A
Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület
2008. évi közhasznúsági jelentése

Készítette: Gesztelyi Tamás egyesület vezető
Készült: Debrecen, 2008. február 25.

A közhasznúsági jelentés tartalma

1. Közhasznú számviteli beszámoló
- mérleg
- eredménylevezetés
2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról
5. Kimutatás a kapott támogatásokról
6. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokról
7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről

KIMUTATÁS
költségvetési támogatás felhasználásáról 2008. év
Támogatást nyújtó
megnevezése

Támogatás

Felhasználás
célja

időpontja

összege (eFt)

2008. 10. 16.

1.200

NCA-EA-08-0184
ESZA Kht.

2008. 09. 12.

IFJ-GY-ÉA-08-A-0092
ESZA Kht.

Felhasználás összege (Ft)
Tárgyévi

tárgyévet követő

Egyesület működésének
támogatása

900

300

160

„Kortárssegítők a mai
fiatalokért”

160

2008. 09. 08.

400

KAB-KP-08-A-0018
DMJV Önkormányzata

2008. 11. 12.

152

Adózók 1 %-a

2008. 10. 17.

187

„Kortárs segítők képzése
drogprevenciós
tevékenységre”
„Rejtőzködő” Ifjúsági
Lelkisegély Telefonszolgálat
éves működtetése
„Rejtőzködő” Ifjúsági
Lelkisegély Telefonszolgálat
működtetése

Nemzeti Civil
Alapprogram
Észak-Alföldi Regionális
Kollégiuma

előző évi

Elszámolás
határideje

2009. 03. 31.
400

Kelt: DEBRECEN, 2009. év február 25. nap

____________________________
Társadalmi szervezet vezetője

2009. 03. 31.
2008. 12. 15.

152
87

2009. 05. 31.

100

2009. 10. 31.

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2008. év
Megnevezése

Tőkeváltozás
Tárgyévi eredmény
Értékcsökkenés
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége
Közhasznú tevékenység tárgyévi nyeresége/vesztesége

Előző évi összeg

Tárgyévi összeg

Változás

(eFt)
-152

(eFt)
736

454

327

-127

4.866

3.862

-1.004

(%)

Kelt: DEBRECEN, 2009. év február 25. nap
____________________________
Társadalmi szervezet vezetője

Megjegyzés
(eFt)
888

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2008. év

Juttatás megnevezése

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
- adóköteles pénzbeli támogatás
- adóköteles nem pénzbeli támogatás
- adómentes pénzbeli támogatás
- adómentes természetbeni támogatás

Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú
tevékenység keretében nyújtott
- pénzbeli támogatás
- nem pénzbeli támogatás

Előző évi összeg

Tárgyévi összeg

(eFt)
276

(eFt)
209

276

209

0

0

Változás
(%)

Megjegyzés
(eFt)
-67

-67

0

Kelt: DEBRECEN, 2009. év február 25. nap
____________________________
Társadalmi szervezet vezetője

0

Útnyilvántartás

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2008. év
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Támogató
megnevezése
Központi költségvetési szerv
Elkülönített állami pénzalap
Helyi önkormányzat és szervei
Kisebbségi települési önkormányzat és szervei
Települési önkormányzat társulása
Költségvetési Intézmény

Magánszemély
Egyéni vállalkozó
Jogi személyiségű gazd. társaság: Poliforma KFT
Jogi személyiség nélküli szervezet
Közhasznú szervezetek
- közhasznú társaság
- alapítvány, közalapítvány
- társadalmi szervezet
Közhasznúként be nem sorolt egyéb szervezet
APEH (1% közcélú felajánlás)
Összesen:

Támogatott
cél

Eltérés

Támogatás (adomány) összege, értéke

(%)

(eFt)

Előző évi (eFt)
1.942

Tárgyévi (eFt)
4.058

200

152

-48

117

81

-36

220
2.479

187
4.478

-33
+1.999

Kelt: DEBRECEN, 2009. év február 25. nap

____________________________
Társadalmi szervezet vezetője

+2.116

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásról
2008. év
Megnevezés
Tiszteletdíj
Költségtérítés (útnyilvántartás)
Értékpapír
Természetbeni juttatás:
- szja mentes
- szja köteles
Folyósított kölcsön (előleg):
- összege
- fordulónapig visszafizetett összeg
- fordulónapon fennálló tartozás
- legkésőbbi visszafizetési határidő
- Fizetendő kamat
Egyéb juttatások
Összesen:

Előző évi összeg
(eFt)

Tárgyévi összeg
(eFt)

276

209

-67

276

209

-67

Kelt: DEBRECEN, 2009. év február 25. nap
____________________________
Társadalmi szervezet vezetője

Eltérés
(%)

(eFt)

Beszámoló a szervezet 2008-ban végzett tevékenységéről
„Rejtőzködő” Ifjúsági Lelkisegély Telefonszolgálat
Az Észak-alföldi régióban kezdetektől fogva nem működik ingyen hívható ifjúsági lelkisegély
telefonszolgálat. A felmérések és igények azonban azt mutatták, nagy szükség van egy ilyen
szolgáltatásra, hiszen a felnőtt szolgálathoz befutó gyerek ill. fiatal hívások nagyban leterhelik az
ügyelőket. Probléma lehet a hívó és ügyelő között felmerülő korkülönbség és a hozott probléma
sajátossága is. Célunk az ifjúsági telefonos szolgáltatással, mint a kommunikáció egyik sajátos eszközével,
segíteni a gyermek és ifjúsági célcsoportot a mentálhigiénés prevenció, a krízisintervenció területén,
valamint elősegíteni a folyamatot, hogy az ellátó és segítő rendszert személyesen is igénybe vegyék azok,
akinek erre szükségük van.
A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. Törvény, VI. fejezet Gyermekjóléti szolgáltatás címszó alatt
szereplő paragrafusok értelmében az ifjúsági lelkisegély telefonszolgálat működtetésével törvényben előírt
feladatot látunk el. Ezek a következők:
39. § 1/b pontja: „a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.” 39.
§ 2/a pontja értelmében, „veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszerként való közreműködés, a nem
állami szervek részéről a megelőző rendszerben”.
2000. december 1-én indítottuk el Ifjúsági Lelkisegély Telefonszolgálatunkat, „Rejtőzködő” néven. A
szolgálat a mai napig folyamatosan működik és fejlődik.
A szolgálat statisztikai adatai 2007-ben:
Ügyeleti idő 2007-ben (ünnepnapokon is):

Hétfőtől péntekig, minden nap 15-18-ig.

Ügyelők létszáma 2007-ben:

35 fő

Ügyeleti idő 2007-ben:

813 óra

Az ügyeleti időben kezdeményezett hívások száma 2007-ben:

6851 hívás

Az érdemi hívások száma 2007-ben:

2941 hívás

Az érdemi hívások közé a két percnél hosszabb és valós tartalmú hívásokat soroljuk. Ezeknek a témái
szenvedélybetegséggel, családi konfliktusokkal, iskolai nehézségekkel, öngyilkossági krízissel, szerzett
fogyatékossággal, pszichiátriai betegségekkel és párkapcsolati konfliktusokkal kapcsolatosak.
Leggyakrabban szerelmi, párkapcsolati problémákkal, iskolai gondokkal jelentkeznek a fiatalok, néha
megerősítésre, néha tanácsra várva. Gyakorivá váltak a krízis-hívások, az öngyilkossági hívások a
visszaélésekkel-, zaklatásokkal- és erőszakoskodással kapcsolatos hívások is.
Az ügyelők havonta egy alkalommal szupervízión, illetve havonta egy alkalommal stábülésen vesznek
részt. Szupervízor: Zolnai Erika, klinikai szakpszichológus.
A program támogatói:
DMJV Polgármesteri Hivatal Családvédelmi Osztálya: a zöld szám önrésze (200 eFt)
GYITOSZ: a zöld szám éves költsége (1.200 eFt)
Adózók 1%-a: a telefonszolgálat működése (220 eFt)

„Esély a meghallgatásra” című konferencia
2007-ben a debreceni szolgálat szervezte és bonyolította le a GYITOSZ országos szakmai konferenciáját,
ahova az országban működő ifjúsági lelkisegély telefonszolgálatok önkéntes ügyelői és a szolgálatok
vezetői jöttek el. A háromnapos, konferencián 65 fő vett részt.
A konferencia időpontja: 2007. október 12-14.
A konferencia helyszíne: Szent József Gimnázium Kollégiuma, Debrecen, Varga u. 2.
2007. 10. 12. péntek
14.00-15.00
14.00-15.00
15.00-18.00
18.00-19.00
19.00-19.30

19.30-20.30
21.00-23.00

Érkezés, szállás elfoglalása
Büféebéd (szendvics, üdítő, kávé)
Az igazi da Vinci kiállítás megtekintése
Vacsora
A konferencia megnyitása.
Köszöntőt mond: Gesztelyi Tamás a debreceni szolgálat vezetője
Farkas Imre a GYITOSZ elnöke
A magyarországi Ifjúsági Lelkisegély Telefonszolgálatok helyzete
Elnökségi Ülés
A résztvevőknek csoportbeosztás, felkészülés a vetélkedőre.
Ismerkedési est. Vetélkedő a csoportok között.
Kötetlen ismerkedés, zenés-táncos est.

2007. 10. 13. szombat
7.00-8.30
Reggeli
8.30-10.00
Plenáris előadások
Levezető elnök: Farkas Imre, GYITOSZ elnöke:
Dr. Payrich Mária, pszichiáter, GYITOSZ szakmai vezetője:
Az önkéntes ügyelők képzése és motivációja a telefonos segítésre
Zolnai Erika, klinikai szakpszichológus:
Az önkéntes ügyelők szupervíziós segítésének jelentősége
10.00-10.30
Szünet (kávé és üdítő)
10.30-12.00
Szekciók (workshop) öt kiscsoportban (előzetes beosztás alapján)
Csoportok témái:
1. Anonimitás a telefonos segítésben (csoportvezető: Pócza Edit)
2. Krízis és krízisintervenció (csoportvezető: Rénes László)
3. Önkéntesség és motiváció a telefonos segítésben
(csoportvezető: Dr. Payrich Mária)
4. A hívók és ügyelők esélyegyenlősége
(csoportvezető: Karácsony Zsolt)
5. Gyermek és ifjúkori problémák (káros szenvedélyek, önértékelés,
párkapcsolat, szexualitás, tanulás, tolerancia)
(csoportvezető: Zolnai Erika)
12.00-13.00
Ebéd
13.00-15.00
Kulturális program: a Déri Múzeumban a Munkácsy Trilógia
megtekintése.
15.00-18.30
Szekciós kiscsoportok folytatása
18.30-19.30
Vacsora
20.00-23.00
„Retro Party”, zenés-táncos est. Az alkalomhoz illő ruházatban!
Tombola.

2007. 10. 14. vasárnap
7.00-8.30
Reggeli
8.30-10.30
Szekciós kiscsoportok folytatása
10.30-11.00
Szünet (kávé és üdítő)
11.00-12.00
A szekció munkáinak összefoglalása, prezentálása (a csoport)
12.00-12.30
Farkas Imre, a GYITOSZ elnöke: A konferencia zárása
12.30-13.30
Ebéd
13.30Hazautazás
A megvalósult konferenciát, szakmai és szabadidős programok szempontjából is sikeresnek értékelték a
résztvevők.
A program támogatói:
GYITOSZ a képzés költsége (700 eFt)

Nyári Ifjúsági Fesztiválok
2007-ben kettő országos ifjúsági Fesztiválon vettünk részt, ahol mentálhigiénés sátrat működtettünk.
1. helyszín:
2. helyszín:

KOTTA Fesztivál
EFOTT 2007.

2007. június 28. július 01-ig Hajdúböszörmény
2007. július 24-29-ig Debrecen, Vekeri-tó

A mentálhigiénés programok célja, hogy a rendezvényen résztvevő fiatalok, igényeik szerint,
információkat, ismereteket szerezzenek a mentálhigiéné területérbe tartozó témákról (drogmegelőzés,
dohányzás veszélyei, alkoholfogyasztás következményei, káros szenvedélyek, szexuális kultúra, korszerű
fogamzásgátlás, HIV/AIDS megelőzés, egészséges táplálkozás, lelki egészség, önismeret,
konfliktuskezelés, stressz-oldás, hatékony döntés, stb.).
Fontosnak tartjuk, hogy az információk és az ismeretek átadásának formája és stílusa,
harmonizáljon a rendezvény hangulatával, tehát játékos, szórakoztató formában, nem pedig kioktató,
erőszakoskodó módon adjuk át az ismereteket a hozzánk fordulóknak.
A programok további célja, hogy a fiatalok körében népszerűsítse, elősegítse a felelősségteljes
viselkedést, amelynek következtében a fiatalok megóvják magukat és partnereiket a lelki krízisektől, testi
betegségektől és a nem kívánt terhességtől és ezek következményeitől.
A programok:
Kérdőívek (totók) különböző témakörökben, interaktív formában, javítással és megbeszéléssel. A
kérdőívek témái: drog, dohányzás, alkohol, AIDS, fogamzásgátlás, egészséges táplálkozás. Minden
kitöltőnek ajándékot adunk.
Előadások, amelyeket beszélgetés vagy vitafórum követ. Minden nap más témákban:
1. A drogokról és veszélyeiről, vitafórum a törvényi szabályozásról.
2. Káros szenvedélyek (játékszenvedély, extrém sportok, stb.)
3. Személyiségünk titkai (pszichológus előadó beszél a személyiségről, működéséről, döntésekről, a
személyiség problémáiról, stb.)
4. A szexuális kultúráról (erotika, perverzió, szexuális működési zavarok, nemi betegségek, HIV/AIDS)
5. Fogamzásgátlás, abortusz prevenció (az eszközök, módszerek bemutatása, megismertetése), vitafórum:
a törvényi szabályozásról.
6. Egészséges táplálkozás, az evéshez kötődő pszichés betegségek (anorexia, bulimia)
A program támogatói:
Kortársak EFE (100 eFt)

Előadások és beszélgetések általános- és középiskolákban
Előadások és beszélgetések vezetése középiskolákban és általános iskolákban a következő témákban:
ifjúsági mentálhigiéné, egészségmegőrzés, önismeret, kommunikáció, konfliktus és stressz-kezelés, drog,
alkohol, dohányzás, egyéb káros szenvedélyek, devianciák, szexuális kultúra, veszélyek a szexualitásban,
pályaválasztás, pályaorientáció, stb.
2007. január 11.
2007. január 15.
2007. január 18.
2007. január 18.
2007. január 25.
2007. január 29.
2007. február 01.
2007. február 12.
2007. február 13.
2007. február 26.
2007. február 27.
2007. március 01.
2007. március 05.
2007. március 07.
2007. március 14.
2007. március 20.
2007. március 22.
2007. március 29.
2007. április 17.
2007. május 08.
2007. május 31.
2007. június 21.
2007. szeptember 27.
2007. október 16.
2007. november 27.
2007. december 07.

Nyíregyháza, Start Iskola diákjainak és pedagógusainak, téma: önismeret
Debrecen, Kinizsi Pál Ált. Isk. 3 óra 8. osztály, téma: szexualitás veszélyei
Debrecen, Kinizsi Pál Ált. Isk. 2 óra 7. osztály, téma: drogmegelőzés
Nyíregyháza, Start Iskola diákjainak és pedagógusainak, téma: konfliktus-kezelés
Nyíregyháza, Start Iskola diákjainak és pedagógusainak, téma: kommunikáció
Debrecen, Kinizsi Pál Ált. Isk. 3 óra 8. osztály, téma: drogmegelőzés
Debrecen, Kinizsi Pál Ált. Isk. 2 óra 7. osztály, téma: dohányzás megelőzés
Debrecen, Kinizsi Pál Ált. Isk. 3 óra 8. osztály, téma: drogmegelőzés
Debrecen, Kinizsi Pál Ált. Isk. 1 óra 5. osztály, téma: önismeret
Debrecen, Kinizsi Pál Ált. Isk. 3 óra 8. osztály, téma: drogmegelőzés
Debrecen, Kinizsi Pál Ált. Isk. 1 óra 5. osztály, téma: konfliktuskezelés
Bocskai-kerti Ált. Isk. 2 óra 7-8. osztály, téma: drogmegelőzés, szexualitás
Fülöp Ált. Isk. 2 óra pedagógusoknak, téma: drogmegelőzés
Debreceni Egyetem Pszichológia Tanszék, téma: lelkisegély, szexualitás
Megelőző Orvostani Intézet Népegészségügyi szak, téma: HIV/AIDS megelőzés
Debreceni Egyetem Filmklub, előadás téma: „Konec” című film
Debreceni Orvostudományi Egyetem, téma: HIV/AIDS megelőzés
Debrecen, Kinizsi Pál Ált. Isk. 2 óra 7. osztály, téma: bűnmegelőzés
Sáránd, Ált. Isk. 2 óra pedagógusoknak, téma: stressz és konfliktus-kezelés
Ebes, Ált. Isk. 2 óra 8. osztály, téma: szexualitás veszélyei
Debrecen, Csokonai Gimn. 3 óra 10. osztály, téma: szexualitás veszélyei
Kaba, Ált. Isk. 2 óra pedagógusoknak, téma: dohányzás felmérés értékelése
Debrecen, Diószegi Szakképző 3 óra 11. osztályok, téma: szexualitás veszélyei
Debreceni Orvostudományi Egyetem, téma: HIV/AIDS megelőzés
Debrecen, Dózsa Gy. Ált. Isk. 2 óra 7-8. osztály, téma: szexualitás veszélyei
Debrecen, Dózsa Gy. Ált. Isk. 1 óra 8. osztály, téma: drogmegelőzés

A program támogatói:
Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet

LOVE PONT párkapcsolati tanácsadás a MEZON Ifjúsági Irodában
Egyesületünk 2006. januárjától, az iskolai időszakban, minden héten szerdán 14-16 óráig párkapcsolati
tanácsadást tartott, ahova az érdeklődők ingyenesen jöhettek. A tanácsadást 2007-ben az iskolai
időszakban folyamatosan végeztük, a programon kb. 50 fő fiatal vett részt, különböző párkapcsolati és
szexuális problémával.
A program támogatója:
MEZON Ifjúsági Iroda (180 eFt)

AIDS Világnapja (december 1.)
Egyesületünk Debrecenben, 2007-ben már 11. alkalommal rendezi meg december 1-én (idén nov. 30-án),
az AIDS Világnapi rendezvényét. Azért tartjuk kiemelten fontosnak a HIV/AIDS prevenciót, mert világszerte
súlyosbodó problémáról van szó. Az elmúlt évben, a világban 5 millió ember fertőződött meg a HIV vírustól
és 3 millióan haltak meg AIDS-ben. A legveszélyeztetettebb korosztály a 12-18 év között populáció. Az
AIDS egyetlen ellenszere a megelőzés. Ezért használunk ki minden adandó alkalmat a veszélyeztetettség
fontosságának hangsúlyozására.
A program célja
A Johan Béla Népegészségügyi Program célkitűzéseivel összhangban, célunk:
- Az elkerülhető halálozások, megbetegedések megelőzése – A HIV/AIDS prevenció, melyet a fiatalok
segítségével végzünk a fiatalokért.
- Esélyegyenlőség biztosítása az információhoz jutásban, ezzel megteremtve a lehetőséget arra, hogy
csökkenjen a HIV okozta új fertőzések száma.
- Helyes magatartás módok közvetítése – egészségnevelés, a fiatalok értékrendjének,
személyiségének fejlődésének, felelős szexuális és drog elkerülő magatartásának kialakítása.
AIDS világnapi rendezvénysorozat – 2007. november 30.
Egész napos előadás sorozatot szerveztünk a HIV/AIDS témakörében általános- és középiskolai diákok,
osztályok számára. Az előadásokkal párhuzamosan filmvetítést, kiállítást, Totó-töltést szerveztünk.
A rendezvényről az iskolákat levélben értesítettük. Majd személyes megkeresés alkalmával időpontot
egyeztetünk az előadások kezdetéről. Csak úgy, mint az elmúlt években is, a helyi televíziót, rádiót, sajtót
is bevontuk a programba kihasználva a nyilvánosság nyújtotta figyelemfelkeltés lehetőségét, amellyel
felhívjuk a társadalom figyelmét is erre a problémára, bízva abban, hogy ez is előmozdítja a HIV/AIDSprevenció hatékonyságát.
A program célcsoportja a Hajdú-Bihar Megyében élő és tanuló általános- és középiskolás korosztály, így
közvetlenül 600 fő, közvetetten 3000 fiatalt értünk el.
A program támogatója:
Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács (ESZA Kht.) (80 eFt)

Nemzeti Civil Alapprogram működési célú támogatása
Egyesületünk működési költségeit 2007-ben a Nemzeti Civil Alapprogram Észak-alföldi Regionális
Kollégiuma támogatta, pályázati úton, 1.700 eFt-tal.
Kelt: Debrecen, 2008. március 20.

Gesztelyi Tamás
egyesületi elnök

