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Közhasznú tevékenységek 2008. évi gazdasági értékelése:

2008. évben végzett tevékenységeink cé|szerinti közhasznú tevékenységek vo|tak.
V á||a]kozási tevékenységet nem fo|ytattunk.

Támogatást jogi személyektől és magánszemé|yektő| 27 '143'027,-Ft összegben
kaptunk' Egyéb bevételeink összege 151 .856,-Ft vo|t.

A támogatások cél szerinti fe|használása a tárgyévben megtörtént.

Tartós adományozásra szerzodés nem történt.

Közhasznú tevékenységeink kiadásait bérköltség és járu|ékai és egyéb működési
kö|tségek képezték 23'390.777,-Ft értékben.

Bankszám|a egyen|egünk év végén 6'754.923,-Ft volt.
Vagyonnövekedés összege 3.767.000,-Ft vo|t. Ezen belü| a tárgyi eszközöké
27.000,-Ft-ta| csökkent, a pénzeszközök értéke, pedig 3.794.000,-Ft-tal növekedett'

EgyesületÜnk tevékenységéve|, fe|adatainak egyre magasabb szintű el|átásáva|
/mennyiségi és minőségi vá|tozás l hozzdiáru|t a szociális és egészségÜgyi
programok teljes körti megvalósításához.

Szolnok. 2009. 02.24.
,',ííi ',ű,,,,,,,
Tóth Ferencné

elnök
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Smisa]<ai saámjel wg/ adffiám (csddcaámhaám)

MEGYÉB S7FRVEZETMEGNEVEnSE: KAMASZIANYA GYERMEK ES trruSAGI EGYESULET
MEGYfu SnRVE6IcÍl.m: 5008 SZOLNOK LECIINERO .Út.z.

BGYSZERES KoNYWTIELT VEZDTŐ EGYÉB SruRVEZETEK rÓzrasnÚ
EGYSZBRÚsÍTBTI BBSZÁMoI.CIIÁNAK N/mRIfiGE

20ffi. €v.

Keltezes: Szolnolq 2009 . A. 24.

T. I7 15 /B t.v- l -AB NyomtaMány Azeg€buavezd.wÉ61e
G@selqie)

AddokEFt+an
Sors
zÁm AtéÚel megnwu6e E|őZőéY

E|őzÍiéyek
helvesbítései

Tátgrév

a b c d e
'd BefdÚeÚetr d<fuikQA. sorok) 510 483

2. I.IMMATERI,ALISJAVAK
a
J . II. TARGYESZ(OZOK 510 ,[83
4. M. BEFEKTEIETT PENzuGYI ESZ(OZOK
5. B Folgíesdriiziilk (6.-9. sorok) 3.317 7.m
6. I.KESZ-ETEK
7. II.KOVETELESEK 30 30
8. III. EKIEKPAPIIROK
9. IV.PENNSZ(OZOK 3287 7.081
10. Ff'ZKOTfrK (AKTwAK OSSnSm'{: ( l .+5. sor) 3.927 75%:
11 C. Saiáttőke (l2'-16. Sorck) 2.W 6.861
12. I. INDUL,O TOKBJEGYNTT TOKE
13. II. TOKEVALTOZAS/EREDMENY r59 2.963
14. M. LEKOTOTTTAKTALEK

15.
IV. TARGYEVI EREDMENY AIÁPTEVEKENYSEGBoL
KoZ}rASanÚ rEvg<gNtvsEcBÓI-l

1.438 3.W

16. V.TARGYEVIEREDM
TEVEKENYspcgŐL

17. D.Tartalék
18. E.Céltutald<ok
19. F. Kiitdezetbégdr (20.2 l . sotok) 837 727
20. I. HOSSzu LEIARAru KOIELMETTSEGEK
2r. II. ROVID LEIARAru KOIELME'TTSEGEK 837 t z t

D. FORRASOK (PASSZVAK) OSSZF^SBI{:
(11.+17.+18+19. sor)

3.47 7.5%
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sáisál€isaáqielragladómám Gaaszmuszan)
AZ EGYÉB SmRVEZEI I\ffiGNrEVEnSp: KAMASZTANYA GYERMEK ns r.rusÁcI EGYESÜLE.I

AZEGYÉB SnRVEZETcÍrrm: 5008 SZoLNoK LECHNERO .(n.z.

EGYSZERES KoNYVVITELT v EZETő EGYÉB SZERVEZETEK KoZHASZN Ú
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMot-ólÁNar EREDMÉNYLEVEZETÉSE

'/. 'l'l
I ',,- t L',

. -  l

,  ,  t u
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Adatok E Ft-ban
Sor-
szám

A tétel megnevezése E|őző év E|őző év(ek)
heIyesbítései

Tárgyév

a b c d E

I
A. osszes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)

17.926 27.29s

2 I. PENZUGYILEG RENDEZETTBEVETELEK
(1 .+2.+3.+4.+5.\ 17.926 27.295

a
J . l. Közhasznú cé|ra, működésre kapott támogatás
A+ - a) a|apítótó|

5 . b) központi költségvetésbol
6. c) he|yi önkormányzat

7. d) társadalombiztosítótól

8 . e) egyéb

9. f) továbbtanulási cé|lal kapott

10 . 2. Pá|vázatl úton e|nvert tamosatás 2.6s2
l l 3 . Közhasznú tevékenys é gbó| származő bev éte|

12. 4. Tagdíjbó| származó bevétel
t J . 5. Egyéb bevéte|ek 15.724
14 . II. PENZBEVETELT NEM JELENTO BEVETELEK
15 . B. Vá|la|kozási tevékenység bevétele (1.+2.)

16 . l . Pénzügyi|eg rendezett bevéte|ek

l l . 2. Pénzbevéte|t nem jelentő bevéte|ek

18 . C. Tényleges pénzbevételek (A.A.+B./1 .) 17.926 27.295
l 9 D. Pénzbevételt nem jelentő bevéte|ek (A,l||,+B.l2.)

20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1 '+2.+3.+4.) 16 .5  l  5 23.418
21. l . Ráfordításként érvénvesíthető kiadások 16.488 23.391
22 Ebből : továbbutalt tamosatás
L ) . 2. Ráfordítást je|entő eszközváltozások 2'7 27
24. 3. Ráfordítást jelentő e|számolások

25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

26. F. Vál|alkozási tevékenység ráfordításai (l .+2'+3.+4')

27. l . Ráfordításként érvénvesíthető kiadások

28. 2. Ráfordítást j elentő eszközv á|tozások
29. 3. Ráfordítast jelentő elszámolások

30 . 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

T' 1 7 15/B.r.sz.-s-AB Nvomtatvánv
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ÍWioisaínge|lms/adffiám(csddoámlaszám)
AZ EGYEB SreRVEar NiEGN{EVEnSE: KAMASZTANYA GYERMEK gs mrusÁcr EGYESÚLEI

M EGYÉB SruRVEDIcÍNae: 5008 SZoLNoK LECHNERo. trr' z
EGYSZERES KoNYVVITELT v EZET Ó EGYÉB SZERVEZETEK KoZHASZNÚ

EGYSZERŰsÍrprr BESZÁMolórÁNar EREDMÉNYLEVEZETÉSE

adatok E Ft-ban
Sor-
szám

A tétel megnevezése E|őző év E|őző év(ek)
helvesbítései

Tárgyév

a b c d e

31 . G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+l.+2.)
1 .438 3.904

a 4
) L .

l ' Közhasznú tevékenységtárgyévi pénzügyi
eredménve ( A.lI.-E.l | .-E.l 4.\ 1 .438 3.904

J J . 2. Y á||a|kozási tevékenysé g tárgyévi
oénzüsvi eredménve (B'l|.-F.l|'-F.l 4 )

34. H. Nem pénzben rea|izáit eredmény(+l.+2.) 27 27
35 , l. Közhasznú tevékenység nem pénzben

rea|izá|t eredménye ( A. lII.-F,. 12.-E./3.)
27 27

36. 2. Y áil|alkozási tevékenység nem pénzben
rea|izá|t eredménye (B./2.-F .l2.-F .l3 .\

37 . I. Adózás e|őtti eredmény (B./1 .-F 'l1)+ÍI/2
38 . J. Fizetendő társasági adó
39. K. Tárgyévi eredmény

40. l . Közhasznú tevékenys ég tárgyévi eredménye
(A./I.+A./II) -(E l | +E lz+E 13\

t . 4 l 1 3.877

41 . 2. Y á||alkozás i tevékenysé g tárgyév i eredménye ( I -J )

T OZTATO ADATOK

42. A. Pénzügyi|eg rendezett szemé|yi jellegű ráfordítások
t a
+ J . l. Bérkö|tsés t3 . r98
44. Ebből:- megbízási díjak
45 . - tisÍeletdíjak

46. 2. Személyi jel|egű egyéb kifi zetések
47. 3. Bérjáru|ékok 4.468
48. B. Pénzügyileg rendezett anyag je|legű ráfordítások 1.862
49. C. Ertékcsökkenési leírás 27
50. D. Pénzügyi|eg rendezett egyéb jel|egű ráfordítások 3.863
51 E. A szervezet á|ta| nyűjtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
52. F. Tárgyévben Apeh által kiuta|t 1 7" tisszege 91

Ke|tezés: 2009.02'24.

T .1 7 | 5 lB.r'sz.-w-AB Nvomtatvánv Az egy éb szery ezet v ezetőj e
(képviselője)



KIMUTATÁs A KAPoTT rÁuocerÁsoKRóI. 2oo8. ÉvgeN|
Támoqatási cél Támoqatás cisszeqe

1. Kozponti ko|tséqvetési szerv
2. Elkulonített á||ami pénzalapok

Szociális és MunkaÜgyi
Minlsztérium Bp. Rehab bértámogatás 17 .601.027.-

Szociális és Munkaugyi
Minisztérium Bp. NcA Pá|yázat 1.800.000.-

Szociá|is és MunkaÜgyi
Minisztérium Bp. Kozosség szerve zés pá|y ázat 600.000.-

Szociális és MunkaÜgyi
Minisztérium Bp. Kozosség mentorálás pály ázat 400.000.-

Szociális és Munkaugyl
Minisztérium Bp. EsélynÖve|ési feIadatok támogatása 380.000.-

3. Munkaeró piaci a|ap
Fog|a!koztatási a|ap
Decentra|izá|t rész

4. He|vi onkormánvzat és szervei
Szociá|is aIap Szociális támooatás 30.000.-
oktatási A|ap oktatási cé|u támogatás 42.000.-
SZMJV Po|gármesteri Hivata|
Szolnok P á|yázati on rész támogatás 4.100.000.-

SZMJV Polgármesteri Hivata| Mtikodési támoqatás 2.000.000.-

Fu á',rtzz/



Szolnok
5. Kisebbségi telepu|ési
onkormá nvzat és szervei
6. Telepulési onkormányzat
társulása
7, Egészségbiztosítási
on kormá nvzat és szervel
8. Maqánszemé|y
9' Gazdálkodi szervezet
(Jogi szeméIyiség és jogi
személyiséggeI nem rendeIkezó
szervezetek)

SzociáIis és MunkaÜovi lntézet Jo qvakorlat mintaproiekt diiazása 150.000.-
E|etesé|v A!apítvánv támooatás 40.000.-

10. APEH/SZJA1o/o 91.484.-
1 1 . Kozhasznu Szervezet
Osszesen: 27.234.511.-

Szolnok, 2009. 02.24.

fr7t:il..a y'

elnok



KIMUTATÁs

A 2008. évi ciltséqvetési tám el ki'i l<in ített ál lam i I felhasználásárol
Támogatást nyujtÓ
meqnevezése

Támoqatás Felhasználás cé|ja Felhaszná!ás
<isszeqeidópontja osszege

Szociális és
Munkaugyi
Minisztérium Bp

folyamatos 17 .601.027 .- Rehab bértámogatás 17.601.027.-

Szociális és
Munkaugyi
Minisztérium Bp

2008.03.05. 400.000.- Kozosség mentorálás
pá|yázat 400.000.-

Szociá|is és
MunkaÜgyi
Minisztérium Bp.

2008.03.06. 600.000.- Kozosség szervezés
pá|yázat 600.000.-

Szociális és
Munkaugyi
Minisztérium Bp.

2008.09.09. 1.800.000.- NcA Pá|yázat 1.800.000.-

Szociális és
Munkaugyi
Minisztérium Bp

2008.09.05. 380.000.- Esé|ynove|ési feladatok
támogatása 380.000.-

HeIyi onkormányzat
oktatási Alap 2008.07.15. 42.000.- oktatási céIÚ támogatás 42.000.-

Helyi Önkormá nyzat
Szociá|is A|ap 2008.08.07. 30.000.- Szociá|is támogatás 30.000.-

r

(
t . , . .  .-- . '  .



SZMJV PoIgármesteri
Hivatal Szolnok 2008.04.11. 4.100.000.- Pá|yázati onrész

támooatás 4.100.000.-
SZMJV Po|9ármesteri
Hivatal Szolnok 2008.04.08. 2.000.000. - M kodési támogatás 2.000.000.-
országgy |ési Pártok
TársadaImi
szervezetek
Munkaeró Piaci Alap
FogIalkoztatási A|ap
Decentra|lzá|t rész

APEH/SZJA 1% 2008. 10.07. 91.484.- 1% fe|aiánlás 91.484.-
OSSZESEN: 27.044.511.- 27.044.511,-

Szolnok, 2009. február' 24'

/
,,/t t/ ,/Jt,? rZz/c'
TÓth Ferencné

elnok
a
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KIMUTATAS

A 2008. évi kÖzhaszn tevékenység keretében nyÚjtott

cé! szerinti juttatásokrÓ|

Meonevezés Juttatás idópontia Juttatás célia Atadott osszeg

Nemleges

Szolnok. 2009. Íebruár. 24,

- /
{/cl/á. l,z,ltz.zzr
Toth Ferencné

elnok



KlMUTATÁs
A vezetó tisztségviselóknek nyujtott j uttatásokrol

2008. év

Ugyvezetés:
Munkabér:
Koltségtérítés:
Egyéb juttatás:
Tiszteletdíj; megbízási díj:
Válla|kozÓi d'lj: 236.500,. Ft

Összesen: 236.500,. Ft

SzoInok, 2009. Íebruár. 24,

? - /

/ll7í ?.-,,,,zrslc,
Tith Ferencné

I:í"i-''i::i,r;:l; i,::{ e|nok
f:''*;:rlnl'41 tf;'" 'i:i : ' :' r':' "
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Adatok 1000 Ft-ban

KIMUTATAS
2008. évi vagyon felhasználásárÓ!

E|özó év Tárgyév Változás
Források osszesen:

Indulo tóke

Tókeváltozás

Rovid |ejáratÚ kotelezettségek

3.827

2.990

837

510

30

3.287

7.594

6.867

727

483

30

7.081

+3.767

+3.877
-1 10

-27

+3.794

Vaqyon novekedés Összetevói

lmmateriá|is eszk. netto értéke

Tárgyi eszkozok netto érték

Befektetett eszkozok

KészIetek

Kovetelések

Pénzeszkozok

Osszesen: 3.827 T.Sg4 +3.767
.=, a- /

,'Lt'{, i/(,'(r rlz/(
TÓth Ferencné

Elnok
Szo|nok. 2009. február' 24.



Beszámoló a KAMASZ -TANYA lfiúsáqi Egvesü|et
2008. évi tevékenvséqérő|

A KAMASZ TANYA vrrsszró.ra
A Kamasz-Tarrya Gyermek és I{úsági Egyesület a Szolnokon élő hátrányos he|yzetú

gyermekek és fiatalok részére, megelőzésen alapuló komplex szabadidős, reszocializáciős,
képességfejlesztő és felzarkőztatő szolgáltatási rendszert működtet, információk és
ismeretanyagok átadásáva|, annak érdekében, hogy a fiatalok mintiíkat kapjanak, és
életesélyeik növekedj enek.

A célcsoport:

|, A családi kapcsolat felbomlása, az intézményi kapcsolatok működésének hiránya és az
élethelyzettel kapcsolatos valós szükségletek kielégítésének hiánya a|apján (is ) jelentkező
norma/értékkonfliktusokkal terhelt és különb<lző, a csa\ád funkcióját helyettesítő kockrízati
színtereken, magánosan' vagy csoportosan' szubkulturában megjelenő gyermekek és fiatalok
A lakótelep épített kÓrnyezeti és szocio-kulturális osszetételének sajátosságaiból adódóan sok
az értelmes elfuglaltság nélktil, utcán csellengő fiatal. Erős csoportkohézió és csoportnyomás
alakul ki náluk. Jellemző, hog,, csalódjaikbanfeszült a légkor, ígl a g,lerekek inkabb eljönnek
otthonról, s hog,, feszültségüket oldani tudjók, indulataikat levezethessék solcszor agresszívek,
lesznek. A viselkedési mintók beépülnek személyiségiikbe, s gtalcran ug/an abba a hibába
esnek. mint szüleik.

2, Kisebbségi (pl. cigany), értelmi és/vagy mozgássérült gyermekek és fiatalok
A laktltelep nag,l számban élnek cigóny családok, zTmük munkanélkt;li. Gyermekeik g,lalrran
menelcÍilnek otthonról, a családi összetíizések italozós miatt' Ezen túl a népes számú fiatalnak
lehetősége Sincs arra, hogl lakótelepi lakasukban jÓfienek össze. Ezért az utcán töltik idejüket

A fogatékos fiatalokat nevelő szülők nehéz helyzetben vannak, hiszen kÖrnyezetükben nem
találtak olyan ellátórendszer, ahol g,lermekülcrlek felügleletet biztosíthatnak, szabadidős
integráIt tevékenységbe bevonódhatnának, illetve és fejlesztésükkpl, is foglalkoznának

3, Bármely korosáályi ftata|, amely érdeklődik a programok iránt, és e|fogadja az
integrált programok saj átosságait

4, Megváltozottmunkaképességűszakemberek
Megváltozott munkaképességű kollégrík segítése, kreativitásuk kibontakoztatása,
személyiségtik fejlesáése, önbizalmuk visszaadása' tiársadalmi kirekesztődésük
megsziintetése

2008. év statisztikai mutatói: 2008. január 01.2008. december 31.

Erintett korosztály:
Sérült fiatalok korosáálva

Kliensek összlétszáma:
A szolgáltatások esetszáma;
Napi átlagos esetszám;

3 -19 éves
5 -29 éves

|25 fő
6982
30

KAMASZfi{NUA

Jr11T*,$J:*Í,*:r$"T:T. @t r, 6z*ni



Nyitvatartási idő:
Hétfőtől péntekig :

Ezen belül:
730_I230 14 00 - 1g 00-ig

Fogyatékos fiatalok fejlesztése megőrzése: 7 30 - |230 -.ig

Szabadidős tevékenységek' fejlesxő p,og,amok; |4o0 - 19 00-ig

a

a

a

o

Megvalósított konkrét programjaink 2008. január 01..2008. november t7.kőzött

a

a

a

o

Reszocializációs program

Ifi úsági szabadidős alapprogram, tehetséggondozás

Demokráci éravatő nevelés, közéleti részvétel erősítése

7 2 orakompromisszumok nélkül
Szer-Telen programok

Egészségügyi, bűnmegelőzési programok

Integrációs programok (ép és fogyatékosok közös programja)

Kirándulások -Parkerdő
AbonY VadasPark
Szaj ol Szabadidő Központ
Cserkeszőlő
Kecskemét

Európai Ifiúsági Hét- Flash Mob
Nyárbúcsú ztato. bo grácsolás
Mc Donals - Kihívás Napja.
Inte grált táb or o ztatás
Tiszakécske-24 fő

S e gítő szo|gá|tatások (tanác sadás, ii gyinté zé s' képvi sel et)

Ingyenes Internete s elérhető ség, játék biztosítása

Ünnepi műsorok , 1 ^ '-_.!7. ̂̂ . .

Farsang,Március15'Gyermeknap,V|entinnap,Nőnap,névnapok,Anyáknapja,
illetve több éve 

" 
u"gv"i BtintetéiVélrehajtó intézetbán- március 15, október 23. műsor

TJzsonnéntatás
F e|zárkő ztatás, fej le s zté s, szintentartás' korrep etál ás

Kulturális programok, Szolnoki Expó, részvétel, fellépés

Értelmi és mozgássérÍilt gyermekek külsős szabadidős programjai

Kirándulás- Bp. Ferihegy
Budapest Sportaréna -,, Jobb Velünk aYilálg,,
Mozi látogatás

Fogyatékos fiatalok délelőtti e|látása,megőrzése (fejlesztés' szintentartás szabadidos

tevékenység)
Mentorálás (Jász-Nagykun-Szolnok megyében 4, azifiúsággal foglalkozó szervezet

részére)
Terptanári feladatok ellátása (Főiskolás, valamint oKJ-s képzésben részesülőknek)

, ,Íz-rz. í7r:z?tzf

a

o

a



a

o

o

o

Rendszeres kapcsolattartás együttműködés aKamaszTanyát látogató fiatalok iskolával
Rendszeres kapcsolattartás a KamaszTanyát|átogatő gyermekek és fiatalok családjaival
Együttműködés a gyermekekke|, és az ifiúsággal foglalkozó szervezetekkel
Közreműködés a Metodista Egyház.Kornélius ház- drogprevenciós programjiínak
kidolgozásában

Felkérésre, szakértői részvétel a SZMM és SZMI ,,Gyermekesély program országos
kiterjesztésének szakmai' módszertani megalapozása és a program kísérése''
munkacsoport munkájában (TÁMOP 5.2. 1)
Felkérésre, szakértői részvéte| az |gazságügyi Minisztérium és Rendészeti Minisáérium
,'Társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani
mega|apozásd' . 

- Erkölcsi veszé|yzőnáha került gyermekkoruak munkacsoport
munkájában (TAMOP 5.6.2.)
Részvétel előadóként a ,,Szakmai program a gyelmekvédelmi szakértok
továbbképz éséhez,, pro gramj án

Részvétel SZMM szervezésében a Progress - Egyutt azegyen|őségért'' szeminiíriumon
Részvétel a Szolnoki Iskolavédőnők Egyesülete szervezésében a '' Civilek Szolnok
Ifi úságáért'' konferencián
Részvétel a Szociális Innováció Alapítvany ''Fogyatékkal élők foglalkoztathatósága
jelenleg és a jövőben'' című, Dr. Lévai Katalin, Európai Parlamenti Képviselő nyilviínos
meghallgatásán

o Rendszeres tevékenység az Esélyek Háza JNSZM Fogyatékosügyi Kerekasztal
munkájában

o Speciális program kidolgozása _ munkacsoport (Életesély Kiemelten Közhasznú
Mentálhigiénés Alapítvány - onkormanyzat)

Fejlesztő.szabadidős foglalkozások manuális tevékenységei:
Gyöngyfűzés' üvegfestés, zse|égyertya készítés' sógyurmázás, madaretető készítése-
kihelyezése' szalvétaképek, hűtőmágnesek, farsangi álarcok, gipsz képek, húsvéti díszek,
tojásfa, origami, mandala, repülőmodell készítés' röptetés, őszi termések gyűjtése-
fe|do|gozása, csuhé baba készités, rqzversenyek' szendvics és gyümölcssaláta készítés,
zöldségsaláta készítés, Ki-Mit-Tud

Fejlesztő.szabadidős fog|alkozások, fe|zárkőztatás, korrepetálás. elméleti támogatás
VerS, narrátor szöveg tanulása, kcizlekedési ismeretek-(elmélet, gyakorlat), vásárlási
ismeretetek -(elmélet, gyakorlat)' elbeszélések felolvasása értelmezése, Ki-Mit-Tud,
Matematika korrepetá|ás, egészséges életmód előadás beszélgetés, angol korrepetálás'
egészségügyi felvilágosítás beszélgetések, ének tanulás, karaoke verseny' szellemi
vetélkedők,

Fizikai fej lesztő programok:
Jóga, sportversenyek, séták, cso-cso bajnokság, ügyességi vetélkedők

2008. évben az alábbi konkrét alapproeramokat működtettük:

1.) Ift úsúgi szabadidős, reszocíalizócíós alapprogram,
Célja:
A fiatalok étze|mi, akarati, és szociális képességeinek fejlesztése, a frusztrációtolerancia
növelése, a konfliktusmegoldó képesség fejlesáése. A Íiatalok tevékenységi szintjének,

o
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társas-kapcsolati fejlődésének elősegítése a saját életkori fejlettségi szintre. Aktivitásuk
kibontakozt atása, erő sítése, közö sségi élményeik erősítése.
Megtanításuk a játszás és a közös játszás formáira, együttműködi képességük fejlesztése, a
türelem fejlesztése az ismeretlen játékok megtanulásahoz. Etikai, morális ítélőképességének
fej lesáése a devianciás magatartási j egyek kiküszöbölésére

Tevékenységei:
Klubfoglalkozások, és kézműves programok során lehetőségük van rujzo|ni, gyöngyöt fazni,
gyurmázni és egyéb kézügyességet fejlesztő foglalkozásra. Fejlesszük zenei,
számítástechnikai, tánc, rajz, grafikai, önkifejező képességeiket. Ennek szo|gáIatában á|| a
közösen kialakított életrend, az önkiszolgálás feladatai, közösjátékok, és ünnepek. Ilyenek a
közös családias uzsonnák, beszélgetések, névnapi és születésnapi megemlékezések.

Alkalmazott módszerek:
Különböző egyéni és közösségi programokat biztosítunk szrímukra. A szabadidő regeneráló
funkcióját a játszőtéi szabad játékok és a sportprogramok, illetve a klubfoglalkozások során a
csoport és tarsasjátékok toltik be. A fejlesztést erősíti a közös együttlétek, s a közösségi
szellem kialakulása. A gyermekek személyiségének alakulásában nagy szerepe van az
elsajátítható pozitív szociális mintrínak A helyi körülmények, és a programok
megtervezésekor figyelembe kell venni azt, hogy ,,az ingergazdag kozeg fej|esztő, az
ingerszegény közeg retardáló hatású. A semmittevés, a téblábolás, a lődörgés a
leghatékonyabb személyiségromboló közeg.''

2.) Informatíkai, fej lesztő alapprogram
Célja:
A gyermekek érzelmi, akarati, és szociális képességeinek fejlesáése, a frusárációtolerancia
növelése, a konfl iktusmegoldó képesség fej lesztése.

Az Inteme tes hozzáféré s biztosít ásáv a| életesélyeiket növelni.

Lehetőséget nffitani rendszer megismeréséhez, elősegíteni a megfelelő és hasznos
felhasználást, ösztönözni M ismeretek elsajátítására, mind az a|ka|mazás, mind a
haszná|atból adódó tudásanyag szempontj ából

A tevékenység, módszerek
A klubfoglalkozások keretében ingyenes Internetes hozzáfétést bizosítunk a gyermekek és
fiatalok számára. Kollégáink segítséget nyújtanak ahaszná|athoz. Vetélkedők, Ki-Mit-Tud-
ok szervezése, mely arra irányul, hogy saját maguk keressék meg a szükséges információkat
és a gyűjtött anyagokból újabb versenyek során be is számolnak.

3.) E g é s u é g ii g,l i fe lv i ltÍg o s ít ó és b íÍ n me g e lőzé s i p ro g r a m
Célja:
A fiatalok mentálhigiénés és egészségügyi alapismereteinek bővítése, az életkori szükségletek
időben történő kielógítése, jrírtasság kialakítása a szolgáltatások felhasználásában.
Eredményes szocializációjuk elősegítése a morálisan és mentálisan erősítő életmódminták, az
érze|mi biztonságot nyújtó teljes köni, és jól funkcionáló családmodell minták nyújtásával.
Felvilágosítás a drog, alkohol és egyéb szenvedélybetegség kialakulásának kockazatairól
Tevékenységei:



Egyéni és kiscsoportos iriínyított beszélgetés a programot vezető szakember és a fiatalok
között életvezetési, valamint egészségügyi problémáik megoldásához. Évente megrendezésre
kerülő ingyenes szabadtéti előadás keretében hívtuk fel a lakótelepen élő gyórmekek és
fiatalok figyelmét a reájuk leselkedő veszélyekre, a DROG pusáító hatására, a
szenvedélybetegségek, az AIDS témadására' valamint a bűnözés és baleseti veszélyekre.

Alkalmazott módszerek:
A társadalom számára leghatékonyabb prob|émakeze|éS a prevenciós jellegű programok,
mivel mindig olcsóbb megelőzni abajt, mint utólag orvosolni a károkat. A fiátaok az oldott
környezetben könnyebben megnyílnak, és a beszélgetések során a szakemb erck számára
alkalom teremtődik a fiatalokat érdeklő kérdések megválaszo|ásfua, megvitatására. A
programvezető nem iskolai előadás szintjén foglalkozik a gyerekekkel, hanem bensőséges
hangulatot teremtve indirekt módon hat a gyerekekre. Gyakran egyéni beszélgetésetet
igényelnek a gyerekek. Sok esetben az egyéni beszélgetések atálakulnak csoportos
megbeszéléssé, s kiderül, hogy azonos problémák foglalkoÍatják a gyerekeket, s gondjái*at
sincsenek egyedül. Ilyenkor szabadon, szégyenlőség nélkül előjönnek azok a kérdések is,
amelyeket sem otthon a szülőkkel, sem a társaikkal nem beszéltek mes.

4.) Kulturdlis részprogram
Célja:
A fiatalok kulturális ismereteik bővítése' a másság elfogadása illetve a képességfejlesztés

Tevékenysógei:
Kulturális programok) zene) tánc, ének, vers, illetve ezek előadása a különböző fellépések
során

Alkalmazott módszerek:
A gyermekek természetes sikeréhségének erősítésével a saját és idegen kulturális értékek
elsajátítása, a szerep|és vágyán alapuló tanulás.

5) Ertetmi és mozgtÍssériilt glermekek,Jíatalok szabadidős ,,A,, rés1program,.megőrzés
Kizárő gondnokság a|att lévő fiatalok részére a klubban megvalósíthaió nappali ellátás
biztosítása. Mivel státuszuk illetve a jelenlegi jogszabályok miatt' (kizárő góndnokság)
munkát nem vállalhatnak-, hiszen munkaszerződés kötésre nem jogosultak, aláírásuk
érvénytelen, idejtiket nem tudjtík hasznosan lekötni. A semmittevés kiírosan hat rEuk,
állapotuk fokozatosan romlik. Egyesületünk ezért vá||a|ta az értelmi halmozottan sérült
fi'atalok közösségbe való beilleszkedésének, ezen belül közösségi alkalmazkodásuk
elősegítését, lelki érze|mi stabilitásuk erősítését, fejlesztésüket, vagy minimum
szintentartásukat. Ezen kívül szorga|mazzuk a szülők közösségi ijnszerveződeiet es az ép és
sérült gyermekek, fi atalok kapcsolatának erősítését.

Cé|ja:
A szo|gá|tatást igénybe vevők délelőtti ellátásrának biztosítása' ezze| részben tehermentesíti a
családokat a napi feladatok alól' illetve segíti a szülők családi és munkahelyi
kötelezettségének összehango|ását, a munkaerő piaci részvételük elősegítését. Ezá|ta| nő a
fogyatékos embert nevelő családok esélyegyenlősége, a szociális biztonsága, az öná||ő
életvitel, a társadalomban való aktív részvétel, az emberijogok érvényesülésének biztosítása

Tevékenységeiz Az önellátás kiépítésének kialakítása, fejlesztése, a szo|gá|tatást igénybe
vevők állapotának megfelelő munka és fejlesztő foglalkozások ''"*"'é.". Szabadidős
fejlesztc1 foglalkozások. (kézműves foglalkozások, 

ijsások, 
könyvek, DVD, számitőgép,
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társasjáték, kétrtya, kiriándulások, szíttház-, mozi-, műzeutrlátogatások, egészségügyi
felvilágosító programok.) A külsős programok INTEGRÁLTAK.

Módszerek: A fiatalok életkorát, képességeit és fejlettségi szintjét figyelembe véve, egyénre
szabottan gyógypedagógiai eszközökkel szinten tartunk, lehetőség szerint fejlesztünk A
gyógypedagógiai nevelés, támaszkodik a fiatalok meglévő pozitiv tulajdonságaira, érze|mi
kötődéSeik gazdagságára. Az eredményes fejlesáés feltétele a folyamatos és egymásra épülő
gyógypedagógiai segítségnyújtás. A nevelésnek elsődlegesen a kommunikációs és szociális
képességeket, valamint a pszichés funkciók fejlesztését és a mozgásállapot javítását kell
biztosítani

6.)Ertelmi és mozgássérült glermekek,Jíatalok szabadi.dős ,,B,, rés?program, - programok
A program pá|yazatfuggő. Támogatás elnyerése esetén az érte|mi és halmozottan sérült
fiatalok részére lehetőséget nyújtunk a szabadidő hasznos elttiltóséhez, a közösséghezva|ő
tartozáshoz. Mindeá kirríndulások, rendezvények, sportnapok, lovaglás szervezésével
biztosítjuk. Lelki és szellemi fejlődéstiket segítjük, a szülők erősítjiik.

7.) To le r ancia, mds s dg e lfo g adás a pro g ram
Az intézmény nemcsak a cigány, fogyatékos vagy hátrányos helyzetűek nevelésével,
oktatásával, integrált programjaival' hanem a környezet' a nem-cigány gyermekek
hozzáá||ásának formálásával, a másság elviselésének segítésével, a hatékony együttműködés
megteremtésével ishozzájárul a romboló előítélek legyőzéséhez. Az alkalmazkodási képesség
nemcsak a más kultúrájú embernek szükséges, hanem a befogadó kultúrrának is erőssége. Ma
már nem egy-két eltérő kultúrával élünk egyutt. Az európai polgar nevelésének
elengedhetetlen része, tananyaga az interkulturális szemlélet, gyakorlat. Az integrált
programok ( cigány-nem cigiíny, ép-fogyatékos) segítik a másság elfogadását, tolerancia
erősödést és a köz<is programokon keresztü| a barátság, segítsógnyújtás kialakítását.

8.) Ift ús tÍgvéde lmi program
A hátrányos és a cigány tanulók érdekében az if1iságvédelem már korszenibb megoldást
igényel. Bővítjtik partnerkapcsolatainkat pszichológussal, logopédussal, sot a rendőrség
bűnmegelőzési csoportj rának munkatiársaival is.

9.) Uuonnúztatás program
A célcsoportban a hiányosan vagy rendszertelenül táp|á|koző gyermekek szükségleteinek
kiegészítése, pótlása, az egészséges táplálkozás kultúrájának elterjesáése' oktatása és a főzés
gyakorlati i smeretek átadása

l0.) Módszertani oktatds, kutatds és fejlesztés
A fiatalokkal való foglalkozás a foglalkozások vezetőinek speciális szakismeretek elsajátítását
teszi szükségessé a reszocializáciős metodika már részletezett, és egyébként már alkalmazott
módszertanának alaposabb elsaj átitáséra.
A kapott szakmai felkészítés alapot teremt a metodika gyakorlati a|kalmazására, további
szakmai kutatásra és fejlesztésre, amely végkimenetét tekintve módszertani útmutatóként más
hasonló területen működő intézmények és szakemberek szátmátra is átadható ismeretekben
perfektuálódik. Az ifiúságvédelmi szakma nem bővelkedik módszertani fejlesztésre alkalmas
tereppel, intézményekkel. A Kamasz Tanyán a kutatás és fejlesáéS szoros kapcsolatban á|| a



gyakorlati végrehajtói szinttel, a figyelemmel kísérés, mérés és az azonnali visszacsatolási
l ehető sé ge' a konigá|ás i deál i s ö sszhangi a teremthető meg.

I I.) TovtÍbbÍ tevékenységek:
Mentorálás, kapcsolattartás, tanácsadás, együttműködés, szakértői munka, előadások,
tereptanári tevékenység.

A programok, tevékenységek soriín fiatalok olyan közösségi élményekkel lesznek
gazdagabbak, melyek garantá|1ak a közösséghez va|ő tartozást, és annak pozitivumait. A
Kamasz Tanyát látogatóknál kialakul az objektív létalap, a konkrét tevékenység és a lét
dinamikájánakbéaisa. A megvalósítandó programok hozadéka az,hogy kifejlődik a fiatalok
szükséglet-kiegészítő tevékenységére épülő interakciós há|őzata, mely a|apjában
meghatározza a klub arcu|atát, együttes élményeiket. Mivel a |ratalok elsajátítják a
tömegkommunikáció (tájékoztatás, érték és normahordozó funkciók, konszenzusteremtés,
motiválás, integrálás és szocializáciős folyamatok) funkcióit, megerősödnek a cél elérését
aktívan előmozdító szerepek, értékes, a klub tevékenységét, programjait előmozdító
közösségként folytathatjuk munkánkat.

Módszerek/ elérés
o Személyre szabott fo glalkoztat ásl fej|esztés/szintentartás
o Indirekt ráhatás / emellett gyakoroltatás, e||enőrzés, jutalmazás
o Meghívás programokra (pl. bűnmegelőzési és egyéb rendezvények)
o Allandó hely
. Allandó időpont
o Kontakt személy révén
o Tanári segítséggel
o Bűnme ge|óző szervek segítségével
o Már segítettek által
o Család és gyermekvédelmi szakemberek/információs anyag révén
. Spontán akciók által
o Média segítségével

Motiváció:
Kevesebb eséllyel rendelkező gyermekek, fiatalok és családjaik szolgálata és az irántuk való
elkötelezettség
Az emberi értékek elfogadása, az emberi méltóság tiszteletben tartása

A programokat az intézményvezető koordinálja, két csoportvezeto (délelőttös és
délutános) segítségével. Rendszeres Team üléseket folytatunk ahol a tevékenységekkel
kapcsolatos eseteket, problémákat, illetve a múködéssel kapcsolatos dolgokat beszéljük át.

Napi rendszerességgel vezetjük a megjelent gyermekek |étszámát, és a végzett
tevékenységeket' Külön füzetet vezetünk (úgynevezett esetnapló) melybe a figyelmet érdemlő
eseteket írjuk le. Jelzőrendszerként mtiködiink. Abban az esetben, ha kompetenciánkat
meghaladja egy feladat,vagy kérés, ahozzánkfordulókat szakemberhez iranyítjuk.
A foglalko zatás érdekében akkreditált szervezetként működünk

Eredmények:
A módszertanilag megtervezett iranyított közösségi tevékenységek, programok pozitív

mintát adnak a fiatalok szátnána. Mindez nagyban hozzájaru| a fiatalok szociális készségeinek
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fejlesztéséhez, arrc|y révén csökkenteni lehet a korai eredetű érzelmi zavarokat, és javítani
lehet a résávevők beilleszkedését az iskolába és a helyi közösségekbe. A csoportos
foglalkozások elősegítik a gyerekek személyiségének integrálását, a társas kapcsolatainak
javítását. (Helyi közösségek, ép és fogyatékos, cigány-nem cigany) A szabad programok a
gyermekek igényeinek figyelembe vételével és a környezet adta lehetőségek kihasználásával
megteremtik a lehetőséget a közös élményszerzésre és kikapcsolódásra, ezze| mode|lt
teremtve a szabadidő értékes eltöltésére.

Fogyatékos fiatalok szátmára biztosítani lehet a fejlesztést, de minimum a
szintentartást. A szabadidős programok a gyermekek igényeinek figyelembe vételével és a
környezet adta lehetoségek kihasználásával megteremtik a lehetőséget a közös
élményszerzésre és kikapcsolódásra, ezze| modellt teremtve a szabadidő értékes eltöltésére.
Az integrált programok segítik a másság elfogadását, tolerancia erősödést és a köz<is
programokon keresztü| a barátság, segítségnffi tás kialakítását.

Az egyesület működésének eddigi tapaszta|atai azt mutatják, hogy az Ifiúsági Klub
komplex programcsomagia a fiatalok fejlődését értékteremtő módon szo|gá|ja, a fejlesáési
eredmények személyiségükbe beépülve közvetlenül javítjrák iskolai eredményeiket és
közösségi beilleszkedéstiket.

A büntetést helyettesítő, nevelésközpontú reszocia|izációs forma mellett sző| az a
kriminológiában lezajlott ft|ozőftaváltás is, amely felismerte, hogy a bűnhődés, a bűntudat
nem a büntetéstől jön létre, hanem az egyén énjéből fakad, ezért a büntetést a személyi
aspektusok szempontj ából kell mérlegelni.

A büntetést kiváltó alternatívák kialakítását mára már nemzetkozi előírások _ a
Gyermeki Jogok Konvenciója és aZ úgynevezett Pekingi Szabályok _ javasolják és
szorga|mazzák.

A reszocia|izáciős tevékenység korszerűsítéséhez nemcsak a fejlesztési módszerek
megújítása sztikséges, hanem olyan megfelelő környezet és nevelési légkör' amely lehetővé
teszi a fejlesztő hatások érvényesülését.

Kapcsolódás, együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel, azok programjaival

S zer.telen lf1űsági Ház 7 2 őra kompromisszumok nélkül

Eszak-alftjldi Regionális Ifiúsági Iroda Európai Ifiúsági Hét- Flash Mob

Megyei Büntetés Végrehajtó Intézet

Szolnoki Expó,

Rotary Club

Capoeira Klub Szolnok,

Cserkeszőlői Ifiúsági Közösségi Egyesület és Klub Mentorálás

Rákóczi Lovasai Egyesület

Álmok osvénye Ifiúsági klub

ELTE Tanító- és óvóképző Főiskola

Eszterházy Károly Fő i sko la

Metodista Egyhaz Kornélius hráz

Ünnepi műsorok

Részvétel, fellépés

Budapest Sportaréna -,, Jobb Velünk aYi|ág,,

Mentorálás

Mentorálás

Mentorálás

Terptanári feladatok ellátása

Terptanári feladatok ellátása

Dro gprevenciós pro gramj ának kidolg ozása

Szoc. MunkaügyiMinisztérium, SZMI Gyermekesélyprogramországoskiterjesztésének
szak'rnai, módszertani megalapozása és a program
kísérése''

cí.,a ,fr,'zn,zl



Igazságtigyi Mini sztérium é s Rendészeti Mini sáérium
,,Tiírsadalmi kohéziót erósítő bűnmegelőzési és
reintegrációs programok módszertani
mega|apozása,,

Életesély Kiemelten Közhasznú Mentálhigiénés Alapítvány
Speciális program kidolgozása

FoglalkoztatásiésSzociálisHivatal Szakértőitovábbképzéselősegítése

MMIK LoGo Ifiúsági Szolgálata VIII Település és Ifiúsága országos Szakmai
konferencian előadás

Esélyek Háza JNSZM fogyatékos ügyi és Ifiúsági
Kerekasáalok munkája

Civil Regionális Társulás Civil Stratégia kidolgozása

Segítünk országos Érdekegyeztető és Képvise|eti Szervezet

Rendszeres tanácsadás

Gyermekjóléti Szolgálat Jelzőrendszer

2008. évben aZ egyesület Akalmazásábanálló dolgozók és Kulsős segítők

fr,tr,Íűzza?
Tóth Ferencné
Egyesületi e|nök

Balláné Köböl Katalin A Gvermekfe1üsvelő
Deák Józsefné A Drogprevenciós munkatárs, Ifi úsági segítő
Meskó Renáta K MIR sesítő
Dömötör Attila A Sorstárssegítő. Gyermekfelüeyelő
Földi Lászlóné K Pénzüeyi tanácsadó/ könyve|o
Keskenyné Se|ler Edit A Esélyegyenlőséei tanácsadó
Lésrádv Anikó A Szociális asszisáens. Gvermekfelüsveló
Mohácsi lrén A Szabadidő szerv ező l edző " Gvermekfelüsvelő
Dr. Nemesné Aszódi Zsuzsanna A Könvvelő
Orosz Andrea A Ifi úsásse eítő. Gvermekfelüsvelő
Subicz Imre A Számító sépkeze|ő l üsvintéző
Szarvák Zo|tfu.né A Fejlesztő pedagógus, Csecsemő és gyermekgondozó'

Gyógypedagógus asszisztens, Pedagógiai asszisztens
Szegény Ibolya K Fejlesztő ped, közokt. szakértő, preventív-korrektív ped-

pszich.
Tóth J Krisztián A Számítógépkeze|ő, gyermekfe| ügye|ő
Tóth Ferencé A Nonpro fit managet' Művel ődés szew ező,

Családkonzulens, Szociális asszisztens, Tereptanár
Vízkelety Tiborné A Pedasósus

Szolnok, 2009. februát 25.


