figyelmet.
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