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Mátyásné Czirják Éva
elnök

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Szolgálat 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek
és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege
5250 ezer Ft, a saját tőke 2761 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből
és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet 13313 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A
kapott támogatás összege 4759 ezer Ft-tal több az előző esztendőhöz képest. A növekedés egyik oka a
Támogató Szolgáltatás rendszerének átalakítása. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2.
számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 1081 ezer Ft összeggel nőtt. A Szervezet mindig törekszik
arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. Előző
évben sikerült feltölteni a működési tartalékot, ebben az esztendőben már nem kellett forrást elvonni a
működés biztonságára. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be.
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet).
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK
SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben közösségünk összesen 13 313 000 Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 4759 ezer Ft-tal
több, mint az előző évben. A jelentős növekedés oka a Támogató Szolgáltatás rendszerének átalakítása. A
kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE,
ILLETVE ÖSSZEGE
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (6. sz. melléklet).

7. A KÖZASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
Szervezetünk célcsoportja a fogyatékossággal élő gyerekek, felnőttek és megváltozott munkaképességűek. A
Szalmaszál Szolgálat, mint fenntartó 2005. 02. 01.-én, létrehozta a Támogató Szolgáltatást. A Támogató
Szolgáltatás ellátási területe kezdetben Ibrány város, Paszab, Tiszabercel község közigazgatási területe. Majd
2005. 08. 01.-től Buj községgel bővült.
Az ellátási területünk Magyarország tradicionálisan hátrányos helyzetű környezetében az Észak-alföldi
régióban található. Magas a munkanélküliek aránya, területi sajátosságából adódóan az egészségügyi
szolgáltatásokhoz, szakellátásokhoz, speciális közszolgáltatásokhoz való hozzájutás nehézséget jelent a
fogyatékossággal élők számára.
A Szolgáltatás egy iroda helységet bérel Ibrányban központjában. Az iroda könnyen megközelíthető a
fogyatékossággal élők számára és biztosított az akadálymentes környezet is.
Székhely: 4484 Ibrány Liliom út 17.
2009. január 1-jétől megszűnt a Támogató Szolgáltatás normatív állami finanszírozása.
A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal három évre szóló pályázatot írt ki a támogató szolgáltatások
működtetésére 2008-ban, amit a szolgálatunk megnyert. Az FSZH és a Szalmaszál Fogyatékos Embereket
Segítő Szolgálat Támogató Szolgálata között megkötésre került a finanszírozási szerződés.
Finanszírozási időszak: 2009. január 01-2011. december 31.
Kötelezően teljesítendő feladatmutató:
Támogató szolgálat: évi 3000 feladategység, ebből 1200 feladategység személyi segítés.
A szolgálatunk 2009. évre vállalt feladatmutató (főigazgatói döntés szerint):6000.
Személyi feltétel:
Munkakör

Létszám

Szolgálatvezető

1 fő

Személyi Segítő

2 fő

Személyi Szállító

1 fő

A dolgozók végzettsége, létszáma az 1/2000.(I. 7.) személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló SZCSM rendelet szerint megfelelnek.

Tárgyi feltételek: Biztosított a szolgálat dolgozói részére a számítógép, fénymásolás, faxolás, internetes
hozzáférés lehetősége. A szolgálat rendelkezi egy speciális 7+1 személyes mikrobusszal amihez egy speciális
lift tartozik. A gépjármű típusa: Citroen Jumper
Támogató szolgálat által használt gépjármű rendszáma: LGD 763
Támogató szolgáltatás nyilvántartásában 2009-ban 59 fő súlyos fogyatékossággal élő kliens van regisztrálva.
A szalmaszál szolgálatnak 24 tagja van. Egyesület önkénteseinek száma 31 fő.
Az egyesületünk 2009-ben csatlakozott a „Talpra állástól az intézményesülésig” Szabolcs-Szatmár-Bereg

megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztéséhez.
A szervezet fejlesztés lényege:
A vezető szervezetfejlesztői szerepében igen gyakran kerül nehéz helyzetbe, hiszen egyrészt Ő is benne van
a szervezeti erőtérben, így gyakran csomóponti helyzetéből adódóan kerül a konfliktusok, feszültségek
középpontjába, másrészt belülről kell átlátnia egy igen bonyolult, diverz rendszert, amelyben nem mindig
egyértelmű, hogy mi a helyes cselekvés.
Ez az a pont, amikor érdemes mérlegelni egy külső szervezetfejlesztési tanácsadó felkérését. Fontos
hangsúlyozni, hogy a szervezetfejlesztési tanácsadó nem veszi át a vezető funkcióját, hanem támogatást ad,
folyamatot biztosít ahhoz, hogy a szervezet, a vezető megtalálja a számára leginkább testhezálló változtatási
stratégiát.
Szervezetfejlesztés kapcsán részt vettünk, tréningeken, megbeszéléseken 2009 ben.

A Szolgáltatás 2009 januárjában elkészítette a 2008. évre igényelt normatív állami hozzájárulás elszámolását
a Magyar Államkincstár felé.
2009 februárjában az egyesületünk beszámolót tartott Ibrány város önkormányzatának a Támogató
Szolgáltatás működéséről.
2009 márciusában a Magyar Államkincstár Észak Alföldi Regionális Igazgatósága helyszíni
ellenőrzést tartott.
A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadásain 8 alkalommal vettek részt a klienseink ingyenesen. A
színház biztosította a színházjegyeket a szolgálat pedig az ingyenes be és hazaszállítást az előadásra a
résztvevőknek.
A szolgálatunk egész évben biztosította az érdeklődők részére a jelnyelv oktatást, önkéntesünk segítségével.
Kézműves foglalkozás: Egyesületünk minden héten tart kézműves foglalkozást fogyatékossággal élők és
épek részére, elsődleges cél az integráció megvalósítása. A kézműves foglalkozáson készített alkotásokat
meglehet tekinteni a Fogyatékossággal Élők napján, illetve a karácsonyi forgatagban. A foglalkozáson
aktívan 25-30 fő vesz részt plusz önkéntes segítők járulnak hozzá a színvonalas alkotások elkészítéséhez.
Színjátszó csoport: Nagyon nagy sikereket ért el a színjátszó csoportunk 2009 ben. A Kisvárdai
Fogyatékossággal Élők Fesztiválján a csend művészei díjat hozták él. Színjátszó csoportunk sajátosságaihoz
is hozzátartozik, hogy a siketek is érthetik az előadásinkat ugyanis jelbeszéddel adjuk elő a műsorainkat.
Több helyen felléptek műsoraikkal. pl.: Kisvárda, Ibrány Művelődési Ház, Siketek Világnapján
Nyíregyházán, Karácsonyi rendezvények: Nyírpláza Nyíregyházán, Karácsonyi Forgatag Ibrány.
Prevenciós szűrővizsgálataink: Ingyenes allergiaszűrés, Glaucoma szűrés
Prevenciós előadásokat szerveztünk: egészséges életmód megteremtése, megőrzése, a felfekvés megelőzése,
kezelése.
Egyesületünk részt vett az Adó 1% kampányban. Az egyesület aktív tagjai szórólapokat, plakátokat szórtak
szét. A helyi sajtóban, weboldalunkon jelentettük meg.
Gyereknapi Rendezvény Ibrányban
A Szalmaszál Szolgálat tagjai és barátai örömmel vettek részt az idei városi gyermeknapi rendezvényen. Az
egész napos szórakozás mellett jelnyelv oktatással, vetélkedővel, kézműves foglalkozással színesítettük a
programot.
Harangodi Kirándulás
2009. május 16-án szombaton került megrendezésre a Halmozottan Sérültek és Szüleiknek Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Egyesülete szervezésében egy nagyszerűen sikerült családi nap a Harangodi Erdészeti Erdei
Iskolában. Erre a rendezvényre kaptunk meghívást, melynek örömmel tettünk eleget 21 fővel.
V.

Fogyatékossággal Élők Napja

Hatalmas népszerűségnek örvendett az idei rendezvény, hiszen közel 600 részvevő érezte jól magát. Az
ILMK udvara szinte már szűkösnek bizonyult a nagy érdeklődés miatt. A fellépők színvonalas műsorai
mellett több, mint 20 önkéntes és az ILMK munkatársai segítették az egy napos rendezvény lebonyolítását.
Az információs börzék :
A Szalmaszál Szolgálat is képviseltette magát az alábbi projektben.
A Szocio-East Egyesület Szociális Szolgáltató és Módszertani Központ „Alternatív munkaerő-piaci
szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek megismertetése az Észak-alföldi régióban” címmel (HEFOP -02.3.3-09/1.2009-04-0012/2.0) az Európai Unió támogatásával. 2009. június 2-15. között információs börzéket szervez az
Észak-alföldi régióban álláskeresőknek.
Az információs börzék célja a régióban működő munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek
tevékenységeinek, szolgáltatásainak megismertetése az álláskeresőkkel.
Ibrányi augusztus 20.-ai főzőverseny:
Idén is részt vettünk az augusztus 20-i főzőversenyen. Sok kedves ismerős, barát és család összejött a
sátrunknál. A sátor díszítéséhez felhasznált kellékeket a kézműves foglalkozásainkon készítettük.
Lillafüredi kirándulás:
A nyári gyermekprogramjaink keretein belül egynapos kirándulást szerveztünk Lillafüredre. Megnéztük a
Szent István barlangot, és a vízesést, majd a közeli parkban piknikeztünk, ahol a gyerekek szabadtéri
játékokkal játszottak. Az egyesületünk biztosította az utazást és a belépőjegyeket a gyerekeknek pályázati
forrásból, a kísérőiknek pedig önerőből. Így programon való részvétel teljesen ingyenes volt.
Vásárosnamény
A jelnyelvi versmondó csoportunk újabb meghívást kapott, ezúttal a Megoldás Közhasznú Egyesület által
szervezett Fogyatékkal Élők Színjátszó Találkozójára. Itt a „csend művészei” díjat hoztuk el.
Siketek Világnapja
A Szalmaszál Szolgálat jelnyelvi versmondó csoportja is fellépett a Nyíregyháza-Sóstón megrendezett
Siketek Világnapján. Bodogánné Orosz Dóra gyermekcsoportja nagy sikerrel szerepelt a SINOSZ által
szervezett fesztiválon.
Adomány gyűjtés
Egyesületünk Játék- és gyermekkönyv adományokat gyűjt az idei Mikulási és karácsonyi ünnepségünkre,
amelyeket a helyi és környékbeli fogyatékossággal élő gyerekeknek ajándékoztunk.
Karácsony
Egyesületünk december 17-én tartotta meg karácsonyi ünnepségét az ILMK rendezvény termében. Több
mint 90-en vettünk részt az idei évet záró rendezvényünkön. Megtekinthettük a színjátszó csoportunk
műsorát, melyet december 19-én adnak elő a városi karácsonyi rendezvényen a színházteremben. A
résztvevőknek ajándékcsomaggal, a gyerekeknek játékokkal kedveskedtünk, melyet a Mikulás és a
krampuszok adtak át.
Az önkénteseinknek elismerő oklevelet adtunk át az eddigi önzetlen munkájuk elismeréseként.

Civil Karácsony
A SINOSZ meghívásának tettünk eleget december 13-án, amikor a Nyírplázában megrendezett Civil

Karácsony nevű rendezvényen szerepeltünk. Fellépett az egyesületünk színjátszó csoportjának énekkara,
akik a Mennyből az angyal ének-jelbeszéddel produkciójukat adták elő.
December 19. Ibrányi karácsonyi forgatag
Örömmel vettünk részt az idei karácsonyi forgatagban az Ibrányi Civil Fórum felkérésére. Önkénteseink
karácsonyi süteményeket sütöttek, melyek mind egy szálig el is fogytak, valamint népszerű karácsonyi
ajándékokat és díszeket készítettek a kézműves foglalkozás keretein belül.
A szolgálat együttműködik: A környező települések önkormányzataival, szociális és egészségügyi
intézményeivel illetve civil szervezeteivel.
Nyertes pályázatok:
 Pályázatok: NCA működési pályázata
 FSZH fejlesztési pályázat
 Ibrány önkormányzata, szabadidős tevékenységre

Az egyesületünk rendszeresen részt vesz az Ibrányi civil fórumon.
Ingyenes szolgáltatásaink:
Szolgáltatásaink:
tanácsadás, információ szolgálat,
ügyintézés
jelnyelvi tolmácshoz való hozzájutás,
közösségi, kulturális, családi, szabadidős tevékenységek szervezése,
kerekesszék, segédeszközök biztosítása
prevenciós programok szervezése
fénymásolás,
faxolás,
internetezési lehetőség,
vérnyomás mérés
Jövőbeli tervek: Egyesületünk aktív tagjai segítségével biztosítani tudjuk az irodánkban a napi 8 órás
állandó ügyeletet.
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Záradék: E közhasznúsági jelentést a Szalmaszál Fogyatékos Embereket Segítő Szolgálat közgyűlése 2010.
március 25-ei ülésén elfogadta.

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete

KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásról
2009. év
Támogatásnyújtó neve
1. Központi költségvetési szerv

Támogatás Támogatás
Felhasználás célja
Felhasználás
Átvitel
Elszámolás
időpontja
összege
összege (Ft)
összege (Ft) határideje
(Ft)
előző évi tárgyévi
2009-02-15
12.891.000 Szociális alapszolgáltatás támogatása 8.000.000 12.891.000
0
2010-02-28

2. Elkülönített állami pénzalap
NCA

2009-09-03

3. Helyi önkormányzat és szervei
4. Kisebbségi települési önkormányzat
5. Települési önkormányzat társulás
6. Magánszemély:
7. Cégek, vállalkozók
8. SZJA 1%-os támogatás
2009-10-22
Összesen:

0
350.000 2009/2010. évi működési támogatás
tárgyévi része aktív elhatárolással
0
0
0
0
0
72.000 Közhasznú tevékenységek támogatása
(szja 1%)
13.313.000

0
500.000

350.000

0
0

2010-06-30

72.000

0
0
0
0
0
0

2010-10-31

8.554.000 13.313.000

0

0
0
0
0
0
54.000

Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2009. év
Megnevezés

Induló tőke
Tőkeváltozási eredmény
Lekötött tartalék
Saját tőke összesen
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény
közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége
vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége
egyéb

Előző évi
Tárgyévi
összeg (eFt) összeg
(eFt)
0
2 714
1606
1 680
0
-2 640
0
0
0

Változás
%

eFt

Megjegyzés

0
74
1606

0
-97,24%
0,00%

0
-2 640
0

2761
00
1081
0
0
0

60,80%
0,00%
140,94%
0
0
0

1081
0
3721
0
0
0

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2009. év
Megnevezés
Közhasznú tevékenység keretében (nem pályázat
útján) nyújtott
- pénzbeli juttatások összesen
ebből: = adóköteles
= adómentes
- nem pénzbeli juttatások összesen
ebből: = adóköteles
= adómentes

Juttatás összege (Ft)
Előző évi Tárgyévi
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Pályázóknak továbbadott támogatások
(kötelezettségként nyilvántartott összegből)
- pénzösszeg
- eszközérték

0
0
0

0
0
0

Pályázóknak adott juttatások (bevételként
nyilvántartott összegből)
- pénzösszeg (alternativ)
- eszközérték (alternativ)
Egyéb támogatások
Összesen:

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Megjegyzés

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2009. év
Juttatás megnevezése

Támogatott cél

Támogatás összege (Ft)
előző évi

Változás

tárgyévi

Központi költségvetési szervtől

%

Ft

13.241.000

Nemzeti Civil Alapprogram

Működési támogatás

500.000

350.000

-30,00%

-150.000

Állami Foglalkoztatási Szolgálat

Szociális alapellátás működtetése

8.000.000

12.891.000

61,00%

4.891.000

Elkülönített állami pénzalap

0

0

Helyi önkormányzat és szervei

0

0

0

0

0

0

0

0

Kisebbségi települési önkormányzat

0

0

0

0

Települési önkormányzat társulása

0

0

0

0

Magánszemélyektől

0

0

0

0

Egyéni vállalkozóktól

0

0

0

0

Jogi személyiségű gazdasági
társaságtól

0

0

0

0

Jogi személyiség nélküli társaságtól

0

0

0

0

Közhasznú szervezettől

0

0

0

0

54.000

72.000

Iparűzési adó 5%-a (Önkormányzat)

0

0

0

0

Egyéb

0

0

0

0

8.554.000

13.313.000

55,63%

4.759.000

Önkormányzat

SZJA 1%-a (APEH)

ÖSSZESEN:

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete

KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2009. év

Juttatás megnevezése

Támogatás összege (Ft)
előző évi

Eltérés
tárgyévi

%

Megjegyzés
Ft

Cél szerinti pénzbeli kifizetések

0

0

0

0

Természetbeni juttatások

0

0

0

0

Szja mentes

0

0

0

0

Szja köteles

0

0

0

0

Értékpapír juttatások

0

0

0

0

Tiszteletdíjak, megbízási díjak

0

0

0

0

Költségtérítések

0

0

0

0

Adott kölcsönök összege

0

0

0

0

Kamatmentes kölcsönök

0

0

0

0

Egyéb juttatások

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

0

0

0

0

