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A Csoport-téka Egyesület 2002 őta működik egytitt a Liget utcai TÁMASZ Ambulanciával.
és a Sokproblémás Családokért Alapítvánnyal.

2003. szeptemberétől tartjuk a dramatikus jellegű foglalkozásokat elterelésben lévő fiatalok
részére, akiket többnyire marihuána-fogyasztás miatt a rendőrség kötelezett féléves megelőző
_ gyógyító kezelés igénybevételóre a börtönbüntetéS, illetve pénzbírság altematívájaként. A
ioglalkozások 2008-ban is folyatódtak. A foglalkozásokat drámajáték-vezetcj munkatiírsunk
közösen tartotta a helyben -dolgozó pszichiáter - addiktológus és szociális munkás
szakemberekkel: dr. Fórizs Évával és Kende Sándonal. A foglalkozások célja, hogy
felvilágosító tevékenységet végezzünk, valamint a kötelezett fiatalok aktív részvételével
körbejárjuk, feltárjuk droglogyasztásuk okait, és altematívákat keressünk a ftiggőség
megelőzése céljából. A 2008. évben hangsúlyosabbak lettek a foglalkozásokon a beszélgetős.
témal'eldolgozós elemek.

A következő témákat dolgoztuk |el fogtalkozásainkon:
. Függőség, szenvedélybetegség kialakulásának folyamat, droghasználat veszélyei.
o Módosulttudatállapotok
o Legalizáció - toleranc ia
o Stressz-helyzetek kezelése, probléma_megoldási altematívák
. Egyéni motivációk
o Jövőkép építés, munkavállalási problémák' befejezetlen iskolák
o Előítéletek kezelése

Alkalmazott módszerek: Kötetlen és irányított beszélgetés, szituációs szerepjátékok,
dramatikus játékok. A csoportok heti két órában egész évben folyamatosan működtek. A
csoport nyitott, alkalmankénti létszáma 3-15 töig terjed. A kötelezettek a félév l12 alkalonr/
után igazolást kaptak az Ambulanciától' hogy teljesítették a programot _ ezt az igazolást mind
a rendőrségnek, mind a pártfogóknak be kell mutatniuk. A kötelező adminisztrációt az
Ambulancia forgalmi naplója rögzíti.

Létszám: a résztvevők száma éves szinten: 46 fő.

2. Tovtibb képzés az Abilitv park ment?rainak és mííszakvezetőinek

Az Ability Park közel harminc magyarországi, döntő többségében fogyatékos személyek
élethelyzetének javításával foglalkozó civil szervezet közös munkájának eredménye.

A szervezetek tevékenyen részt Vettek a játékok kitalálásában, elkészítésében' illetve a Park
arculatának kialakitásában, és a Park iizemeltetéSében is. A Csoport{éka Egyesület mindezen
leladatokban tészt vesz a park megalakulása óta.



Az Ability Park 2003 és 2008 decembere ktjzött több mint 320.000 ezer látogató számára tette
egyszerti' közérthető lormában megélhetővé a fogyatékos személyek mindennapi élethely-
Zeteit. Egy tolerancia pÍogram, mely játékos formában, interaktív eszközökkel segíti a
fogyatékos személyek társadalmi beilleszkedéséhez szÍikséges szemléletlormálás folyamatát.

Külön foglalkozunk a siketek, vakok, mozgássérültek és értelmi fogyatékosok
mindennapjainak bemutatásával. A Park hitelességét nagyban emeli' hogy a munkatársak,
illetve az együttmúködő szervezetek tagjai között minden fogyatékossági ág megtalálható. A
játékokat túlnyomórészt fogyatékosok vezetik, ami lehetőséget nyújt az első kézből történő
információszerzésre. Ennek megfelelően a Parkban kipróbálhatók különböző
fogyatékosságokat bemutató szituációs' logikai és ügyességi játékok, illetve fogyatékos
személyeket segító technikai eszközök.

Továbbképző tréning

A Csopott-téka Egyesület munkatársai a továbbiakban is részt vesznek a parkban dolgozó
mentorok továbbképző tréningjein. 2008. júniusban az Ability Park a Desseffy utcában nyílt
állandó kiállítása lehetővé tette, hogy 2008 folyamán folytassa rehabilitációs foglalkoztatói
tevékenységét. A Csoport_téka Egyesület munkatársai vállaltrík a mentori rendszer
működtetésében való részvételt, felnőttképzési szolgáltatások nyújtását fogyatékos és
megváltozott munkaképességű animátoroknak: előzetes tudásszint felmérés,
munkatanácsadás' pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás, képzési szükségletek
felmérése és képzési tanácsadás, valamint az animátorok folyamatos továbbképzését.

2008 őszén a mentori rendszer átalakításában, a minőségbiztosítási rendszer kialakítáSában
közremiiködtünk. Tartottunk esetmegbeszélő csoportokat a mentorok szrímríra, illetve
élményfeldolgozó beszélgetéseket a park esélyegyenlőségi programján részt vevő felnőttek
részére.

3' Drogprevenciós MííheIv

AZ akkreditációnk adminisztratív problémák miatt megsziilrrt, ezét ilgy döntöttünk, hogy a
már meghirdetett múhelymunkát lemondjuk' a képzést nem tar1juk meg.

4'Késaégfeilesztő csoportok tart.is munkanélkiilieknek - X kerüIeti RSZS program

Álláskeresési tréning tartós munkanélküliek számára aX. kerületi Családsegítőben:

A X. kerületi Családsegítő Szolgálat felkérte a Csoport_téka Egyesületet arra, hogy tartós
munkanélktiliek számára két alkalommal tartson csoportfoglalkozást abból a célból, hogy
rendszeres szociális segélyezettekkel foglalkozó kollégái később maguk is nyújthassanak
hasonló szolgáltatást ügyfeleik számára.

2008-ben kétszer indítottunk csoportot.



A családsegítő munkatársaival készségfej lesztő tréning tartásában állapodtunk meg olyan
résztvevók száméLra' akik saját elmondásuk és tanácsadójuk megítélése szerint is szeretnének
valóban gyorsan elhelyezkedni. Az első alkalommal tavasszal 10 fő, a második alkalommal
1.l fo vett részt.

Alláskereső tréning a X. kerületben

Idő: 6*3 óra összesen 18 óra. Intenzíven heti két alkalommal. Helyszín: a X. kerületi CSSK
közösségi terme.

Felszereltség: asztalok' székek, megfelelő számban, flipchart papírok, filctollak, írólapok,
tollak.

Résztvevők: a családsegítő által ,'delegált'' rendszeres szociális segélyezett ügyfelek.
Mindegyikük 40-50 év köriili, több mint egy éve munkanélküli státuszban. Az őszi
csoportban középfokú végzettséggel rendelkező tartós munkanélküliek vettek részt.

Csopor1indítást megelőZte az előzetesen telefonon történő igényfelmérés és szerződéskötés.

5, HEFoP kéozés: Gvakorlatcenírikus munkaerő-piaci képzés

Egyesületünk konzorciumban más szeruezetekkel, alvállalkozók bevonásával több modulos
képzési programot állított össze a HEFoP 2'2. pá].yazati kiírással összhangban szociális
szakemberek számára.

A program céljai:
A szociális területen dolgozó szakemberek szakmai tudásanak bővítése munkaerő-piaci
ismeretekl<el, hogy a hozzájuk forduló aktív koru álláskeresőkrrek megfelelő minőségű
szolgáltatásokat tudjanak nyújtani. A képzésben résztvevőket munkaerő-piaci ismeretek
oktatásával és készségeik fejlesztésével, új módszerek megismertetésén keresztül készítjük fel
a hátrányos helyzetű munkanélküli csoportok problémáinak elláÍására, és ehhez biztosítjuk a
Szorosan kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok megszerzését is.

Az első csoportban 8 főt, a másodikban ló főt, összesen 24 főt képeztnnk ki Közép_
Magyarország területén működő szociális intézmények munkatársai közül.4 modulból áll a
képzés: á1láskeresési technikák, rendszeres szociális segélyezettekkel folyó munka,
esélyegyenlőségi kérdések a munkavállalásban' pszichés betegek munkaerő-piaci esélyei.

Az első kurzus 2007. szeptemberében 8 fővel elindult, 2008 január végére végeztek, nem
történt lemorzsolódás. A második kurzus toborzása 2007 decemberében indult el' a csoport
2008 májusában végzett,3 fő morzsolódótt le az induló csoportból.

A kiképzett szakemberek azóta is kapcsolatban vannak, elindult egy hálóZatos működés
velük. melynek keretében Szakmai együttgondolkodás történik.



6. Burn-out tréning a X' kerületi Gvermekióléti SzolglÍIűtban

2008 ószén felkérést kaptunk a Kőbányai Gyermekjóléti Szolgálattól, hogy munkatársaik
részére bum-out tréninget tar1sunk. A tréning helyszíne Pilisszentkereszt volt, l7 fő vett részt
rajta, többségükben szociális szakemberek, néhány lo adminisztratív személyzet.
A program tematikája megtekinthető a dokumentációban.

7.Intercultural Navigalor képzés

A British Council 16 országban összesen 450 fiatal szétmára indította el Intercultural
Navigators című programját' melyhez Magyarországon 40 résztvevőt kerestünk. Elsősorban
olyan fiatalokat, akik szrícnára fontos az esélyegyenlőség, a nyitottság' a közösség, a kulturális
sokszínűség - és midenezér1 tenni is szeretnének.

A programban résztvevők egy hazai és nemzetközi csapat tagjaként először egy interkulturális
készségeket fejlesztő tréningen vesznek részl' EzI követően a fiatal vezetőknek lehetőségük
nyílik ana, hogy gyakornokként betekintést nyerjenek közintézmények, civil szervezetek és a
gazdasági szféra működésébe. A tréningeken megszerzett pro.jektmenedzseri és
szponzorszerzési készségekkel a fiatalok könnyebben megvalósíthatják saját elképzeléseiket a
jövőben _ a legjobb projektek elindulásához pedig támogatást is adunk.

A programhoz olyan résztvevőket kerestünk, akik szívesen vállalják a kultúrák köZötti
közvetítő szerepet, képesek megérteni, e1fogadni és tisztelni a mások kultúráját. Akik szívesen
tanulnak új dolgokat és nyitottak arra' hogy megosszák másokkal saját tapasztalataikat. Akik
szeretnének pozitív változásokat elindítani szűkebb vagy tágabb környezetükben.

A csoportba minden területről vártunk résztvevőket: művészeti, tudományos, oktatási,
kulturális területről, civil-és közszférából, médiából és vártuk a kisebbségi csoportok
képviselőit is.

A tréning magyar és angol nyelven zqllk, ezérÍ az ango| nyelv trírsalgási szintű ismerete
alapfeltétel a résztvevőknek.

A program első része egy tréningsorozat, melynek során a résztvevők vezetoi készségek,
technikák és módszerek nagy választékát ismerhetik meg és alkalmazhatják.

A programban a következő témákkal ioglalkozunk: Appreciative Inquiry (értő figyelem),
The power of Questioning (hatékony kérdezéstechnika), Hearing and Listening (egymásra
figyelés és megértés), Valuing and Working with Difference (a másság értékelése és
kiaknazása), systems Thinking (rendszer szemléletú gondolkozás), Conflict Management
(konfliktus kezelés), Reframing (a helyzetek átértékelése, nézópont váltás), Communication
(hatékony kommunikáció) és még sok más.

A tréningprogram az alábbiak szerint alakul(t):

2008. okt. 10-11. Résztvevők kiválasztása
2008. nov.7-8. 1. modul (Budapesten)
2009.jan.23-24. 2. modul (Budapesten)
2009.feb.20-21. 3. modul (Budapesten)
2009. április Nemzetközi modul (3 nap)
2009. máj' 29-30. 4. modul (Budapesten)



A budapesti modulokban negyvenhárom hazai fiatal vesz részt, a nemzetközi modulban pedig
16 ország fiatalj ai, akik részt vesznek az Interculutal Navigators tréningprogramban. A
nemzetközi modul tcibb helyszínen zajlik majd, így a magyar résztvevők más-más
programokban vehetnek részt. A programban résztvevők nemzetközi online közösséget is
építenek.

A résztvevők kiválasztása másfél órás csoportos beszélgetéseken töÍént október 10 és 1l-én,
a jelentkezőkkel e1őre egyeztetett időpontokban.

200'7 ősze óta közremúködünk a VIII. Kerületben az Álláskeresők Klubja munkájában. Eddigi
tapasztalataink a\apján az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően, minőségbiztosítási
rendszer miiködtetésével nyújtunk komplex szolgáltatásokat álláskeresők számára. A mobil
álláskereső klub szolgáltatásait olvan együttműködő intézményekben nyújtja, akik
kapcsolatba kerülnek munkané1küliekkel, álláskeresőkkel.

A szolgáltatás minőségi mutatói, előnyei

o Közvetítő funkció: A munkanélküliség problémájának kezelése kapcsán közvetítő
funkciója van a munkanélküliekkel foglalkozó ellátó rendszer egyes egysógei köZött -
Önkormányzat Szociális lroda, Közhasznúakat foglalkoztato_ rht-[., Munkaügyi
Központok, Családsegítő Szolgálatok, stb. Eredményként könyvelhetó el a
hatékonyabb segítségnyújtás, az ügylelek kevésbé vesznek e| az inIézmények között.

o Aktív eszköz: A mobil álláskereső klub által kínált komplex szolgáItatás az
elhelyezkedésben nyújt támogatást a ténylegesen munkát vállalni kívánóknak - a
segélyezési rendszer igénybevétele nélkiil.

o Szíirő funkcitj:
o A munkával nem rendelkező lakosok közül kiszűrhetőek azok' akik nem

álláskeresők, csak valamilyen segélyre akamak jogosultságot szerezni;
o A munka-alkalmassági vizsgálatok révén kiszúrhetőek a munkavállalásra nem képes'

nem alkalmas személyek a pszichológiai segítségnyújtás révén megfelelő ellátási
lormába (p1. leszázalékolás) helyezhetőek át;

o Az alapos problémafeltarás után kiszűrhetőek azok az ügyfelek, akik egészségi-
családi-szociális állapotuk alapjan adott helyzetben nem alkalmasak az
álláskeresésre, ezért elhelyezkedésük érdekében először a megfeleló intézménybe
kerü1nek közvetítésre a problémák megoldása miatt;

o Készségek, képességek hirílrryát felismerve lehetőség van a készségfej lesztésre, a
munkavállalásra való alkalmassá téte1re.

o Kapcsolat a közhasznú foglalkoztatússal: A mobil álláskeresők klubj a egyrészt
munkavállalókat közvetít közhasznú foglalkoztatásba' másrészt közreműködik a
közhasznú foglalkoztatásban lévők kihelyezésében a munkaerőpiacra.



Preventív funkcitj: A még állásban 1évő ügyfelek esetében a szolgáltatás biztosításával
elősegíthető az újabb munkahelyek megtalálása, a munkanélküliség elkerülése' vagy
idejének lecsökkentése.

Az ügyfelek egy része ciklikusan igénybe veszi a szolgáltatásokat, mivel
hosszútávon nem tudják állásukat mogtartani _ mégsem jelennek meg a
segélyezettek körében' mivel segítséggel gyorsan újra elhelyezkednek.

HuruÍn szolgáItatrÍs: Az egyéni és csoportos foglalkozások elósegítik az emberek
mentálhigiénéj ének egészséges szinten taÍását, illetve szintre hozását egy olyan
nehéz életperiódusban, ami a munkanélküliséggel, vagy munkahelyváltással jár,
valamint megelőzik az elszigetelődést, és az egészség leromlását.

SzocializtÍcitjs funkcitj: A tartósan munkané1külieknek a szolgáltatás biztonságot nyújt
álláskeresési kudarcaik feldolgozásában és visszavezeti őket a munka világába. A
sikertelenség magyarázaIa így nem válik személyes okok-hibák értelmezésévé.

Monrr, Ar,r,ÁsxnRnso KLUB

Szolgá|tatások

1 . Iníormciciónyjitas

Ügyfeleink részére információkat szolgáltatunk, és tanácsadást tartunk munkavállalással.
munkanélküliséggel, képzésekkel' átképzésekke1' álláskeresési technikakkal, szociális'
mentális és jogi kérdésekkel kapcsolatosan' Hangsúlyt fektetünk arra, hogy tájékoztassuk
ügyfeleinket az EU tagság kapcsán n-regváltozó képzési' illetve munkavállalási
szabályozásokró1' 1ehetőségekről.

2. Alláskeresés

Egéni konzultáció: tanácsadóink egyéni konzultációk keretében felmérik az álláskereső
státuszát, majd az ügyféllel közösen egyéni tervet készítenek az álláskeresés érdekében. /pl.
önéletrajzírás, szükséges papírok intézése, lehetséges munkahelyek felkutatása, felvételi
interjús technikák, stb... )

Infrastruktúra: Álláskeresés céljából ügyfeleink igénybe vehetik az infrastruktúra nyújtotta
lehetőségeket (telefon_ és |ax készüléket, fénymásoló gépet).

Úisrigok: Ügyfeleink többféle hirdetési újság á1láskínálatából válogathatnak

Áltí,s-tisto, rendelkezésre áll a munkaügyi központ ál1ás1istája

Iníernet" tanácsadóink Íblyamatosan figyelik az Intemeten hirdetett álláslehetőségeket, és
kinyomtatva a faliújságon, valamint tematikusan rendezett mappákban hozzáférhetővé teszik
az Internetet használni nem tudók számára

MunkahelyJbltdrrÍs'' tanácsadóink kapcsolatot keresnek olyan munkaadókkal, amelyek
megfelelhetnek az ügyfelek igényeinek



Úg,,félkór

A mobil álláskeresők klubja egyaránt nyújt szolgáltatásokat képzett és jó lehetőségekkel bíró,
valamint hátrányos munkaerő-piaci helyzetű álláskeresők számára. Ügyfeleink egy jelentős
része nem regisztrált munkanélktili személy (rokJ<antnyugdíjas, még munkaviszonyban áll,
anyasági és egyéb ellátásban részesül). Az ügylelek összetételéből (részben) kiderül, hogy az
alábbi hátranyos munkaerő-piaci helyzetben lévők keresik fel a szolgáltatást:

o 40 év felettiek, alacsony, vagy elavult iskolai végzettségűek,
o kisgyermekes anyák
. tartóSan állás nélkül lévők, alkalmi munkákból élők
. egészségi problémákkal rendelkezők, ellátatlanok' illetve megváltozott munkaképességűek
o roma álláskeresők
o rendszeres szociálissegélyezettek

Továbbá felkeresik a szolgáltatásokat még munkaviszonyban állók, akik hamarosan
elveszítik állásukat' de már időben lépnek a következő munkahely megtalálása érdekében _
pl. a közhasznú foglalkoztatásból hamarosan kikerülók.

Minden csoport esetében fontos cél, hogy olyan erőforrásokat mozgósítsunk, melyek
tudatosításával, felszínre hozásával a munkavállaló ki nem hasznóIt értékei érvényesülnek a
munkavállalásban. Az álláskeresési szolgáltatásokkal való támogatáS elősegíti' hogy az
ügyfelek gyorsabban helyezkedjenek el, és lehetőséget kapnak arra' hogy megtalálják azt a
számukra megfelelő munkahelyet, mely elfogadja őket helyzetiikkel együtt. A szolgáltatások
mindegyike törekszik arra, hogy az ügyfelek aktivitását növelje, serkentse őket az aktív saját
erőforrásokat mozgósító tíIltÍskeresésre.

Általánosságban elmondható, hogy a szolgáltatást igénybevevő ügyfelekrrek kevés és
esetleges az információja van a munkaerőpiacról, a munkaadók elvárásairól. Képességeiket
nem ismerik, nem tudják magukat megfelelően képviselni egy felvételi helyzetben a
munkaadókkal szemben. Munkahelyeken problémát okozhat a beilleszkedés az elvárt
alkalmazkodó-készség hiánya miatt, illetve a munkahely megtartása.

Álláskereső klub beszámoló a 2008 évről

2008 év január és december között (kivétel jÍrnius _július-augusztus és szeptember hónapok,
ekkor nem tartottunk nyitva) l38 ügyfél kereste fel a szolgáltatást, ebbőI 122 letÍ az
ügyfelünk.

70 nyitvatartási napon biztosítottunk szolgáltatást az ügyfeleknek, ahol átlagban 3
tanácsadóval, l fő asszisztenssel és egy önkéntessel, illetve 2 vagy 3 gyakomokkal (ők
májusig) akik között voltak olyanok, akik maguk is besegítettek az ügyfélforgalom
bonyolításába, aZ intemeteS álláskeresésbe, önéletrajz írásába, elküldésébe.



A nt!/férfi arány kétharmad/egyharmad.

2008 augusztusában indítottuk el a TÁMASZ Ambulanciával közösen Playback
Színházunkat.

Rögtönzőszínhrízunkban a nézők történeteket, álmokat, érzéseket, problémákat mesélnek el'
amelyeket a társulat zene kíséretében megjelenít. Fontos szerepe van a játékmesternek, aki
közvetít a mesélő, a szereplők és a nézők között. Arra is mód van, hogy valaki a nézők közül
beálljon játszani' ha kedvet érez erre. Minden előadás egyszeri és megismételhetetlen. Az
előadás közös élménnyé válik, mély érzelmeket vált ki, előcsalogatja tudatalattinkból
felismeréseinket, problémáink megoldási módját' segít érzelmeink feldolgozásában'
önmagunk megismerésében' életünk átfogó perspektívából való szemlélésében. A részvétel
ingyenes.

A nyílt próba ideje: minden csütöfiök t 7.30-20 óra köZött, átlagosan 5-12 fő vesz részt rajta.

A próba tartalma: a bemelegítés gyakorlatai amelyek a színpadon való megjelenést készítik
e1ő: hang-. mozgás, helyzetgyakorlatok zenei aláfestéssel. playback technikák gyakorlása.

A próbák helye: 1 l02 Budapest, Liget utca 10. TÁMASZ

ErNyBRr És 2008. ÉvsnN
FoLYoSÍToTT PÁLY nz er orc.

A személyi jövedelemadó 1%-okból 208.163 Ft folyt be.

Az Egyesület 2008. évben 317.559 Ft rehabilitációS foglalkoztatási támogatásban részesült.

Megnevezés FI
Budaörsi onkormányzat 350.000
NCA 2008 működési pályázati támogatás 400.000
HEFoP támogatás 7,471.725



A számviteli beszámoló elfogadása a közhasznúsági jelentéssel egységes szerkezetben
történik, tekintettel ana' hogy a közhasznúsági jelentés keretében részIe?zeIÍ tények a
számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendelet által előírtnál részleiesebb
adatszolgáltatást igényelnek és tesznek lehetővé.

MÉRLEG

(mellékelve)

Eszköz oldal

2008. évben tárgyi eszközeink némileg növekedtek. Tekintettel arra, hogy a HEFOP páIyázaÍi
támogatás jelentős mér1ékben utófinanszírozású, egyesületünknek a beérkező pénzészközök
terhére rendeznie kellett a programok megvalósításához kapott kölcsönöket. A közhasznú
tevékenység fokozódása következtében a követelések nőttek.

Forrds olclal

A közhasznú tevékenységből származó eredmény tárgyévben is pozitív volt, nem sokkal
kevesebb az előző évinél. A kötelezettségek között előző év végén szereplő HEFOP tétel
feloldásra került. 2008_ról 2009-re az NCA pályázatból származó 4OO ezer forint jelenik meg
még végleges trimogatásként el nem számolható tétetként. Év végére az Egyesi-ilet
kötelezettSégei jelentősen cs<ikkentek. Az Egyesület gondos gazdálkodást fol}tat, ezáital nem
adósodik el, kötelezettségeit lolyamatosan tudja kezelni. Megerősítését szolgálná, ha a
megpályazott és elnyert pénzeszközökhöz ajelenleginél gyorsabban férhetne hozzá.

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

(mellékelve)

A 2008. évben az Egyesület közhasznú tevékenységből származó bevétele több mint
négyszeresére növekedett. Ez egyrészről a HEFOP páIyázat teljesköní lezárásának, a zárő
finanszírozó téte1 beérkezésének, valamint az e|őző évben csak követelésként számba vehető
összeg végleges bevételre történő átvezetósének köszönhető. Másrészt a közhasznú
tevékenységból szátmaző bevétel több, mint duplájára nőtt. A bevételek növekedését segítette
a kapott loglalkoztatási támogatás is. A közhasznú tevékenysóg ráfordításai a bevétellel
ariínyosan nőttek, aZ eredményszintet viszonylagos csökkenéssel tudta tar1ani az egyesület'

KÖLTSÉGVETÉsl rÁvoc,q.rÁs

A költségvetési' illetve önkormányzati támogatásokat az Elnyert PáIyázatok a 2008. évre c.
Íáblázat tartalfiazza. A támogatások a budaörsi és a HEFoP páIyinatok esetében
felhasználásra kerültek, melyről az Egyesület tételes, számla szintű elszámolásokat nyújtott
be a pályázatilag illetékes szeÍyezet lelé (áttekintését ld. 2. számú melléklet)
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A Csoport-téka Egyesület
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege
2008. december 31. fordulónappal
(adatok eFt-ban)

A léle l megnevezése

A Bgfokletett gszközök

l' lmmateriá lis javak

ll' Tá íg yi eszközÖk

Tárgy év Előzö évek
(9|q helyesbítesei

544:

Tárgy év
(eFt)

643

544 643

lll' Befektetett eszközök

B. Forgóeszközök

l. Kész]etek

ll' KÖvelelések

lll. Értékpapirok

lV' PénzeszkózÖk

c. Aktív idóbe li elhafá rolás ok

131

418 8

680

276A

EszKÖzÖK (AKTivÁK) ÖssEsEN 4863 409í

D. saját tóko

l' lnduló töke/Jegyzett tőke

ll' Tőkevállozás/Eredmény

2580 2A7S

25842136

lll' Lekötdtl lartalék

lV. Értékelésitanalék
V' Tárgyévi eredmény alaptevékenysegböl

(közhasznú tevékenyse gból)

Vl' TárgÉvi eÍedmény válla lkozási tevékenysé9ból

E. céltartalék

F. Kötelezottségek

l. Hátrasoíolt kÖtelezettségek

ll' HoiszÚ ]ejáratÚti'te|ezettségek

2169

lll' Rövid lejá ra tú kötelezenséoek 2169

114

121e

0G' Passzív időbeli elhatárolások

FoRRÁsoK (P4sszivÁK) ÖsszEsEN 4863 4o9í

Budapest. 2009. március 3.

Az adatok könyvvizsgáló által nem elIenőrzöttek.



-

A Csoport-téka Egyesület
közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása
2008. év (adatok eFt-ban)

Kózhasznú eg yszerűs íte {t éVes beszámoló eredménykirnutatása
csoporl'Téka EgyesÚlet
2040 BudaÓrs Deák Ferenc U 16/a
stat szitikai sámiel: 1869 18969_91 33_529'1 3

q tétel megnevezése
ozo ev
(eFt) helyesbítése

argy ev
(eFt)

A. osszes kózhasz!!ú tevékenység bevétele 2 886 12 249
l. Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5) 2 886 12 2{9
1 KozhasznU celJ -ühodésíe rapo|| |amooatas 309 208
a') alapítótól
b') kö zpo nti kó |tségvetés bő l 309 208
c ) hery onkormanyzatlol
d ) egyeb

2 Palyazal Úlon el|yert támogalás 734 7 828
3 KozhaszlÚ levékenységból száÍma2ó bevélel 1844 J 878
4 Tagdi]bó| szatfiazo beVéte 3
5 Egyéb bevéte 0 323

B. váll?lkozási tevékenység bevétele

sszes bevétel (A+B) 2 886 12 249

D. Kózhesznú Íevé kenysé g ráforclítá sai 2 442 1 954
Anyagjelleg ú ráíord itásai 1623 I612
személyi ]el]egű ráforditások 99 1 659
Ertékcsökkenés |eílás 720 684
Egyeb ráforditások a 3
Pénzúgy műVel9tek ráfordításal
Rendkivlj li Íáfordítások
E válla lkozási tev ékeny ség lá ftdiÍásai
An yagje] leg ű ráÍold ílásai
személyi jellegű ráíordítások
Erlékcsökkenési lekás
Egyéq ráfordilások
PénzÜgyi műVe]etek ráfoÍdÍtásai
RendkíWj]i ÉÍoÍdílások

' osszes ráIoíditás (D+E) 242 11 954
G. Adózás elolti vállalkozási eredmény (B-E)
H. Adófizetési kőtelezettséq
l. Táígyévi vá alkozási eredflény (G-H)
J. Tárqvévi közhasznú eredménv (A-D) 295

Tájékoáató adatok (eFt):

A személyi jelle gÚ láíordilások

1Bérköltség
ebból: - megbízási díják

' tisáeletd íjak
2 szemé]yije legú egyéb kiflzetések
3 Bérjárulékok
4 Jóléli és ku]lura is kÓ]tségek (a szémé y ]érlegi] egyéb k í2elésekbó )

1 119
185

208
332
206

B A szeryezet állal nyújtott lámogatások nincsenek' közhasznÚ tevékenység a beszámo|óban Íés2letezve

Áz adalok kÖnyvv zsgálatlal nem ellenó12öllek.

Budapest 2009 márc Us 3
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A tárgyi eszközök változását a mérleg ismertetésénél bemutattuk. A bővítés közhasznú célú
könyv-és játékbeszerzésekre, valamint videokamera, laptop, multifunkcionális nyomtató,
scanner, polc és egyes kis ér1ékű tárgyi eszközök beszerzésére irányult. A targyi eszköz<ik
összértéke az amorltzáció elszámolása mellett is növekedett.

VagyonéÍékesítés nem történt' az Egyesület adományként plusz vagyontárgyhoz nem jutott.
Pénzeszközei növelését közhasznú céljai megvalósítását az elnyert pályázaIi támogatások és
a közhasznú tevékenység bevétele segítették.

Az Egyesület a
részben leírt rendezvényeket, programokat'

közhasznú, térítésmentes szolgáltatásokat nyújtotta. ehhez folyamatában használta tárgyi és a
pénzbeni eszközeit. Az Egyesűlet kifejezetten pénzbeni támogatást nem nyújtott senkinek.

Az Egyesület 2008. évben Sólalvi Tímea részére munkabért ftzetett, Rétlaki Andrea, Tóth
Gergely megbízási díjban részesült. Az ehhez kapcsolódó adatok _ tekintettel a személyiségi
jogok védelmére _ érdekeltség esetén hozzáférhetők az Egyesületnél. Egyéb juttatásban nem
részesültek. Mindhárom munkatárs konkrét projektben való(csoportvezető' tréner, tanácsadó)
kapta a díjazást' nem az egyesületben betöltött funkciói alapj án.

Egyesületünkben 2008 nyarán megtörtént a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglakoztathatóságának akkreditációja, és ősztőL 2 fő foglalkoztatása megkezdődött

Köszönjük megtisztelő figyelmüket, bízva céljaink elfogadásában és támogatásában:

Az Egyesület Alapító okiratában rögzített céIiait a 2008. évben teljesítette.

Köszönetiinket feiezzük ki minden támogatónak, segítőnek, mindenkinek, aki
tdmogatrisával, munkúiríval, szimpútitÍidval seeítette az Egvesület munkriidt.

CsoPoRT_TEKÁ EGYBSÜtET
2040 Budáörs, Deák Fe renc u' l6n

Adószám: ] 869I8q6_l _l1

P^,k-n*
RéÍIaki A,

eInök

Ll'.--
ndrea
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Ugyfélszám

ügyfé| az' akivel elsti
interjú készül, és
sz€rzódés kötódik

t22

fő

r 00%

Mindhárom kollégának vo]t olyan esete
ezeken feltil, hogy dolgozott egy emberrel,
felvett vele első interjús lapot' de nem
kötöttek Szerzodést, mert aZ illeto nem voIt
va|ódi álláskeresó' Ilyenkor
visszacsatlakoztattuk a családsegitős
szolgáltatásba, vagy más ellátásba
irányítottuk.

egészségi állapot

egészsé8es '73fó 60% Elég ijesztó szám' hogy majdnem az ügyfelek
fele rendelkezik valamilyen kónikus
betegséggel vagy tartós egészségromlással

akut, kóüikus 49 fö 40% Meglepóen magas a pszichéS betegek száma,
összesen l0 fő. Közülük 5 sikerÍilt
pszichiátliai kezeIésbe irányítani.

€lhelyezked€tt
(elhelyezkeden /ebból
írásban nyilatkozott is

45fő 37,2% Az ügyfeleink több, mjnt 37 oÁ-a

elhelyezkedett. HozZá kell tenni, hogy voltak
köZiiliik többen, akik nem tudták hosszan
munkájukat megtaltani, és a nyitva taftás 8
hónapja alatt visszajöttek a szolgáltatásba. Az
év utolsó negyedévében a recesszió hatására
kevesen tudtak úiból elhelyezkedni'

képzésbe irányítva

10 fő 12,20/o További l0 lónél az lett a megoldás, hogy
szakmát tanuljon. Többnyire a Lépje egyelt
előre 2' program keretében iskoláztuk be az
álláskeresóket.

Leszázalékolás indítva 6fő 4,9% 6 főnél a leszázalékolás mellett döntiittünk'
ebböl 4 fónek jeJenIeg is folyamatban van.

egyéb ellátásba

jöhet még aZ Álláskeresó
Klubba

1fő 5,',|% 1 fő anyasági ellátásba került, l fő pedig beteg
hozzátartozójával iqolási dijra, 3
pszichiáterhez irányítva, 2 fő Gyerekjóléti
SZolgálathoZ

más ellátási rendszerb€
került

4fó 3,20/o l fót a haj léktalan-€llátásba irányitottunk.
2 fő pszichiátriai kezelésbe
l fót sINosz-ba.

vissZatérő/ciklikus 9 f(t '73% A szolgáltatáSt veszik igénybe újra, Egyre
hosszabb idöt ludnak munkában tölteni'
segítjük a munka megtartását.

t4



LÁTHATÓ
EREDMÉNYEK
ÖSSZEsEN

akik elhelyezk€dt€k

akik képzésbe lettek
irányítYa

akiknél elindítottuk a
leszázalékoIást

akik más el|átásba
lettek irányítva

92 fő 7 5,40/o

Azokkal az ügyfelekkel, akik nálunk
,'megtapadnak'', tehát visszatémek a
szolgá|tatásba, és folyamatosan igénybe
veszik aá, elérünk va]amiIyen eredményt; ami
lehet eIhelyezkedes. kép'/esbe vag} más
ellátásba irányítás' be]eértve a leszázaléko]áSt
is.

Ez nem l00oÁ-os eredmény, mert a 75olo -ban
vannak, akik többszÖr is elhelyezkedtek, és
vannak olyan ügyfeleink, akik tartósan jámak
a szolgáltatásba, egyelőre kimutatható
eredmény néIkül (pici lépések, elmozduIások
láthatóak)

''eltúntek'' 4l fő 34,4% magas azoknak a száma, akik csak egyszer
vették igénybe a szolgáltatást.
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2. sz. melléklet: ptÍlvázati elsuÍmoldsi tittekintő

HEFoP elsámolás

1.1,1' Képzéshez kapcsolódó k isérlékű beszerzések
adm ín isztrác iós

2008.04 .22

3.2.2. képzések sz kséges gép k' Íelsze relé sék, bé rendezések
kemeÍe
szállitó tétel összeg dátum számla sáma
Atcomp nemória kamera 5 700 2008.o4.21 sm-2008/4032
Achen Páqes 162 000 2008.04.25 2008/0586
Takács és társa elem 999 2íJíJ4.o4.26 am8ec1607658
Maior Mária ceruzaelem 4 800 2004 0412 ai7eé523179
Achen Paqes memóna kameraállvánV 42 000 2008 05 2008/0789
osszesen 215 499

1.2.7. IrcdatÉrlel

t6



1.2.1 Posta, telekofi mun ik ációs szd gáltatások igénybevéte Ie
kommunikáció
szá|lító tétel osszog dátum lszámla sámá
Pannon r, alaocsomao 24 990 2007.10.15 941014í339
Hirker

'annon 
onlineÍeltöltés 14 400 2007.1 1.05 782407

Pannon |ávközlé si szol gáltatás 2 850 2007 11 23
Hírker :élefonfellöllés 800 2007.12.10
HkkeÍ telefonfeltöltés 7 200 2007.12.12. hn517234
Pannon lá\Áözlési szoloállatás 2 850 2007.12.21 100055525325
Pannon lavközlési szo|qaIta|as 2 871 2008.01 .21 100056426813
Posta evélfeledás 829 2008.01.30 353002254
Pannon lá!'i(özlési szolgáltatás 2 876 2008.02.19 '100057433068
Pannon távközlési szolgáltatás 28 800 2008.03.12. 100058197824

evélfeladás 1 320 2008.03.19 0890/00038
Posta evélfeladás 455 2008.03.20 000009
Postá evélfeladás 450 2008 03 20 000041
Posta evélfeladás 4S0 2008 03 21 000042
Posla levélíeladás 140 2008 03 25 0907/0000s

levélfeladás 345 2008.03.31 000058
Posta eVélfeladás 610 2008 03.31 166009/b/000617
Pannon lavkozlesi szolqattatas 2 850 2008.04 01 100058668775
Pannon özlésiszoloáltatás 2 850 419 '1000592778
Pannon távkőzlési szolqáltatás 285 .0 5.19 100059277893
Posla eVélÍeládás 41 2008.04.29. 1149t00042
Pannon láVközlési szolgállalás 2 A70 05 1 10006012057
Pannon la v*ózlé sj szoloáltatás 14 400 zurJts.u6.12 100060845654
összesen 120 506

5.3. Jogi és FÉnzügyi szolgáltatások
menedzsment

mened2sment
3.3.6. Egy éb szakma i tanácsadás i lF nybevéte Ie

létél összeq dátum
2007/0000009 690 2007.12.O1
2007/0000008 690 2007 .10.31
2007/0000007 401 2007.10.o2
2007/0000006 490 2007 .o9.28
2007/0000005 690 2007 09 01
2008/0000002 690 2íJrJ7 02 0]

007/0000040 (12012307-
0141 516 00100007 számla
lapián 36 000 2007.11.13

2008/0000006 3 538 2008.04.01
2008/000007 690 2008.05.05
2008/0000011 490 2008.05.30

44 369
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B udaörsi páty áEatj elszámolás

s2állító tétél összeg dáfum lsámE siálna
Fotolux lotóeléóhÍvás 2 890 2008.05.09. 145
Fejé r Nlegyei múzeumok
igazgatósága c iaf ih 

' 
képeslap 2 050 2008.05.1s AC7 E-E 077906

Ecclesia kön yv 4 560 2008 05.16 AMTE-L 845826
Auchan : lem, pu zz le 4 387 2008.05. 17. 0002-wks-00680499
Salurn lotó 1990 2008.05.23 0000322584
Boo l(hn e könyv 3 000 2008.05.26 132
Kesz r E xp re ssz lozas 1 200 2008.06 19 cK8EA0026353
Dob papÚ bt Úze t 1 358 2004 06 2a AM8 ED0 33S008
Panton Bt. karto n 520 2004.07 04 2008/0868 í/Fl

Tamás Papírbo|t
ragasztÓ, tépó'
oeruzabél 1270 2004 07 15 AMTE-U 428526

Lukasz es Társa Kft' Vászon' cérna' patent 2 580 2008.07 16 AMTE-5264574
Tamás Papirbolt tolj' filc' csomaooló 2 810 2008.07 17 AMTE-U 428544
Totallybeads Kft. ] yön9 y 1460 2008.07.24 AC7 E-X8796 80
Media Markt 3lőhívás 5 800 2008.07 29 00512771
Perga mix Kft. kreatíV észközök 6165 2008.08.25 AHTE-D376190
Nlaqvar Posta Zrt. levelek feladásá 125 2008.08.28 biz.szám 000031
Perqamix Kft kreatíveszközök 2 620 2008.08 29 AHTE-D376353

KleatÍv H obby 2001 Kft'
csomi' csipesz, gyöngy,
k ira kólap 425 2008.08.30 8331KKW08

Neuma zenem ü Bt' zeneicd 2 000 2008.09 01 ABTE-F692646
r.b 2000 Kft lilc 3 370 2008.09.01 AM 7E-1848320
Magvar Posta Zrt. evélfeladás 465 2008.09.03 biz'sám: 000044
Kreatív Kuckó kreatív eszközök 3 690 2008.09.08 AJTE-N 561433
Labo raf Kft otÓkidolq ozás 7 800 2008.09.25 AtTE-E307700
EÚrocolor Bt kreatív eszközók 2 895 2008.10 13 AD7 E-J942212
zig-za! BÍ. fonel 990 2008.10.15 Atvl7E-Q204365
Panton Bt. kreatív eszkózök 1 648 2008.10 1s 1170800120340432
Luhasz és Tarsa Kft. \lászon 2 370 2008.10.16 AM 7E-S264593
Pirex 98 KÍt. ia keret 590 2004.10.17 E t0060t260 / 17 819
Fotolux lilm 590 2008.10.18 2611
Fotolux :lóhívás 3 410 2008.10.22 2643
Napfivér és Holdnővér Kft' kreatiV eszközök 3 350 2008.10.31 AC7 E-X29s680
Pátna Nyomda zít kreatíV eszközök 2 599 2008 11 06 0207 011372
Art-Expon Bova Kft. kreatíV eszközök 1725 2008.11 06 409757 tO4
Tesco Global Zrt kreatív eszkijzö k 3 591 2008 11 07 biz'szá m: 56
Vas-Cikk Kft. cérna. zsin ór 2 050 2008.11 .10 AMTE-Q295787
Art-Expo rt Bova Kft. reat iV eszközök 2 983 200411 10 704339/08
Office Depot Hunqarv Kft énymásoló papír 8 840 2008.1 0803910/001
,pporto Kft. kreatív eszközók 21 530 2008.11 .1 1 A)í08/11{0001 36

lkea (reatív evközök I 96s 200811 131 biz'szám: 30
DEF-COM Kft lotó elöhívás 6 215 2008.11.13 P55224t200A
Emma Kézim unka Kft :erna, zstn or 1075 2008.11 .19 ABTE-K890434
Totallybeads Kft. 

I
(reatíV eszkózök 3 260 2008.1 1 .20 AC7 E-XA797 26

Magyar Posta Zrt. evélfeladás 560 2008 l-n nI3002621 tO552t 000004
UraÍKa UeKor Ktt (reativ eszközök 1455 2008.11.25 ADTE-Q27 4627
Raul Export-lmpo( Bt. 

I lyertya 1950 200a 11 26-T AtTE-N496319
santa Jozset VállalkozÓ (reatÍv eszkózö k 1 900 2008.11.261 AM9ÉA2326a21
Kreativ Hobby 200'l Kft. 

I
(reatív eszközök 1 427 --2oo8t1.r I 25489KKW08

Vltálls JÓzsélné ÍréteÉru 3 680 2ooo817-61 ADTE-D275006
PUzZe Uard Ktt . reatíV eszközök 3 390 200811 2e, I
Kittili Kft. reatíV eszközök 1 280 2008.11.27 63900'1 834/0000 28
Scrlla Alba Bt irágdekor 3 400 2004.11 .28 AC7 S- J4677 A1
Sanothiel Kft. ekoráció 400 2008 11 29 co8FA13C6849
Mátyásné Tóth Ezsébet (reatív eszközl k 840 2008.11.29 ADTE-U025143
Magyar Posta Zrt. evélfeladás 515 2008 12 02 bi2 s2ám 000008
Turcsek Lászlóné no hímzése 3 000 2008.12.03 AtvlTE-B255904
Fazeka9Ház 2000 Bt' nécsestartók 2 640 2004 12 03 ACTE-P276138
Pátna Nyomda Zrt' (reatív eszközök 1 373 2048.12.05 0207012117
Totallybeads Kft. ]yÖng y alkatlész 2 690 2008.12 05 AC7 É-xa797 32
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szállitó tétel összeg dáfum 5zá mla száma
PátÍia Nyomda zlt kreatív eszközök 4 151 200a12.o5 0207 012178
totatrybeads Ktt gyöngy alkatrész 1 050 2008.12.09 ACTE-X879735
Ashen Pages lrodatecnika n yomtatópatron 14 640 2008 12 09 2004t1744
Kreativ KézmÚves otlettár
Kft kreatiV eszközÓk 1 7AO 2008 12 09 co8EA5010S08
Lukasz és Társa Kft vászon' oatent 3 120 2008.12.1 AtvtTE-s264637
PátÍia Nyomda zrt' (reativ eszközök 2 227 2004 12 11 0207012388

Keszi Express, Fotoshop Bt s2ínes fotó 2 6S0 2004 12 13 AGTE-T531694
conrad szakÜzlét kreatív eszközök 4 2AO 200812.15 x859215 t1
Pát.ia Nyomda zrt' kreatív eszközók 2 041 2004 12 16 o2a7 012540
Kreativ H obby 2001 Kft kreativ eszkiizök 2 413 2008.12.14 31 139KKU08
AÍt-Export BoVa Kfl' kreatív eszközök 4 590 2008.12.18 411373t08
Auchan kretív eszközök 3 713 2008.12.19 0002-wKs-00 7102 65
KékviÍág "95" Bt' méteÉru 1 532 200a.12.19 ADTE-E600704
Radhe-sya m Kft. ampion 2 000 2008.12.19 4H0609825
szinjátszó összesen 234 334

Kultúr
szállító tétel osszeq dáfum 5ámla száma
Pergamix Kft. to llke sz let 10 780 2008.05 16 A'Ll7ED374274
Auchan Vegyes élelm iszer 9 151 2008.05.21 0002-wks-00680S44
BudántúlBt rajzlap, ragaszó 550 2008.05.23 ACTE-Q571912
Hollósy c ukraszda sütemény 2760 2008.05.23 AJTE-L 369038
Reha M kft Veoyes élelmiszer 2008 05.26 AlvlSs-B 1648303

Huszár Gál kft
coszter, képeslap,
célyeo 1590 2008 0s 2s ABTE-K 763868

Dob papir bt oenoterm 3 850 2008.06.04 AtvtS E D0 1 268 34
Media Markt tintapatron, cd bnó 18 565 2008 06 08 o0512323
Media Markt cd, elem, cd tarto 3275 2008.06.14 00523205
Maqvar Posta levélfeladás 580 2008.06.18. 000016
Libri Könwáruház szótárak I800 2008.06 18 biz'szám]00006
Mao var Posta levéfeladás 465 2008.06.26 000020

Panton Bt.
csomagolÓ, spirál,
pausz' boríték 2008.07 15 2008/091 14lFt

Szabil Kft tinta patíono k 6 200 2008 07 1A 4,O1621 t2A0A

Kika (éptár' kép' képtartozék 2 AOA 2004.07.21 601 t1 t232628
FotolUx Exka KÍt e lóh ívás 3 010 2004 07 2s 189
Gondola Bt. süti' poga 1 835 2008 08 0r AMTE-X326954

Kes Trade Kft.
karton, rajzlap,
ki5érókártva. könvúelző 2008 09 13 hiz száln 11023

Édi-Plus Kft ' d íszzacsi, levéloaoír. toll 3 300 2008 09 13 tNV 3/0250/2008
Maqvar Posta Zrt. levélfeladás 410 2008.09.19 biz szám: 000032
Maovar Posta Zrt. levélfeladás 430 2008.10.01 biz szám' 000056
Apporto Kft. kreatív é könvvtárses 35 690 2008 10 09 A)Vo8/10{000108
dr' SzabÓ Györgyné és Társa]
Bt. sLiti, pogi 1500 200811 12 4M8EC2293813
Husár Gál Kft' peslao, naotál 2 000 2008.11.26 4M8E45186639
spar Maqvarorszáo Kft. VegVes élelm iszer 1894 2004.11.27 biz száÍn: 0192

Kooh_Danica cukrászda Kft' s iiti, pooi 1800 2008.1'1.30 AM8EC347A744
spar l/agyarorsáq Kft' süti' pogi 497 2008.11.30 biz.szám: 0062
Extreme DiqilalZrl. nyomtatÓ 13 900 2008.12.05 2992352E2004
lúaavar Posta zrt' leVélfeladás 430 2004.12.10 biz'szám: 000068
Julius Bt. d ísztárgy 1 998 2004 12 11 ADTE-E134709
spar Maqvarorszáo Kft' Veaves éle lm iszer I727 2008.12.13 blz'szám: 0249
Budapest Bábszínház színházjegy 7 000 2008.12.13 s2000389/2008
N'lagyar Posta Zrt levélfeladás 'I 680 2004 12 la biz.szám: 000052
kultÚr ósszesen 160 010

BudaöÍsi pá|v. osszesen 394 348
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