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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
Fő céljaink és feladataink voltak a beszámolási időszakban:
A Frekvencia Egyesület 2007-ben alakult, azzal a céllal, hogy olyan innovatív, új megközelítésen
alapuló szolgáltatásokat hozzon létre és működtessen az Észak-alföldi Régióban, amelyek elsősorban a
gyermekek és időskorúak ellátására, valamint a munkanélküliek problémáinak kezelésére fókuszálnak.
Célja a régióban elérhető szolgáltatások számának és minőségének emelése, hazai és nemzetközi
tapasztalatokra építve új típusú szolgáltatások kidolgozása. Mindemellett a szervezet közösség- és
szervezetfejlesztési, valamint kulturális jellegű tevékenységeket is végez.
Az Egyesület alapító tagjai között olyan szociális és munkaerő-piaci, pedagógiai, egészségügyi,
közművelődési szakképzettséggel és nagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek találhatók,
akik a fenti célok megvalósítása érdekében kívánják hasznosítani a piaci és non-profit szektorban eddig
megszerzett tudásukat.
Az Egyesület tagja az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesületnek, részt vesz annak szakmai
rendezvényein, együttműködik vele projektek tervezésében, megvalósításában. Ennek keretében a
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-2Tranzitfoglalkoztatási 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 tagjai tanácsadóként 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 munkaerőpiacra való visszaintegrálásban és a szervezet minél hatékonyabb működésében.
A Frekvencia Egyesület két tagja rendszeresen készít kulturális jellegű rádióműsorokat, amelyek
közösségi és internetes rádiókban hallhatók, emellett részt vesznek a rádiók közösségszervezésre
irányuló programjaiban.
Az Egyesület két tagja szervezője a Debrecenben évente megrendezésre kerülő zenei fesztiválnak, ahol
önálló helyszínen számos zenei és egyéb kulturális program zajlik minden évben.
Az Egyesület 2010-ben folytatta saját honlapjának fejlesztését és tartalommal való feltöltését. Arculat
kialakítása keretében a Frekvencia Egyesület professzionális arculatának kialakítása történt meg. Az
Egyesület a következő arculati elemeket készítette el: Logo, amely jól kifejezi a szervezet céljait,
küldetését. Mappa terv, amelyet későbbi rendezvények alkalmával illetve partnertalálkozókon
használhat fel. Leporelló: a szervezetről szóló bemutatkozó anyag angolul és magyarul, amelyen
szerepelnek céljai, tevékenységei, elérhetőségei, valamint a szervezet egyes szakembereinek
szakterülete. Névjegykártya: A szervezet vezető tisztségviselői (elnök és két ügyvivő) számára. Molino,
amely rendezvények alkalmával használható. A projekt keretében zajlott egy kommunikációs tréning is,
amely javította a tagok közötti belső kommunikációt, információáramlást, valamint lehetőséget
teremtett arra, hogy az Egyesület tagsága közösen alakítsa ki a szervezet végleges arculatát, így erősítve
a szervezet iránti elköteleződést.
Az egyesületnek nincs főállású alkalmazottja, de tagjai térítésmentesen rendszeresen részt vesznek
tevékenységeiben, tudásukkal és lelkesedésükkel hozzájárulnak az egyesület folyamatos fejlődéséhez.
Az egyesület folyamatosan keresi más szervezetekkel az együttműködés lehetőségét, minden olyan
rendezvényen igyekszik részt venni, ahol lehetősége nyílik a kapcsolatépítésre, valamint a civil eszme
képviseletére.
•

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.
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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.

•

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, munkaerőpiaci esélyeik javításához való hozzájárulás érdekében:

Az Egyesület 2010. májusban részt vett a Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület nyolcadik
Országos

Tranzitfoglalkoztatási

Konferenciáján,

amely

hátrányos

helyzetű

fiatalok

iskolai

lemorzsolódásának megelőzését és munkaerő-piaci integrációjának elősegítését szolgálta.
Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület (OTE) tagszervezeteként az egyesület részt vett az OTE
TÁMOP 5.3.1 projektjének megvalósításában, melynek során az egyesület két tagja alacsony iskolai
végzettségű, halmozottan hátrányos helyzetű nők számára tartott kommunikációs és csoportépítő,
tanulástechnikai és álláskeresési tréningeket, összesen kilenc alkalommal, 45 fő részvételével.
A Jeladó néven zajlott projekt keretében a Frekvencia Egyesület munkatársai az Észak-alföldi Régióban
működő szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek szolgáltatásait gyűjtötték össze és készítettek
ebből adatbázist, amelynek célja, hogy az ilyen típusú szolgáltatásokat nyújtó szervezetek megismerjék
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szervezetnek legyen információja arról, melyik szervezethez fordulhat, ha valamilyen foglalkoztatással
kapcsolatos szolgáltatást szeretne nyújtani saját célcsoportja számára. A Frekvencia Egyesület két olyan
módszert kíván megismertetni a projekt keretében a szervezetekkel, amelyek még kevésbé elterjedtek.
A gondoskodó létszámleépítés (outplacement) során alkalmazott szolgáltatási elemeket kívánja
összegyűjteni, és egy kiadványban megjelentetni a civil szervezetek számára, mivel az outplacement
során számos olyan igény merül fel egy-egy munkáltatónál, amelyre a civil szervezetek adekvát
szolgáltatásokat tudnak kínálni, amennyiben ismerik ezeket a lehetőségeket. A másik, Magyarországon
még

kevésbé

alkalmazott

módszer

a

portfolió

készítés

hátrányos

helyzetű

emberek

kompetenciafejlesztése során. A portfolió módszer segítségével a hátrányos helyzetű emberek kézzel
fogható segítséghez juthatnak, a civil szervezetek azonban még kevéssé ismerik és alkalmazzák ezt.
Emellett on-line és személyes tanácsadást biztosítunk a szervezetek számára.

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 2010-ben is részt vett regionális tanácsadóként abban a szakmai hálózatban,
amelyet az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és a Munkanélkülieket Segítő Közhasznú
Szervezetek Magyarországi Szövetsége hozott létre foglalkoztatási célú civil szervezetek új típusú
érdekképviseletének megvalósítása céljából.

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. Szervezetfejlesztés keretében a Civis Kurázsi Szociális Közhasznú Szövetkezet
fejlesztése, szakmai segítése, 2008 óta folyamatosan zajlik.

A közösségfejlesztési tevékenység hatékonyabbá tétele céljából kulturális jellegű
tevékenység, kulturális programok szervezése érdekében:
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fesztiválnak, ahol önálló helyszínen számos zenei és egyéb kulturális program zajlik immár hatodik
éve.
Debreceni Menő címmel a Frekvencia Egyesület kétheti rendszerességgel megjelenő, a város kulturális
életével és a városban működő civil szervezetek, civil közösségek életével, munkájával foglalkozó
elektronikus kiadványt jelentet meg. A kiadvány célcsoportja elsősorban a debreceni, vagy itt tanuló
16-40 éves korosztály, akik kulturális események, rendezvények alkalmi vagy rendszeres látogatói, és
akik nyitottak, fogékonyak a művészetekre, az új információkra.
A kiadványt elektronikus hírlevél formájában juttatjuk el az olvasókhoz. A rendszeres hírlevél azokhoz
jut el, akik a hírlevél honlapján arra feliratkoznak. A terjesztésben, illetve a kiadvány ismertségének
folyamatos növelésében azonban az olvasóinkra és a hírlevélben megjelenő civil szervezetekre is
számítunk. Az olvasóknak technikai lehetőséget kínálunk arra, hogy ők maguk is meghívjanak újabb
olvasókat, ajánlják a kiadványt olyanoknak, akiket szerintük érdekelhetnek a debreceni kultúra hírei.
Ezen kívül a terjesztésben és a hírlevél címzettjei körének bővítésében igénybe vesszük az ún. web2
eszközöket is: közösségi és mikroblog oldalakon, valamint az együttműködő civil szervezetek
honlapján is népszerűsítjük a hírlevelet. A „Debreceni Menő” olyan kulturális eseményeket,
rendezvényeket, programokat ajánl a közönség figyelmébe, amelyek magas művészi színvonalat
képviselnek, illetve igényes és tartalmas szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak. Kiemelten
kezeljük azokat az eseményeket, amelyeket a városban működő civil szervezetek, önszerveződő
közösségek valósítanak meg.

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:
Frekvencia Egyesület

Halmozott

Nettó érték:

adatok: E Ft
Tárgyévi

Közhasznúsági jelentés
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Immateriális javak
Tárgyi eszközök

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

0
0

0
0

0
0

0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

Összesen:

Tárgyi eszközök állomány növekedése
Megnevezés

értékcsökkenés:

Új eszköz
beszerzés

Föld, telek
Épület, építmény
Gép, berendezés
Járművek
Egyéb
ÖSSZESEN

Használt
eszköz
beszerzés

0

0

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:
Megnevezés

Előző év adata:

adatok: E Ft
Saját vállalkozásban
megvalósított
beruházás

0

adatok: E Ft

Tárgyév adata:

Változás:

Induló tőke:

0

0

-

Tőkeváltozás

12

12

-

Tárgyévi
eredmény
közhasznú
tevékenységből:

0

22

-

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.
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5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Kapott támogatások
Az Egyesület a tárgyévre 666 E Ft NCA támogatást kapott.

Tagdíjból származó bevételek
A szervezet a tárgyévben tagdíj címén 22 E Ft bevételt 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 4 E Ft banki
kamatbevételt ért el.

Vállalkozási tevékenység bevételei
A Frekvencia Egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

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 670 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.

Frekvencia Egyesület
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5.3. Az Egyesület 2011. évi tervei, feladatai
A Frekvencia Egyesület folytatni kívánja tanácsadói tevékenységét, a hátrányos helyzetű,
felnőttképzésben

résztvevő

munkanélküliek

képzésében

alkalmazható

innovatív

módszerek

alkalmazása (portfólió) és a gondoskodó létszámleépítésben vállalható feladatok területén.
Emellett továbbra is támogatja az egyesület szervezetfejlesztő tevékenységével azokat a szervezeteket,
amelyek ezt igénylik, és megkeresik egyesületünket.
Várhatóan a támogatási időszakban sor kerül álláskeresési technikák, kommunikációs és csoportépítő,
valamint tanulástechnikai tréningek lebonyolítására, alacsony iskolai végzettségű, illetve elavult, nem
piacképes szakmával rendelkező munkanélküli nők számára.
A támogatási időszakban is kétheti rendszerességgel jelenik meg a Debreceni Menő című elektronikus
kiadvány, mely a debreceni kulturális és civil programokról nyújt figyelemfelkeltő tájékoztatást.
Az egyesület tervei között szerepel egy nemzetközi felnőtt tanulói műhely megrendezése, ennek
érdekében pályázatot nyújt be, és amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, a támogatási
időszakban megkezdi a műhely megszervezését. A műhelyre olyan fiatalok meghívását tervezzük az
Európai Unió tagországaiból, akik szívesen foglalkoznának elektronikus zenekészítéssel, mint az
önkifejezés egyik eszközével.
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