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Bevezetés
A 2015-ös esztendőben az üzleti tervben vállaltakban megfelelően igyekeztünk célkitűzéseinket
megvalósítani. Remek lehetőséget teremtett az addigi együttműködések elmélyítésére, valamint
újabbak kialakítására az ÉAOP – 5.1.1/B1-12-k-2012-0001 Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja
II.ütem kiemelt projektben való konzorciumi partnerként való részvétel, mely nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy az intézmény különleges események részese lehetett. Szűkös anyagi lehetőségeink nem tették
lehetővé a folyamatos megújulást a nagyobb költségvonzatú programok megvalósítását, de ennek
ellenére a látogatóink száma folyamatosan növekszik, a ház egyre népszerűbb a fiatalok körében, az
intézményben folyamatosan növekszik a közösségek száma és ereje.
Működésnek elmúlt három évében az Ifjúsági Ház a belváros meghatározó közösségi terévé
vált, részese és formálója a kulturális programkínálatnak és a szabadidő hasznos eltöltésének.
Szervezeti kérdések, változások, működés bemutatása
A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. alkalmazotti létszáma 2015. évben 8 fő volt. A
közgyűlés által kinevezett ügyvezető látta el az általános irányítási feladatokat, valamint gyakorolta a
munkáltatói jogkört. A gazdasági referens végezte a pénzügyi, adminisztrációs feladatokat, valamint
felelt az üzleti tervben meghatározott költségkeretek betartásáért, pályázatok pénzügyi lebonyolításáért.
A programkoordinátor, szakmai vezető gondoskodott az Ifjúsági Házban történő események,
programok időbeli és térbeli koordinálásáról, a takarítás és a portaszolgálat koordinálásáról, a partner
szervezetekkel és a Házban működő szervezetekkel való kapcsolattartásról, projektkoordinátori
feladatot látott el pályázati projektekben. Az ügyvezető távollétében helyettesi feladatkört töltött be. A
pályázati koordinátor pályázatíró feladatokat lát el, valamint pályázati projekt megvalósításában
közreműködött, ezen kívül fogadta a felsőfokú intézményekből gyakorlatra érkező hallgatókat
tereptanári minőségben. Az intézményi kommunikátor gondoskodott az intézményi események
médiában történő megjelenéséről, kommunikációjáról, a Ház honlapjának aktualizálásáról, közösségi
portálokon való megjelenésről. Ezen kívül az ő feladata a Debreceni Ifjúsági Önkormányzat munkájának
segítése, támogatása, valamint a kiállítóterek programozása. Információs munkatársunk a betérők
tájékoztatásán kívül a jegyterjesztést végző teljes körű személyi felelősséggel, valamint a Dharma Zenei
Klub zenei programjának szervezésében is közreműködik. Eszközgazdálkodó feladata a ház
leltárkészletének kezelése, informatikai hátterének segítése, reklámajándéktárgyak készítése, valamint
eljárói feladatok ellátása.
A takarítást saját alkalmazottunk látja el, az ő munkáját egy fő szociális közfoglalkoztatott
segítette. Az eljárói feladatokra ugyancsak egy fő közfoglalkoztatottal volt szerződésünk.
Ezen kívül 4 fő kulturális közfoglalkoztatott munkatárs vett részt a Ház munkájában. A Ház
napközbeni biztonságáról portaszolgálat gondoskodott vállalkozói szerződésben rögzített szabályok
szerint. Ők gondoskodnak az intézmény nyitásáról, zárásáról, rendezvényeken történő biztonsági
szolgálat jelenlétéről, az intézményi vagyon őrzéséről.
Az intézmény nyitva tartása igazodva az igényekhez, és az előző években kialakított módon
történt. Ezért hétfőtől szombatig 8.00-22.00 óra között, vasárnap 12.00-21.00 között állt a betérők
rendelkezésére a ház. A nyitvatartási idő természetesen a rendezvények miatt módosult, ez azt jelenti,
hogy hétvégén többnyire éjszakába nyúlóan nyitva álltunk a vendégek előtt.
Az intézményben léteznek olyan helyiségek, irodák, amelyeket egy szervezet, cég használ
illetve, léteznek azok a közösségi tereink (klubhelyiségek, Galéria, nagyterem) amelyeket határozott
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időbeosztással felváltva használnak igény szerint csoportok, civil szervezetek közösségi célokra. Az
igénybevevők minden esetben alkalmazkodnak a Ház szabályaihoz, személyes anyagi felelősséggel
tartoznak az általuk használt helyiségek állapotáért, illetve az ott található eszközökért. Az elmúlt év
folyamán továbbra is érvényben maradtak azok a bérleti megállapodások, amelyeket a korábbi
időszakban kötöttünk kizárólagos iroda, illetve terület használatra (Új Nemzedék Kontaktpont, Más Mozaik Szociokulturális Egyesület) és új megállapodás értelmében kezdte itt munkáját év elején az Info
- Diák Iskolaszövetkezet.
2015. évi üzleti tervünk megvalósulásáról
Tevékenységünket a 2015-es üzleti tervünkben foglaltaknak megfelelően végeztük. Az előre
végiggondolt, gondos tervezés következtében terveink nagy részét igyekeztünk megvalósítani, de
forráshiány miatt nem sikerülhetett minden elképzelésünk. Ennek ellenére nincs okunk szégyenkezni az
intézmény, valamint az általunk szervezett programok látogatottságát illetően. Továbbra is törekvésünk
volt a maximális kihasználtság elérése, a fogadott rendezvények integrálása az intézmény
programstruktúrájába, az itt zajló munkafolyamatok koordinálása, összehangolása, új együttműködések
kialakítása.
2015. október 1-től ügyvezető váltás történt a KFT. vezetésében, mely szervezeti változásokat indított
el. A hatékonyabb működés érdekében a munkakörök átrendezésre kerültek. Önálló szakmai vezető
státusz került kialakításra, szakmai vezető felügyeli és bonyolítja a KFT. pályázati tevékenységét, illetve
a nemzetközi programokban való részvételt nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítését. Két fő projekt
koordinátor szervezi az Ifjúsági Ház programjait kapcsolatot tartanak a Házban lévő partnerekkel illetve
az Ifiház városi kapcsolatrendszerének kialakítását és működtetését is a koordinátorok látják el. Új
munkakör került kialakításra az intézmény üzemeltetésével valamint az eszközgazdálkodással
kapcsolatos feladatok hatékonyabb ellátása érdekében. Az információs szolgáltatás ellátását kulturális
közfoglalkoztatott munkatársak segítségével biztosítja a ház.

1. Közösségi terek használata
Az intézmény elsődleges célcsoportja a városban élő fiatalok, és egyben a fiatal felnőttek, családok
tagjait is annak tekintjük. Az elmúlt években kialakult az intézmény programstruktúrája, létrejöttek azok
az alkotóműhelyek, amelyek markánsan meghatározták arculatát, kínálatát. Előtérbe kerültek azok a
kreatív, tehetséges fiatalok és az általuk létrehozott produktumok, amelyek jelentős helyi értékkel
bírnak. Fő mozgatórugója a zene és a köréje rendeződő társművészetek, amelyeknek helyben bázisa
és műhelyei vannak.
Ifjúsági Ház – Debrecen: a belvárosi közösségi színtér
Üde színfoltja Debrecen életének a belvárosban található, 2011-ben megnyitott Ifjúsági Ház, amely
elsősorban a fiatalok számára kínál kulturális és szabadidős programokat, szolgáltatásokat. A fiatalok
körében csak Ifiháznak nevezett intézményben 2500 m2-en több szervezet kapott helyet, itt működik
például a Debreceni Ifjúsági Önkormányzat, a Csomópont Drogprevenciós és Információs Iroda, az
Info-Pont Iskolaszövetkezet, a Civil Információs Centrum, valamint a két évtizede működő Rocksuli is.
Már 2005-ben megfogalmazódott a városvezetők és a helyi civil szakmai szervezetek részéről az a
közös cél, hogy hiánypótló intézményként egy ekkora városnak mindenképpen szüksége van egy
ifjúsági közösségi térre. A „Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja” I. ütemének keretében
felújították a Fazekas Mihály Általános Iskola épületét, amely így megfelelőnek bizonyult egy ifjúsági
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házként működő intézmény számára. A belváros szívében, a Hal köz közelében 2011 szeptemberében
nyitotta meg kapuit az Ifjúsági Ház.
Elsődleges célja az intézménynek hogy a számítógépek előtt egyre több időt eltöltő fiataloknak
tartalmas és hasznos időtöltést, közösségi teret kínáljon, ahol lehet tanulni és szórakozni, kortársakkal,
barátokkal találkozhatnak, vagy egyszerűen csak eljöhetnek pl. asztali focizni. A kezdetektől fogva arra
törekszünk, hogy ne csak az Y és Z generációk találkozási pontja legyünk, éppen ezért vannak
rendszeresen családi rendezvényeink is. A Házban kézműves műhely és grafikai műhely működik.
A közösségi tereket civil szervezetek, művészeti csoportok, klubok, illetve társaságok veszik igénybe.
Heti, havi rendszerességgel kulturális, szabadidős és egyéb tevékenységek, programok várják az
érdeklődőket. Aki nem konkrét programra érkezik a házba, hanem csak unatkozik és társaságra vágyik,
a közösségi terünkben asztali foci, darts és különböző társasjátékok vannak, használatuk díjtalan.
Az Ifjúsági Ház azon túl, hogy közösségi színtérként funkcionál, kisebb-nagyobb helyiségeinek
köszönhetően saját és befogadott rendezvények lebonyolítására is kiválóan alkalmas. Az itt található
galériában, valamint az épület folyosóin tehetséges fiatal művészek jóvoltából rendszeresen kiállítások
fogadják az ide érkezőket.
Tereink
Kisebb termeink (2db) megbeszélésekre, workshopokra, születésnapokra, kisebb összejövetelekre,
néhány fős tánccsoportok részére ideális helyszínnek bizonyult az elmúlt években.
Befogadóképességük 20-25 fő.
Galéria termünk multifunkcionális jellegű közösségi tér, amely alkalmas kisebb konferenciákra,
kerekasztal beszélgetésekre, előadásokra, akusztikus koncertekre, táncházra, de nagyobb családi
összejövetelek, vacsorák helyszíneként is remekül működik. A terem befogadóképessége ültetett
széksorosan max.100 fő.
Nagytermünk színpaddal ellátott, 100-150 fő kényelmes elhelyezésére alkalmas rendezvénytér. Napi
rendszerességgel tánccsoportok használják, alkalomszerűen azonban koncertek, bemutatók, de
konferenciák, tanácskozások helyszíne is volt már.
Nagyon nagy lehetőség az intézmény és az ide látogatók számára a szabadtéri színpaddal ellátott
hatalmas belső udvar, ami tavasztól őszig rendezvénytérként, valamint egyben rekreációs térként is
funkcionál a fiatalok számára.
Közösségi térként elsősorban társaságok és egyének számára kínálunk találkozási pontot, ahol alkotó,
gondolkodó műhelyekhez lehet csatlakozni, gondtalanul el lehet tölteni egy délutánt hasznosan, vagy
éppen a kikapcsolódás szintjén.
Ha ahhoz van kedve a fiatalnak, csak beül egy teára, internetezik, beszélget az ismerősökkel,
megcsinálja a leckéjét, felkészül a következő órájára, vagy asztali focizik a haverokkal.
2015-ben, hasonlóan a korábban meghatározott koncepció szerint használtuk közösségi tereinket. A
nagyterem, amely napközben csoportoknak, képzéseknek, esetleg konferenciának ad helyet, éjszakára
zenei klubbá alakul át, ahol hazai, időnként külföldi amatőr és fél amatőr zenekaroknak biztosít
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bemutatkozási, fellépési lehetőséget. Az elmúlt két év folyamán a Dharma Zenei Klub nem csak
helyben, de országosan is ismertté vált a zenészek, szervező körében.
A pinceszint továbbra sem kiszolgálóhelyiségeket jelent, hanem csoportok, közösségek bázishelyéül
szolgál. Több éve itt működik az underground zenei kínálatáról ismert SZUB rádió, a Kontra önkéntes
kerékpárszerelő műhely, valamint a gombfoci klub és a goldsprint csoport is, de rendszeresen
rendezvények alternatív helyszínét is jelenti.
A Galéria termünkben 2-3 hetente kiállítók váltják egymást, napközben és esti órákban rendezvények,
csoportok lakják be a legkülönfélébb tevékenységgel a stílusában visszafogottabb helyiséget.
A földszinti klubtermeink ugyancsak jól kihasználtan, csoportfoglalkozások, tánccsoportok, képzések
helyszínéül szolgálnak. Gyakorlatilag az egész épületben korlátlan hálózatnélküli internet elérhetőség
van, ezért kedvelt és jól használható tereink népszerűek a városból ide látogatók számára.
Az emeleti helyiségek, folyosók szerves részét alkotják a Ház aktív életének, hiszen itt működnek alkotó
műhelyeink, a kézműves, grafikai és hangszerjavító műhelyek. A kézműves műhely alkotói az elmúlt
évben gyakorlatilag teljesen kicserélődtek, és a grafikai műhely is új alkotóra talált.
Hétfőtől vasárnapig, a kora délutáni óráktól több egyesület, csoport, közösség veszi igénybe különféle
tevékenységre a termeinket, tereinket. Jelentősen megnövekedett azoknak a szervezeteknek,
csoportoknak a száma, amelyek rendszeres időközönként, vagy állandó jelleggel részt vesznek a Ház
életében, így 25 csoportunk váltja egymást a rendelkezésükre álló terekben, helyiségekben. Rajtuk kívül
állandó partnerünk a Más - Mozaik Szociokulturális Egyesület (Rocksuli) valamint az Új Nemzedék
Kontaktpont Iroda, melyek tevékenysége a célcsoportunkat közvetlenül érinti.
Az itt tartózkodó csoportokkal bérleti illetve együttműködési megállapodásaink vannak,
amelynek értelmében használják tevékenységeikre az Ifjúsági ház helyiségeit. Minden esetben elvárás,
hogy a tevékenységük lehetőség szerint nyitott legyen a közösség felé, illetve a fiatalok legyen a
célcsoportja. Azon túl, hogy a civil szervezetek által végzett munka az intézmény életét és
programkínálatát is gazdagítja, bevételi forrást is jelent a ház részére.
2015-ben az alábbi csoportok, szervezetek (25 db összesen) működtek az intézmény falai között:
Retorika Klub /havi 2 alkalom/
Indiai Tánc csoport /heti 2 alkalom/
Lélektudatos Csoport - Önképző Kör –/heti 1 alkalom/
Evolution of East – break tánc csoport /heti 4 alkalom/
Dolce Dance Tánccsoport /heti 1 alkalom/
Ringató foglalkozás / heti 1 alkalom/
Baba-mama klub /heti 1 alkalom/
Életreform Egyesület /heti 1 alkalom/ 40-50 fő aktív tag, rendezvényeik révén kb. 2000 főt
érnek el évente.
Debreceni Tűzzsonglőr csoport /heti 2 alkalom/
Break- tánc csoport /heti 2 alkalom/
Lángoló Csigák Zsonglőr csapat /heti 1 alkalom/
Gombfoci Klub /heti 1 alkalom/
Goldsprint /heti 2 alkalom/
Karikás Kulturális Egyesület - hagyományőrző program /kéthetente 1 alkalom/ 30-100 fő
alkalmanként, évente kb. 1000 fő rendezvényeik révén
Japán Kultur-Klub (kéthetente 1 alkalom)
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Panda Klub – ázsiai kortárs művészeti csoport(heti 2 alkalom)
Debreceni Ifjúsági Önkormányzat /
Debreceni Fotóklub (44 aktív tag + tanfolyamaik, segítőik révén több száz fő
Kontra Csoport-önkéntes kerékpárszerelő műhely
SUB.HU – internetes rádió/Opera Kulturális Egyesület/
Lesz Dance Táncsoport / heti egy alkalom/
Fantasy Tánccsoport /heti 2 alkalom/
Vak - Sikk Tánccsoport /heti 1 alkalommal/
BlackXS /heti 2 alkalom/
TAO – mozgásterápia /heti 2 alkalom/
Rendelkezésre álló tereink hasznosítása jelentős bevételi forrása társaságunknak. Ezért az
igénybevétel módja évek óta szigorú formai, jogi és pénzügyi szabályok szerint történik. Nyitvatartási
időben bérleti szerződés keretében szervezetek, cégek, intézmények, magánszemélyek veszik igénybe
költségtérítés ellenében kisebb és nagyobb termeinket és szolgáltatásainkat. Ennek köszönhetően
nagyon sok eseménynek tudtunk az elmúlt évben is helyet biztosítani, ezzel bevételi forráshoz is juttatni
az intézményt.
2. Programszervezés
Ifjúsági Összművészeti Programsorozat (NKA pályázati támogatás): az elmúlt évek tapasztalataira
és a célcsoportunk igényeire reflektálva 2015. júniusától egy több hónapon átívelő program kavalkádot
terveztünk, A projekt 2015. novemberében átdolgozásra került a módosításokhoz a pályázat kiírója
hozzájárult, így a projekt új elemekkel kiegészítve 2016 március 31-ig került meghosszabbításra.
Éppen az a célja, hogy a városban élő, működő, alkotó fiatal közösségek, zenészek, gondolkodók
valamint a környezeti kultúra iránt elkötelezett fiatalok teret kapjanak és még határozottabban
eljuttassák üzeneteiket a kortárs csoportok felé. A tematikus események a félév folyamán egymást
váltogatva kerültek megrendezésre. Kommunikációjuk együttesen és külön-külön is történt. Négy
témakörben szerveződtek eseményeink 2015.június 1-december 31. között megrendezésre kerülő
Ifjúsági Összművészeti Programsorozatban.
zene
vizuális művészetek
családi programok
környezeti, ökológiai kultúra.

Zenei programok
A zenei kínálatunkban igyekeztünk azokat a lehetséges műfajokat megjelentetni, amelyek népszerűek a
fiatalok körében, nem utolsósorban közösségteremtő és értékközvetítő szerep is legyen. Nagyobb
hangsúlyt kapott a rockzene, mivel az intézmény falai között működik az ország első és egyetlen
Rocksulija.
Vizuális művészeti programok
A zene mellett a vizuális kultúra is kiemelt szerepet kapott az Ifjúsági Házban, hisz a fiatalok között igen
vonzó e terület. A hagyományosnak korántsem mondható Rockmúzeum, valamint a kortárs
filmművészet is teret kapott.
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Családi programok
A kézművesség népszerűsítése, a hagyományos értékek is megjelentek az Ifjúsági Ház falain belül,
mindezt a család, mint intézmény népszerűsítése érdekében a fiatalok körében. A kettő kombinációját
alkották e családi rendezvények.
Környezeti, ökológiai kultúra
Kiemelt fontosságú intézményünkben a környezettudatos gondolkodás népszerűsítése is. Ennek
érdekében szervezünk olyan programokat - elsősorban a kerékpáros kultúra népszerűsítéséhez melyek a fiatalok jelentős részét megmozgatták. Ehhez párosultak azok a programjaink, melyek az
egészséges életmód és táplálkozás témájához kapcsolhatóak.

„SZEMÜNK FÉNYE, A GYERMEK” KONFERENCIA 2015. OKTÓBER 29.
Konferenciát az Életreform Egyesület 2005-ben indította el, s azóta kisebb-nagyobb
kihagyásokkal szinte évenként megrendezte a valamikori Pedagógus (Életreform) Művelődési Házban,
majd a Csapókerti közösségi Házban. 2013 óta a debreceni Ifjúsági Ház adott otthont a rendezvénynek.
A konferenciával azokra az aktuális társadalmi jelenségekre és szükségletekre és kihívásokra
szerettünk volna reagálni, amelyek a gyermekeket, illetve a családokat erőteljesen érintik. Ezt a
törekvést fejezte ki a konferencia-sorozat elnevezése is: gyermekeinket, “szemünk fényeit” szeretnénk
okosabban, tudatosabban, felelősebben, teljes emberré nevelni. Évente (a teljesség igénye nélkül)
más-más aktuálisnak, abban az időben fontosnak tartott problémakört igyekeztünk felvállalni:
Többek között:- A születés misztériuma – A gyermek és a család. A családi nevelés jelentősége Egyén és közösség. – Támpontok az agresszió kezeléséhez - Társadalmi felelősség, szolidaritás,
önkéntesség a gyermekekért - “Szeress okosan, élj tudatosan.” : A környezet- és egészségtudatos
nevelés jelentősége, lehetőségei, útjai. Új szemléletmódot, esetleg szokatlan megközelítést kínáltunk, érdekes összefüggésekre
igyekeztünk rámutatni kiváló szakemberek bevonásával. (előadóink között voltak helyi és más,
országos hírű szakemberek: pedagógusok, szociológusok, szociálpedagógusok, pszichológusok,
művészek, egészségügyi szakemberek, papok, mentálhigiénikusok). A konferenciákhoz érdekes, az
adott téma feltárását erősítő kísérő rendezvények kapcsolódtak: kiállítások, műhelyfoglalkozások,
bemutatók, interaktív játékok, egyéni és csoportos konzultációk. Szinte valamennyi alkalom nagy sikert
aratott, népszerű és hatékony volt, kiváló alkalmat nyújtott a más szakmákban dolgozó szakemberek
szemléletének, ismereteinek a bővítésére, a tapasztalatcserére, partnerség építésére.
A konferencia célja volt.
Találkozási, tapasztalatszerzési alkalmat biztosítani mindazoknak, akik segítőként, nevelőként,
szülőként felelősséget éreznek gyermekeink jövőjéért, egészséges testi-lelki fejlődéséért, s komolyan
hisznek abban, hogy összefogással, nyitott, pozitív szemlélettel és szeretetteljes törődéssel egy jobb
világot teremthetünk számukra.
Kiket hívtunk és vártunk? A konferencia résztvevői:
Találkozási, tapasztalatszerzési alkalmat kínáltunk azoknak a szakembereknek, akik az élet legszebb
szakaszában, a gyermekkorban segítik a felnövekvő nemzedéket, a gyermekekkel foglalkozó
szakembereket: egészségügyi, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, oktatási, közművelődési
szakembereket, gyermekekkel, családokkal foglalkozó civil szervezeteket és természetesen a szülőket.
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2015-ben, hasonlóan az előző évekhez az alábbi szempontok vezérelték programszervezési
koncepciónkat:
a)
b)
c)

Legyenek kiszámítható, visszatérő programjaink
mindenképpen érték közvetítőek legyen
markánsan illeszkedjen az Ifjúsági Ház stílusához, célcsoportjához.

Programjaink egy része szorosan kötődik a fiatal családok érdeklődéséhez és igényeihez. Ezért a
korábbi évhez hasonlóan folytatódtak a Karikás Családi Délutánok és játszóházak, amelyeket a Karikás
Kulturális Egyesülettel együttműködésben valósítunk meg. Minden hónap első és harmadik szombatján
az aktuális ünnepkörökhöz kapcsolódóan ének és tánctanítás, kézműves foglalkozás zajlott, amelyet
este táncház zárt le.
Ugyancsak a fiatal családok a résztvevői a Kodály módszeren alapuló Ringató foglalkozásoknak,
amelyeken hétről –hétre sok fiatal édesanya vesz részt gyermekeivel. Már – már hagyománynak számít
az is, hogy karácsony előtt nagy Családi Ringatóra gyűlnek össze kisebbek és nagyobbak az Ifjúsági
Ház nagytermében.
SZÜLETÉS HETE 2015, 2015.MÁJUS 12-16. Helyszínek: Ifjúsági Ház, DE Szülészeti és
Nőgyógyászati Klinika, Kenézy Kórház és Rendelőintézet Szülészet- Nőgyógyászat, Babamosoly
Bababolt, Belső Csend Jógastúdió, Fórum Debrecen. A rendezvény fővédnöke: Dr. Széles Diána
Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármestere
2015-ben tizenharmadik alkalommal került megrendezésre a Születés Hete Fesztivál országos
szakmai, kulturális és tájékoztató rendezvénysorozat. Az Ifjúsági Ház megnyitása óta, immáron
negyedik alkalommal befogadója és szervezője a Születés Hete országos kiterjesztésű rendezvény
sorozatnak, melynek célja, hogy a látogatók minél szélesebb körben jussanak hiteles információhoz a
babavárással, szüléssel kapcsolatban. A hitelességet azok az előadók, védőnők, szoptatási
tanácsadók, dúlák, hordozást oktató szakemberek, nőgyógyászok, pszichológusok garantálják, akik
rendszeres résztvevői a programsorozatnak. Idei programsorozatunk központi gondolata a
környezettudatos nevelés, gondolkodás, ezért kifejezetten a természetesség és a környezetkímélés
jegyében is hívtunk előadókat. Mottónk: ÖkoMama - ÖkoBaba.
A Születés Hete záró, szombati napját igazi családi programnak szántuk. A tanácsadások,
előadások mellett, után kézműves foglalkozás, játszóház, gyermekelőadások, valamint 17.00 órától
Palya Bea szabadtéri gyermekkoncertje várta a családokat.
Az 5 nap folyamán 57 esemény várta az Ifjúsági házban, egészségügyi intézményekben és egyéb
helyszíneken az érdeklődő fiatal édesanyákat. A programsorozat ingyenesen látogatható volt, kivéve
a záró koncertet, amelyen a gyermekek térítésmentesen vehettek részt, ezzel is csökkentve a családok
költségeit!
A Születés Hetéhez kapcsolódóan rendeztük meg a Szemünk fénye a gyermek konferenciát, amelyre
szülőket, pedagógusokat, egészségügyi dolgozókat, civil szervezeteket vártunk. A konferencia témája a
környezettudatos család és nevelés volt.
Minden hónapban sort kerítettünk olyan ismeretterjesztő előadásokra, amelyeken olyan előadókat
láttunk vendégül, akik a helyes életmódról, testi-lelki problémákról, azok megoldásáról az élet nagy
kérdéseiről és azokra adott válaszairól beszélgettek az érdeklődőkkel.
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A Ház életében, programszerkezetében a kezdetek óta kiemelt szerepet kap a zene. Akusztikus és
szabadtéri koncertek, amatőr és profi formációk váltották egymást az elmúlt években az Ifjúsági Ház
színpadjain. A technikai feltételeket lépésről lépésre, együttműködésben a Más - Mozaik
Szociokulturális Egyesület berkein belül működő hangstúdióval folyamatosan fejlesztjük, bővítjük. A
klub zenei programokon túl egyéb rendezvényeknek is helyt ad, így konferencia, jubileumi ünnepség,
társas összejövetel és diákgyűlések helyszínéül is szolgál.
A Más - Mozaik Szociokulturális Egyesülettel együttműködésben bonyolítottuk hagyományosan a Föld
Napja rendezvényt, valamint szeptember elején a Mezon - Más Hetet. Ezek a rendezvényeink
szabadtéri, az udvart valamint a Halközt is igénybe vevő programjaink voltak.
Az elmúlt években minden nyáron esti programozásáról is gondoskodtunk. június végétől szeptember
közepéig Generációk udvara elnevezéssel szombat délutánonként családi programok, este akusztikus
koncertek várták az Ifiházba látogatókat.
2015. októbertől az Ifjúsági Ház befogadta a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés Központ (DEMEK)
által szervezett alkohol és drogfogyasztást megelőző szabadtéri programját, melynek keretében a
fiatalok védett környezetben, szakemberek bevonásával kaptak szükség esetén segítséget és sportolási
lehetőséget.
2015. október hónapban szervezte meg a HAHA Egyesület az Európai Balesetmentes Estet, melynek
keretében fiatalok szondáztattak fiatalokat és hívták fel kortársaik figyelmét az alkoholfogyasztás
veszélyeire. Az eseményt megvalósító partnerként csatlakozott az Ifjúsági Ház. valamint intézményünk
adott helyet egy Chill szoba kialakítására, amelybe a szakembereket a DEMEK biztosította.
Összegezve az elmúlt év folyamán saját szervezésben, együttműködésben más szervezettel valamint
önálló, fogadott programként összesen közel ~130 rendezvényre került sor az Ifjúsági ház falai között,
amelyeken közvetlenül és közvetetten kb. 14.000 fiatal vett részt.
3., Pályázati aktivitás
2015. évben nyolc benyújtott pályázatunk kapott támogatást. Ebből kettő a Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatának - Ifjúságpolitikai Alapjából történő támogatás felhasználása 2016. évben fog
megvalósulni.

Benyújtott pályázatok részletezése az alábbiakban:
Beadás
Kiíró/kategória
Projekt megvalósítása
02. 09.
Emberi Erőforrások Minisztériuma - 03. 01. – 08. 31.
NKA
03. 30.

NCSSZI - Erasmus+ Ifjúsági
Programiroda

04. 20. – 05. 20.

04. 16.

Emberi Erőforrások Minisztériuma
– NCSSZI / IFJ-GY-15-A

07. 01. – 12. 31.

04. 21.

Emberi Erőforrások Minisztériuma - 09. 01. – 12. 31.
NKA

04. 30.

NCSSZI - Erasmus+ Ifjúsági
Programiroda

09. 01. – 2016. 08. 31.

05. 07.

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata – Ifjúságpolitikai
Alap
Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata – Ifjúságpolitikai
Alap

09. 01. – 2016.03. 31.

05. 07.

05. 07.
05. 29.
2015. 09. 11.

09. 01. – 2016.03. 31.

Debrecen Megyei Jogú Város
07. 01. - 2016.03. 31.
Önkormányzata – Ifjúságpolitikai
Alap
Emberi Erőforrások Minisztériuma - 06. 01. – 2016.03. 31.
NKA
Nemzeti Kulturális Alap - Cseh
Tamás Program

2016.01.01. – 2016.05.31.

Összesen (az összesítés az EUR forrásokat nem tartalmazza):

Projekt címe/rövid leírás
Ifjúsági Ház programok
Az Ifjúsági Ház programjainak,
működésének támogatása az 1. félévre.
Európai Ifjúsági Hét
(Konzorciumi partnerként, főpályázó:
HAHA Egyesület)
Debreceni Ifjúsági Kongresszus
Egy három napos ifjúsági találkozó a
DIÖK szervezésében.
Szemünk fénye, a gyermek
konferencia
Konferencia szervezése az Ifjúsági
Házban, melynek témája:
DYS is EVS 2
EVS önkéntesek fogadása az ifjúsági
házba.
Debreceni Ifjúsági Kongresszus
3 napos találkozó október 9-11. között az
Ifjúsági Házban.
Még mindig számít a szavad!
Választást előkészítő képzés és találkozó
szeptember 18-20. között az Ifjúsági
Házban.
Fesztiválozz a DIÖK-kel!
A Campus Fesztiválon való megjelenés
július 22-25. között.
Ifjúsági Ház programok
Az Ifjúsági Ház programjainak,
működésének támogatása az 2. félévre.
Dharma 2016
Könnyűzenei koncertek a Debreceni
Ifjúsági Házban működő Dharma
Klubban.

Kért összeg
5.000.000 Ft

Kapott összeg
-

70.000 Ft

30.000 Ft

910.000 Ft

-

810.000 Ft

200.000 Ft

6545 Euro

6545 Euro

400.000 Ft

250.000 Ft

150.000 Ft

150.000 Ft

75.000 Ft

50.000 Ft

10.203.000 Ft

3.000.000 Ft

4.000.000 Ft

1.000.000 Ft

17.118.000.

4.680.000

2014 évben kezdődött el a TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0075 Kaláka Pláza Kreatív művészeti
foglalkozások fiataloknak a debreceni Ifjúsági Házban c. projekt fenntartási időszaka. A fenntartási
kötelezettségnek eleget téve az előadó művészeti terület ütős csoportjának tartottunk foglalkozásokat,
egy fő ütőhangszeres oktató irányításával. Debreceni helyi tanulók hetente több alkalommal vettek részt
a foglalkozáson, melynek eredményeképpen zenei tudásuk és kompetenciájuk fejlődhetett, valami több
alkalommal mutathatták be fellépések keretében tudásukat a nagyközönség előtt. Kaláka Plaza.hu A
projektben résztvevő fiatalok továbbra is rendszeres látogatói az ütőhangszeres foglalkozásnak, és
Konga Kids néven eleget tesznek számos kisebb-nagyobb felkérésnek. A Konga Kids a Karácsony
Sándor Általános Iskola Tehetségnapi fellépésén.
4., Szolgáltatásaink
Személyesen, telefonon, e-mailben, vagy akár honlapunkon és Facebook oldalunkon keresztül
közhasznú információk szolgáltatása vehető igénybe. A közösségi terekben lehetőség van számítógép
használatra, érintőképernyős gépeinken vagy saját laptoppal, okostelefonnal, a wi-fi szolgáltatáson
keresztül bárki ingyenesen informálódhat a világhálón.
Országos és helyi rendezvényekre (koncertekre, színházi előadásokra, fesztiválokra) egyaránt van
jegyelővételi lehetőség információs pontunkon. Irodánkon belül plakátok, szórólapok, illetve
apróhirdetések elhelyezését is biztosítjuk.
a., Mezon Információs Pont működtetése
Információszolgáltatás: Naprakész, részletes, a betérőink igényeihez igazodó adatbázisunkkal
(munka, tanfolyamok, külföldi munkalehetőség, szálláslehetőség, szabadidős lehetőségek,
pályázatok, intézmények, programok, környezetvédelmi információk, albérlet, képzési
lehetőségek, önkéntes munka, táborok, stb.) igyekszünk mindenkit kellően tájékoztatni. Az
iroda teljes szolgáltatási köre díjmentesen vehető igénybe.
Ingyenes Internet használat: A hozzánk betérők az ifiház első emeletén elhelyezett gépeken
ingyenes böngészhetnek az Interneten. A világhálón történő eligazodásban a Ház információs
munkatársa segít. A ház minden pontján ingyenes Wifi elérhetőséget biztosítunk.
Jegyértékesítés: 2015-ben is folytatódott a jegyértékesítés, valamint a helyi rendezvényekre
szóló jegyek értékesítése. Ebben az évben az alábbi partnerekkel voltunk kapcsolatban jegyek
értékesítése kapcsán:
Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft,
Delta Fest Kft,
Debreceni Campus Nonprofit kft,
Pallai Produkció,
Tankcsapda Kft
Faliújság: Plakátok, szórólapok elhelyezését is biztosítjuk.
Asztali foci és társasjátékok: Közösségi terünkben díjtalan kikapcsolódásra is lehetőség van.
2015-ben is változatlan szolgáltatásokkal
Naprakészen, részletesen, az igényekhez
terembérlésen kívül az iroda teljes
Információböngészésre önállóan vagy a
számítógépeinket a betérők.

álltunk az irodát felkereső érdeklődők rendelkezésére.
igazodva igyekszünk mindenkit kellően tájékoztatni. A
szolgáltatási köre díjmentesen vehető igénybe.
kollégák segítségével használhatják érintőképernyős
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1. sz. táblázat. Információszolgáltatásainak kihasználtsága 2015.
b.,Tanácsadások
Segítünk, ahol tudunk!
A Debreceni Ifjúsági Házban működő Csomópont Iroda az a hely, ahol a drogprevencióval kapcsolatos
információk összefutnak, a területen dolgozó személyek és szervezetek találkoznak, illetve biztosítja a
Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai és infrastrukturális hátterét. Felkereshetik az irodát
szülők, pedagógusok, szakemberek és diákok egyaránt. Prevenciós programokat szerveznek az
iskolákban (osztályfőnöki órák, előadás és beszélgetés formájában) és különböző iskolai és szabadidős
rendezvényeken.
Minden héten hat témakörben kereshetik fel a fiatalok előzetes bejelentkezés alapján a szakembereket:
hétfőn pályaválasztási tanácsadás, kedden jogi kérdésekben segít a szakértő. Szerdán délután LovePont párkapcsolati, pszichológiai és diákjogi tanácsadó segít a problémák megoldásában. Csütörtök
délután grafológiai tanácsadás várja az érdeklődőket.
Egyének és szervezetek térítésmentesen vehetik igénybe személyre szabott anonim tanácsadásainkat
(pszichológiai, grafológiai, jogi, párkapcsolati, diákjogi, pályaválasztási, Európai Önkéntes Szolgálat),
amelyeket képzett szakemberek tartanak az Ifjúsági Ház erre kialakított földszinti tanácsadó
helyiségben. Tanácsadóink az oktatási-tanítási időszakban fogadják a betérőket meghatározott, fix
időpontokban.
Folyamatosan monitorozzuk az információs iroda szolgáltatási struktúráját. A megváltozott
igényekhez igyekszünk igazítani az információszolgáltatási rendszert és az intézmény tanácsadásait.
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2. sz. táblázat. Tanácsadásainak kihasználtsága 2015.
Európai Önkéntes Szolgálat (EVS)- tanácsadás (hétfő 14-16 óra)
A tanácsadás célja az EU önkéntes programjának megismertetése a fiatalokkal, valamint igényeik
alapján küldő programok koordinálása.
Pályaválasztási tanácsadás (hétfő 14-16 óra)
A pályaválasztási tanácsadás célja a tanulás, továbbtanulás különböző lehetőségeinek feltárása, a
fiatalok igényeinek, képességeinek összehangolásával.
Jogi tanácsadás (kedd 14-16 óra)
A jogi tanácsadás bármely a jog területéhez tartozó kérdésben, a jogi procedúrák megértésében
segíti a fiatalokat, tájékoztat és felvilágosít egyéni lehetőségeinkről.
Love-Pont párkapcsolati tanácsadás (szerda 14-16 óra)
Tanácsadás fiataloknak párkapcsolatról, szerelemről, szexuális kultúránkról szabadon.
Pszichológiai tanácsadás (szerda 16-18 óra)
A pszichológiai tanácsadás a fiatalok komolyabb, az irodában dolgozó szakemberek kompetenciáján
túl terjedő, pszichés és mentális problémáinak megoldásában segít.
Diákjogi tanácsadás (szerda 14-16 óra)
Diákjogi tanácsadásunk keretében segítünk a fiataloknak az iskolai problémák megoldásában.
Grafológiai tanácsadás (csütörtök 16-18 óra, előzetes bejelentkezést igényel)
Írásminta felhasználásával a fiatalok önismeretét igyekszik fejleszteni.
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c., Prevenciós információs tevékenység - Csomópont Prevenciós Iroda működtetése
A Debreceni Kábítószerügyi Egyezető Fórum (KEF) a Debrecen városi drogstratégiában (2003.)
ajánlásként fogalmazta meg, hogy szükséges lenne egy olyan iroda létrehozása, ami a drogprevenció
számára mintegy módszertani központként tud működni.
Az iroda küldetése a drogprevenciós szolgáltatást nyújtó szervezetek és a szolgáltatást igénybevevők
közötti koordináció és folyamatos párbeszéd biztosítása. A folyamatos kapcsolattartás a szervezetekkel,
intézményekkel és az önkormányzat szerveivel ugyanolyan kiemelkedő feladat, mint az
információgyűjtés és információszolgáltatás, vagy a pályázatfigyelés, de említhetnénk a könyv- és
médiatár kiépítését is. Rendszeresen helyet biztosít a debreceni KEF munkacsoportjainak
megbeszéléséhez és szakmai- módszertani találkozóihoz, rendezvényeihez egyaránt.
Meghirdetés alapján kihelyezett osztályfőnöki órákat tartunk az irodában, az iskola által választott
témában (drogmegelőzés, viselkedéses addikciók, dohányzás, alkohol veszélyei, designer drogok,
energiaital veszélyei, virtuális függőségek, stb.).
Prevenciós előadásokat tartanak az iskolákban, felkérés alapján,választott témákban.
Iskolai Egészséghéten előadások, információs asztal működtetése, ahol totók kitöltésével mérhetik fel a
fiatalok a tudásukat a kábítószerek veszélyeiről. Szükség esetén egyéni beszélgetést biztosítanak. Az
iroda rendszeresen koordinátora azoknak a prevenciós rendezvényeknek, amelyekre általános és
középiskoláknak diákjai látogatnak el, és lehetőségük van szakemberekkel, ellátó szervezetek
képviselőivel való találkozásra. E rendezvények állandó helyszíne az Ifjúsági ház.
d. Kiállítási lehetőségek igénybe vétele az Ifiházban (Galéria, I. em. – II. em.-i folyosó)
Galériánk indulása óta lehetőséget teremt tehetséges fiatal diákok, művészek, alkotócsoportok számára
a bemutatkozásra. Elsődleges cél, hogy minél több fiatal alkotónak biztosítsunk bemutatkozási
lehetőséget. A bemutatásra kerülő anyagok felhelyezése mellett segíteni tudunk a kiállítás
megszervezésében, sajtó felé történő továbbításában. A Galéria mellett az Ifjúsági Ház belső terei és
folyosói folyamatos kiállító térként teret adnak a helyi amatőr fiatal művészeknek, tehetségeknek.

3. sz. táblázat. Kiállítások időtartama a látogatók függvényében 2015.
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A Galéria elnevezésű terem azonban nem csak a tehetséges fiatal képzőművészek terepe, hiszen a
ház nyitva tartási idejében, sőt igény szerint azon túl is ifjúsági közösségi térként is működik.
Megbeszélések, képzések, konferenciák, táncpróbák, születésnapi összejövetelek, baráti találkozók
állandó helyszíneként is funkcionál. A helyiségeink kihasználtságát a következő

Sorszám

Kortársművészeti kiállítások az Ifjúsági Házban 2015. évben

A kiállítás címe, művész neve

1.

DMK Tájoló tűzzománc szakkőr„Szeresd a teremtői rendet! - a jövő
műveltségét gyermekeink építik
tovább"

Galéria

10

képzőművészet

kerámia

200

igen

nem

2.

Kövesi Eszter - Töredékek

Galéria

9

képzőművészet

grafika

100

igen

nem

3.

Debreceni Rockmúzeum - Rocksuli

II. emelet

180

vegyes

vegyes

800

igen

nem

4.

Látássérültek Hajdú-Bihar megyei
Egyesülete –Láthatatlan mindennapok

Pince Klub

10

vegyes

vegyes

400

igen

nem

5.

Aranyhíd galéria, Festmény kiállítás
kortárs képzők által

Galéria

2

képzőművészet

festészet

80

nem

nem

6.

Fodor Zsófia - Ákombákom

Galéria

14

képzőművészet

festészet

65

nem

nem

7

fotóművészet

fotó

40

nem

nem

8

képzőművészet

vegyes

120

nem

nem

7.
8.

A kiállítás helye Időtartam (nap)

Terepszemle Stúdió fotókiállítás
Földszinti folyosó
szervezése amatőr fiatalok munkáiból
Beke Zita „Master and Servant"

Galéria

Műv.ág kódja

Műfaja

Látogatók

Meghívó
Katalógus készült
készült

9.
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HBMi Család Esélyteremtési és
Galéria
7
képzőművészet
Önkéntes Ház „Együtt a család"

grafika

80

nem

nem

10.

Számítástechnikai Retro Kiálítás

Földszinti folyosó

14

vegyes

vegyes

200

nem

nem

11.

„Élj füst nélkül T, KEF

Galéria

5

képzőművészet

grafika

30

nem

nem

12.

Prés Díjátadó és kiállítás

Galéria

15

iparművészet

vegyes

150

nem

nem

13.

Migszol -Művészeti kiállítás

Galéria

6

képzőművészet

festészet

40

nem

nem

14.

Hétköznapi Retró Kiállítás

Földszinti folyosó

14

képzőművészet

festészet

350

nem

nem

Ö. 14 db

2 655

Kiállítások fajtája máfajok szerint

kerámia

grafika

festészet

fotó

vegyes

5., Debreceni Ifjúsági Önkormányzat tevékenysége
A Debrecen Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzata (továbbiakban DIÖK) 2008-ban alakult. Fő
feladatunk a város középiskolás diákjainak összefogása, programok szervezése illetve a diákok
érdekképviselete. igyekszünk lehetőséged biztosítani Debrecen fiataljainak és tagjainak is arra, hogy
tovább képezzék magukat olyan területeken, amelyeket az iskolában ritkán érintenek. Nagy
hangsúlyt fektetünk arra, hogy a diákok tisztában legyenek jogaikkal és kötelességeikkel.
Rendezvényeinken azonban az is elsődleges szempont, hogy különböző csapatépítő játékokkal
minél több fiatal ismerje meg és fogadja el körülötte élő társait. Kapcsolatfelvétel:
E-mail: dmjviok@gmail.com
Címünk: 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
Ezen a címen minden héten csütörtök 15.00 és 17.00 között megtalálhatóak.
DIÖK Vezetőségi tagok:
Elnök: Bíró Levente
Alelnök: Nagy Norbert
Titkár: Szatmári Petra
Munkacsoport vezetők:
Buzsik Krisztina
Nagy Márk
Szatmári Petra
Íme, néhány DIÖK által szervezett program melyeket évek óta rendeznek, programok a fiataloknak,
vannak hagyománynak számító programjaik és új változatos programjaik is. A szórakoztató
rendezvények mellett különböző képzésekkel foglalkoznak.
Néhány hagyománnyá vált, évek óta nagy résztvevő számmal megrendezett eseményük:
Debrecen Városi Diák Fórum (DVDF)
Debrecen Városi Elsősavató
Debrecen Városi Focikupa
Csapatépítő táborok
Campus fesztiválra való kitelepülés

Debreceni Ifjúsági Önkormányzat felnőtt segítői feladatát továbbra is társaságunk látja el. Szakmai
és pénzügyi segítséget biztosítunk a DIÖK működéséhez, rendezvényeihez teret biztosítunk. A
DIÖK tisztségeit a 2014-ben megválasztott képviselők látják el továbbra is.
Idén nyáron, hagyományainkhoz hűen ismét ki szeretnénk települni a július 22-26. között
megrendezésre kerülő Campus Fesztiválra. A DIÖK eddig is színes programokkal és játékokkal
várta a fesztiválra érkezőket, ez úton is igyekeznek minél több fiatalhoz elérni, hisz köztudottan a
nyári fesztiválok a leginkább látogatottabb programok a fiatalság körében.
Városi Foci Kupa 2015. április 24. Debrecen Megyei Jogú Város minden évben megszervezi,
lebonyolítja a Városi Focikupát, idén hatodik alkalommal. Minden évben több száz fiatalt mozgósít,
számos városi középiskolából. 2015-ben sem volt ez másképp, hiszen 256 regisztrált fiatal kívánt
részt venni a megmérettetésen.
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Az Egyetem támogatása révén azonban 2015 először egy helyszínen kerül megrendezésre a
program, a Dóczy utcai Egyetemi Sporttelepen. A mérkőzések időtartama 2x10 perc, és összesen
32 amatőr csapat játszott majd az egyenes kieséses rendszerben.
A helyszín nyújtotta többmérkőzéses lehetőséget biztosított a gyors lebonyolításra.
Fecskeavató 2015. november 19.: Az avató, a buli és a Debrecen Megyei Jogú Város Ifjúsági
Önkormányzatának célja, hogy a város középiskolás diákjait összehozza és összekovácsolja őket,
így később akár közös rendezvények, barátságok és jó kapcsolatok is létrejöhetnek az iskolák, és
diákönkormányzatok között is.
A nyári szünetet követően ismét munkába álltak a DIÖK tagjai. Minden középiskolában szokás, hogy
a kilencedikeseket egy elsősavató keretein belül felavatják. A DIÖK tagjai ezt évek óta egy
magasabb, azaz városi szintre emelik, és egy nagy Városi Elsősavató keretein belül minden
középiskola kilencedikeseit várja, hogy egy közös avatáson vegyenek részt, a középiskolák tanulói
egy jó hangulatú délutánt töltsenek együtt. Idén a november 19-án megrendezett elsősavató nagyon
sikeresnek bizonyult, hiszen 12 iskola közel 400 diákja vett részt. A szervező DIÖK-ösök vicces,
szórakoztató feladatokkal készültek a kilencedikesek számára. Verset írtak, szerepjátékot játszottak,
táncoltak, emellett ügyességi feladatokban vettek részt. Az egész elsősavató jó hangulatban telt, a
szervezők, a résztvevők, és a szurkolók is elégedetten tértek haza, hiszen sok emberrel
ismerkedhettek meg, és a kilencedikesek legjobbjai értékes nyereményeket vihettek haza.
A DISZ N. KFT. projekt befogadóként közös konzorciumban pályázott a városi Ifjúsági- Kulturális és
sport alaphoz. A sikeres pályázásban 2 nagyobb volumenű programot támogattak. Az egyik
támogatott program a Debreceni Ifjúsági Kongresszus gondolata a DIÖK 2014. December 9-én
szokásosan megrendezett DVDF (Debrecen Városi Diák Fórum)-en fogalmazódott meg, ahol a
debreceni középiskolák diákönkormányzat (DÖK) elnökei és segítőik vettek részt. Feladatuk volt,
hogy összegyűjtsék a problémáikat a saját iskoláikban, ezeket összeírják és megosszák velünk és
egy döntéshozóval. 18 Középiskola képviseltette magát, ami többséget jelentett, mivel 24
Középiskola található Debrecenben. Ezekre a problémákra próbálták a DIÖK tagjai megoldást
találni, ha tudtak, azonnal orvosolták, ha nem, akkor a döntéshozó megtette a megfelelő
intézkedéseket. A másik nyertes projekt a DIÖK választás és szervezet fejlesztést előkészítő projekt,
melynek során egy olyan képzést és találkozót szeretnénk kivitelezni az ifjúsági házban, amely
egyrészt motiválja a résztvevőket, hogy 2016. márciusban induljanak a választáson, másrészt
képzések által bemutatja nekik az ifjúsági önkormányzatiságot, a DIÖK munkáját, ezáltal a mintául
szolgáló hazai választási rendszert is. Végeredményként szeretnénk elérni, hogy egyrészt sikerüljön
őket bevonni a város ifjúsági életébe, másrészt hogy tájékozottabbak legyenek a hazai
ifjúságpolitikai folyamatokról, a demokratikus államban őket megillető alap jogaikról és
kötelezettségekről.
A programok megvalósítását 2015.12.31.-i határidő helyett engedélyezve 2016.03.31.-i határidőre
módosítottuk.
6., Szakmai képzések, találkozók, felkereső ifjúsági munka 2015-ben
Összegzés: Három képzést és négy szakmai találkozót tartottunk összesen 60-40 fő ifjúsági
szakember részvételével, melyeken az alábbi kompetenciák kerültek fejlesztésre:
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Ifjúsági információ- és tanácsadás módszertana
Közösségi animátor attitűd fejlesztése
Szolgáltatások nyújtása kliensközpontúan
Pályázatírás
Projektmenedzsment
Közösségfejlesztés alapjai
Tankatalógus és szívességi szolgáltatás elkészítése
Generációk közötti párbeszéd
Önkéntesség

A felkereső ifjúsági munkánk által - melyek az Ifjúsági Ház falain kívül zajlottak – 80 fő fiatalt értünk
el (TIME TO MOVE), rendhagyó osztályfőnöki órák és délutáni középiskolai klubfoglalkozások
látogatása alkalmával. Leginkább az alábbi témakörök érdekelték a fiatalokat:
Pályaválasztási lehetőségek
Európai Önkéntes Szolgálat
Külföldi munkalehetőség
Európai állampolgárság
Külföldi ösztöndíj lehetőségek

Összesen 4 alkalommal került sor szakmai tapasztalatcserére, tanácsadásra és workshopra ifjúsági
szakemberek részére, akik a megye vagy az ország más pontjairól érkeztek (20 fő). A találkozók
alkalmával az alábbi területeken sikerült tapasztalatokat átadnunk, megosztanunk:
Miként alakítható ki egy ifjúsági ház vidéki nagyvárosban
Európai állampolgárság, emberi jogok itthon és Franciaországban
Hogyan működnek a különböző informális csoportok, önszerveződő közösségek
Ifjúsági közösségi munka, közösségfejlesztés kis településen
Ifjúsági és közösségi tér kialakítása a belvárosban

Tizenöt alkalommal tartottunk tanácsadással egybekötött tapasztalatcserét és konzultációt az
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálattal kapcsolatban ifjúságsegítő és civil
szakemberek számára. Ezen találkozók alkalmával tisztázódtak az EVS akkreditációval kapcsolatos
kérdéseik, valamint átbeszéltük, miként lehet egy szervezet hivatalos EVS fogadó hely úgy, hogy
megfeleljen az akkreditációs követelményeknek. Konzultációink előtt, illetve annak eredményeként
nyolc szervezet nyújtott be EVS akkreditációs pályázatot a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet Erasmus + Programirodához az Észak-alföldi régióban.
2015. április 16-18. között kerül megrendezésre az Eurodesk Magyarország Hálózat következő
országos találkozója Budapesten, az Európai Ifjúsági Központban. Az Országos Találkozó célja az
Eurodesk hálózat tagjai közötti kapcsolatépítés, a multiplikátorok által végzett ifjúsági információs,
felkereső és fejlesztő munka során szerzett tapasztalatok megosztása, jó gyakorlatok átadása. Az
Eurodesk hálózat az európai uniós ifjúsági mobilitási programokat népszerűsítő, ifjúsági információszolgáltatással foglalkozó szervezetek és szakemberek közössége. Az Országos Találkozó
kiemelten kapcsolódik az Eurodesk 25. éves évfordulójához.
Legfőbb célkitűzései 2015-ben: a hálózat közös sztenderjeinek kialakítása, szolgáltatásainak,
eszközeinek, történetének mélyebb megismerése, a résztvevők tapasztalatcseréjére épülő szakmai
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fejlesztő munka a hálózat tevékenységeinek és igényeinek megfelelő területeken (mobilitás, ifjúsági
információ). A szakmai találkozón a DISZ N. KFT. is képviseltette magát 1 fő delegálásával.
Az Eurodesk Országos Találkozón a 55 fős tagsággal rendelkező hálózaton képviseltük a
szervezetet és vettünk részt a programelemeken (Erasmus + 2015-ös pályázati eredmények,
tapasztalatok; Felkereső ifjúsági munka jó gyakorlatok;Eurodesk célcsoportja; Minősítő képzés célja;
Eurodesk Információ szolgáltatás eszközei; V4 pályázatok; Erasmus+ Program; Eurodesk 25;
Európai Ifjúsági Hét; Műhelymunkák meghívott előadókkal).
TIME TO MOVE kampányhoz való csatlakozás, szakmai támogatással segítettük megvalósítani a
debreceni kampányt. A programsorozat célja, hogy csatlakozva a Time To Move kampányhoz új
célcsoporttagok elérésével népszerűsítse az Erasmus+ Program lehetőségeit valamint
megismertesse széles körben az Eurodesk hálózat tevékenységeit.
Teret nyitunk! című esemény a középiskolásoknak szóló programsorozat. Minden hónapban egy
debreceni középiskola lehetőséget kap arra, hogy ellátogasson hozzánk, betekintést nyerjen és
aktívan bekapcsolódhasson az Ifiház életébe.
A rendezvény keretében a fiatalok megismerhetik az Ifjúsági Ház információs szolgáltatásait,
programlehetőségeit, Debrecenről szóló vetélkedőn vesznek részt, valamint egy közönségtalálkozó
keretében érdekes szakmák képviselőivel találkozhatnak.
Időpont
01.08.
01. 14.
01.26.
01.29.
02.10.
02.21.
02.25.
03.03.
03.05.
03.11.
03.17.
03.20.
03.24.
03.25.
03.26.
04.10.

Helyszín
Immanuel Otthon

Tevékenység
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az szervezet tagjai
részére.
Ifjúsági Központ, Szolnok Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere a Miért-Ne Egyesület
tagjai részére.
Debrecen
Eurodesk Regionális Találkozó
BAKI, Balmazújváros
Szakmai-módszertani találkozó
Ifjúsági Ház
Ifjúsági Ház bemutató a Köz-Pont Egyesület önkéntesi
részére.
Ifjúsági Ház
Eurodesk regionális projekt – képzés fiataloknak.
Ifjúsági Ház
Erasmus+ Program tanácsadás és az Erdőspusztai
Kistérség Humánfejlesztő Egyesület tagjai részére.
Ifjúsági Ház
Civil teaház a Köz-Pont Egyesület szervezésében.
Ifjúsági Ház
’Rólad szól’ – Újnemzedék Központ roadshow
Ifjúsági Ház
Erasmus+ Program tanácsadás és a Szertelen
Egyesület tagjai részére.
Ifjúsági Ház
Erasmus+ Program információs nap az NCSSZI
szervezésében.
Ifjúsági Ház
Tehetséggondozó Nap az Újnemzedék Központ
szervezésében.
Megyeháza, Árpád Terem HABIDISZ ülés és projektbemutatók.
Karácsony Sándor Ált. Isk. TÁMOP – ütőhangszeres csoport bemutatója
Ifjúsági Ház
Ifjúsági kerekasztal az Újnemzedék Kontaktpont Iroda
szervezésében.
Újdombrád
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
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04.13.

Immanuel Otthon

04.13.

Református Egyetemi
Lelkészség

04.16. – 18.
05.06.
05.18.
05.29.
05.30.

BEIK, Budapest
Ifjúsági Ház
Szocio Társ Szociális
Fejlesztő és Segítő
Alapítvány
Emlékkert
Ifjúsági Ház

06.01.

Szolnok

06.03.

IKSZT, Hajdúbagos

06.24.

Máltai Szeretetszolgálat,
Fehérgyarmat

06.29.

Kótaj

08.04.

HumanNet Alapítvány

08.04.

KÉK Egyesület

08.17.

Hang-Kép Egyesület

11.11.

Miért Ne Alapítvány

11.25.
11.27.

Ifjúsági Ház
Ifjúsági Ház

12.04.

Ifjúsági Ház

12.05.

Ifjúsági Ház

12.11.

OKIDE, Ifjúsági Ház

tanácsadás és tapasztalatcsere az szervezet tagjai
részére.
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az szervezet tagjai
részére.
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az szervezet tagjai
részére.
Eurodesk Országos Találkozó és képzés
Európai Ifjúsági Hét debreceni programsorozata
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere a Tesz-Vesz
Egyesület tagjai részére.
Immanuel Otthon projektzáró konferencia
ISZOSZ – Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége
találkozó
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere a Tesz-Vesz
Egyesület tagjai részére.
Erasmus+ Program tanácsadás és az Erdőspusztai
Kistérség Humánfejlesztő Egyesület tagjai részére.
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az szervezet tagjai
részére.
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az szervezet tagjai
részére.
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az szervezet tagjai
részére.
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az szervezet tagjai
részére.
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az szervezet tagjai
részére.
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az szervezet tagjai
részére.
NIT tagszervezeti gyűlés és információs nap
’Teret Nyitunk!’- középiskolai információs nap DSZC
Mechwart András Gépipari és Informatikai
Szakközépiskola.
’Teret Nyitunk!’- középiskolai információs nap DSZC
Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki
Szakközépiskolája.
Mikulás Nap, Reménysugár Gyermekotthon mikulás
napi adományozás
Angyalbörze, adventi adományozás állami gondozott
fiatalok részére
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12.15.

Ifjúsági Ház; HAHA
Egyesület

Eurodesk regionális partnerek találkozója

Nemzetközi cseréken, képzéseken, szemináriumokon való részvétel 2015-ben:
Időpont
09.13. 09.23.
12. 09. – 23.

Helyszín
Tevékenység
Portalegre, Portugal Living Library Training – nemzetközi tréning.
Mollina,
Spanyolország

Európai EVS képzők nemzetközi találkozója. Képzés
fejlesztés és módszertani cseretalálkozó.

Összegzés: Az ÉLŐ KONYVTÁR egy olyan projekt melynek célja felhívni a figyelmet a sokszínűség,
a másság elfogadására, ugyanis sokszor az emberek sokszínűsége, a különbségek nem
erőforrásként vannak értékelve, hanem címkézéshez vezetnek, előítéleteket szül, melyek végül a
diszkriminációhoz és a társadalmi kirekesztéshez vezetnek. A Nemzetközi képzés alkalmával
sikerült megismerni és betekinteni az élő könyvtár módszerébe.
Az Európai EVS képzők nemzetközi szemináriumán az Ifjúsági Ház 1 résztvevővel
képviseltette magát. A Spanyol Nemzeti Iroda szervezésében a 2015-ös év utolsó tréningje az EVS
tréner találkozó volt, amit Simone Lucchi és Toni Pozo facilitáltak, töretlen lelkesedéssel és
professzionalizmussal. Ausztria, Egyesült Királyság, Lettország, Litvánia, Magyarország,
Németország, Portugália, Spanyolország és Törökország EVS trénerei azzal a céllal érkeztek, hogy
három napot az EVS tréning ciklus minőségének javításán, a program koherensebbé tételén
ötleteljenek, illetve tapasztatlatokat, legjobb gyakorlatokat cseréljenek egymással.).
7., Hallgatói gyakorlat az intézményben
Hallgatóink 2015-ben is azokat a gyakorlati teendőket végezték, melyeket az elmúlt években is
elvártunk a hallgatóktól:
A Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda honlapján információs adatbázis építés,
karbantartás, különös tekintettel a kulturális és oktatási információs területekre.
Az intézmény mindennapi munkájához kötődő adminisztrációs teendők.
Animátori tevékenység az irodába betérő fiatalokkal.
A szervezet által koordinált programok, kiállítások előkészítésében, lebonyolításában való
részvétel.

Tanulmányi gyakorlaton résztvevő hallgatók az Ifjúsági Házban:
Név
Mazsu Gyöngyi

Intézmény
DERHE

Szak, évfolyam
Időpont
paztoriális tanácsadás és 30 órás gyakorlat
szervezetfejlesztés, II.
éves

8., Sajtó és kommunikáció
Az Ifjúsági Ház tevékenységeit, szolgáltatásait bemutató weboldal az ifihazdebrecen.hu és a
facebook oldalunk naprakész információkat, programkínálatot tartalmaz. Az oldalon időszalagos
programkeresési lehetőséget biztosítunk, de a helyiségeinkről is megtalálhatóak az alapvető
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információk, képek, terembérlési díjak. Kiemelt jegyterjesztő helyként számos fesztivál és egyéb
jegykínálat között is lehet keresgélni.
Az Ifjúsági Ház marketing tevékenysége, megjelenési felületei
Az Ifjúsági Ház tevékenységeit, szolgáltatásait, állandó bérlőit és csoportjait bemutató weboldal a
www.ifihazdebrecen.hu naprakész információkat és programkínálatot tartalmaz. Az oldalon
időszalagos programkeresési lehetőség könnyíti az adott napi program megtalálását, valamint
hírlevélre történő feliratkozás is lehetséges, mellyel több száz partnerünkhöz, érdeklődőhöz jutnak el
aktuális programjaink.
Az érdeklődők, fiatalok eléréshez elengedhetetlen, hogy a közkedvelt közösségi portálon is
jelen legyünk. Ott facebook.com/ifihazdebrecen címen oldalként vagyunk elérhetőek és egyre
többen vesznek fel a megfigyelendő oldalak közé, írnak, érdeklődnek az oldalon keresztül.
A Facebookon túl a Twitteren is meg kívánunk jelenni a közeljövőben, valamint weboldalunkon egy
kereső opció kialakítása is tervben van, hogy még könnyebbé tegyük az információszerzést
felkeresőink számára.
A helyi médiával folyamatos kapcsolatban állunk. Ingyenes és anonim tanácsadásaink
továbbra is megjelennek a Hajdú-bihari Napló szolgáltatás rovatában.
Programkínálatunk rendszeresen szerepel az ingyenesen igénybe vehető felületeken. Aktualitásaink
hallhatóak a helyi rádiókban (BestFm, Campus Rádió, Debrecen Rádió Fm95), olvashatóak a
nyomtatott formában megjelenő helyi kiadványokban (Korzó és Városközpont magazinok), valamint
internetes helyi és országos hírportálok programajánlóiban (dehir.hu, programok-debrecen.hu,
heyevent.com, debrecenplus.hu). Nagyobb rendezvények, sajtótájékoztatók, kiállítások kapcsán
több kishír, képes hír is látható volt a Debrecen Televízióban.
Nagyobb rendezvények, projektek, sajtótájékoztatók, sajtóközlemények, kiállítás megnyitók kapcsán
hírt ad rólunk a helyi média rádiós és televíziós magazinműsoraikban, valamint megjelenünk
valamennyi, helyi elektronikus hírportálon.
Fentieken túl saját programjaink plakáttervezése és azok városi szinten történő terjesztése
is a ház népszerűsítését szolgálják, továbbá aktuálisan fellelhető szóróanyag és kiadvány áll a házat
felkeresők rendelkezésére. Azokat valamennyi közintézmény is kihelyezi, amit természetesen a ház
is kölcsönösen biztosít számukra.
A Debreceni Ifjúsági Önkormányzat háttérintézményeként a városi középiskolákkal is van
kapcsolatunk, plakát- és egyéb szóróanyagok kihelyezésével, nálunk megvalósuló különféle
programok, nyílt napok révén ismerik meg a ház által nyújtott lehetőségeket, szolgáltatásokat a
városi középiskolás diákok.
A médiában és minden egyéb megjelenésen túl a felkereső információszolgáltatás, és a Campus
Fesztiválon való információs sátor is nagyszerű lehetőséget biztosít évről évre a ház által nyújtott
szolgáltatások, programok célcsoporthoz való eljuttatására.
Hírlevél listánkra a weboldalon keresztül heti rendszerességgel vannak újabb feliratkozók, továbbá a
mai generáció elérésének elengedhetetlen csatornájaként, a közösségi portálon is egyre többen
vesznek fel a megfigyelendő oldalak közé.
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Programjaink népszerűsítésére a fentieken túl saját rendezésű programjainkhoz plakáttervezés és
annak városi szinten történő terjesztése is a ház és annak programjainak népszerűsítését szolgálják.
A házat személyesen felkeresőknek pedig szóróanyag áll rendelkezésére.
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9. Az Ifjúsági Ház 2015. évére vonatkozó statisztikai adatok 2015. január 1. - december 31.
napjával bezárólag.
HELYISÉGEK
RENDSZERES
IGÉNYBEVÉTELE

jan.

febr. márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov. dec.

(alkalom/hó)
Nagyterem
Galéria
Ifilub
Zöld szoba
Pince
Udvar
Kézműves Műhely
és egyéb
közösségi terek
ÖSSZESEN

58
48
32
26
9
0

38
54
41
26
15
0

62
64
48
25
18
0

56
62
33
25
36
27

49
45
37
21
32
37

23
28
6
14
12
79

34
18
31
34
45
52

33
10
19
32
45
64

23
11
23
51
49
0

42
10
19
46
39
0

26
15
22
44
45
0

25
11
28
35
2
0

1

3

2

8

6

0

0

0

2

3

2

1

174

177

219

247

227

162

214

203

159

159

154

102

HELYISÉGEK
RENDSZERES
IGÉNYBEVÉTELE

jan.

febr. márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept

okt.

nov. dec.

Nagyterem
Galéria
Ifiklub
Zöld szoba
Pince
Udvar
Kézműves Műhely
és egyéb
közösségi terek

1140
800
615
560
170
0

770
820
740
560
270
0

1500
930
755
550
340
0

1360
925
690
550
650
500

1145
700
740
510
580
680

500
435
105
345
220
1430

662
411
467
296
52
1230

687
204
231
325
50
650

743
198
253
712
56
0

760
140
310
750
526
0

581
263
390
694
53
0

790
310
421
460
34
0

8

10

10

50

20

16

10

2

5

6

2

1

ÖSSZESEN

3293

3170

4085

4725

4375

3051

3128

2149

1967

2492

(résztvevők/hó)

Éves összesítés
SZOLGÁLTATÁS
OK
(fő/hó)
Információkérés
Jegyértékesítés

198
2016
3
36434

jan.

febr. márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov. dec.

251
0

312
0

124
0

356
0

348
0

264
0

230
0

280
0

304
0

305
0

290
0

280
0

Plakát/szóróanyag

42

51

59

38

28

26

24

28

34

32

38

45

ÖSSZESEN

293

363

183

394

376

290

254

308
338
337
Éves összesítés

328 325
3789
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(fő/hó)
Európai Önkéntes
Szolgálat

jan.

febr. márc.

ápr.

máj.

jún.

0

5

1

0

0

0

Pályaválasztási

3

4

6

2

1

3

Jogi

3

1

1

2

6

3

Párkapcsolati

4

1

9

7

3

1

Diákjogi
Pszichológiai
Grafológiai
ÖSSZESEN

1
4
1
16

1
3
3
18

1
4
9
31

6
8
6
31

3
5
4
22

0
2
4
13

KIÁLLÍTÁSOK
SZÁMA

jan.

Galériaterem

0

2

Földszinti folyosó

0

1

febr. márc.

ápr.

máj.

1

1

3

1

1

1

1.

emeleti
folyosó
2. emeleti
folyosó
NAGYRENDEZVÉ
NYEK/PROGRAM
OK
alkalmak száma
résztvevők száma

jún.

júl.

aug.

Tanácsadásaink nyáron
szünetelnek!

TANÁCSADÁSOK

0

júl.

szept.

okt.

3

2

1

4

9

12

3

5

0

0

0

0

2

3

3

4

0
5
1
23

0
3
4
14

0
2
2
17

0
3
1
0
18
Éves összesítés

nov. dec.

72

aug.

szept.

okt.

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

A Medgyessy
Gimnázium
alkotótábora

nov. dec.

Állandó kiállítótérként működik.
Állandó kiállítótérként a Rockmúzeumnak ad helyet.

jan.

febr. márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov. dec.

7

11

22

18

21

8

1

2

11

8

9

14

670

2980

2020

1850

2330

860

80

690

1520

1410

820

1590

Éves összesítés
Ifiházat használók össz létszáma 2015-ben
Becsült napi átlagos látogatói létszám
Becsült napi maximális látogatói létszám

16820
53326
146
300

A kimutatást alátámasztó adatokat Kunkli Anna programkoordinátor, Pap Nikoletta információs és
jegyértékesítő munkatársak által (2015.01.01.-2015.11.31.), valamint az Ifjúsági Ház által vezetett
statisztikák, továbbá a tanácsadói jelenléti ívek és a ház esemény naptára támasztják alá. A
kimutatást Szabó Nikolett intézményi kommunikátor és Enyedi Imre szakmai vezető állította össze.

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit KFT.
2015. évi szakmai beszámoló
Összegzés
Az elmúlt év sikerének tartjuk, hogy a szűkre szabott költségkeretek dacára kiváló programokat
tudtunk megvalósítani. Nagyszerű lehetőség volt az ÉAOP 5.1.1/B1-12 – k-2012-0001 Belváros
funkcióbővítő városrehabilitációja II.ütem projekt soft elemeinek és programalapjának
koordinációjában való részvétel.
Az intézmény maradéktalanul betölti azt a funkcióját, ami miatt évekkel ezelőtt szükségét éreztük
annak, hogy létrejöjjön. A debreceni Ifjúsági Ház az ifjúsági korosztály tagjainak rendszeres vagy
alkalmi közösségi tevékenységéhez, programjaik megvalósításához biztosítja az infrastrukturális
környezetet, ahol lehetőséget kapnak közösségi vagy egyéni tevékenységeik gyakorlására. Ezek a
tevékenységek a legkülönfélébbek és a legváltozatosabbak, alulról jövő kezdeményezések,
amelyeket erősítenünk és támogatnunk kell, mert egyben a város közösségét gazdagítják.
Bízunk abban, hogy a színes és változatos programkínálatnak köszönhetően egyre több fiatal él az
Ifjúsági Ház által nyújtotta lehetőségekkel. Debrecen fiatal generációja valódi használója lesz az
Ifjúság Házának.

Debrecen, 2016. április 11.

Halász D. János
ügyvezető

AUDIT KÓDEX
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft
4031 Debrecen, Bartók Béla u.44.
MKVK nyilvántartási szám: 002451
Tel, fax: 52/537-624
Email: kodex@dvaudit.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonosának

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés
Elvégeztük a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. (Székhely: 4025. Debrecen,
Simonffy u. 21.; Cégjegyzékszám: 09-09-014397) mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves
beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december
31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező
végösszege 11.387 eFt, a saját tőke 2.605 eFt, a mérleg szerinti eredmény 134 eFt
(nyereség) –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint
a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó
kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal
összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső
kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár
csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves
beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége
A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk
alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal
összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai
követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre,
hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e
a lényeges hibás állításoktól.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő
összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves
beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak
felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a
könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós
bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára
vonatkozóan véleményt mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák
megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint
az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.
Jelen könyvvizsgálói jelentést megfelelően aláírva, papír alapon is kibocsátottuk
Vállalkozó: Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.

Könyvvizsgáló: AUDIT KÓDEX KFT.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot
nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény
Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a
Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. december 31-én fennálló vagyoni és
pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi
helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Figyelemfelhívás
Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Debreceni Ifjúsági
Szolgáltató Nonprofit Kft. saját tőke összege 2.605 eFt, nem érte el a a társasági formára
formára vonatkozó jegyzett tőke minimum 3.000 eFt összegét. A Polgári Törvénykönyv
3:133 §-ának (2) bekezdése alapján:
„ Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági
formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától
számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e
határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni
átalakulását. Átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az
egyesülést is választhatja.”

Egyéb jelentéstételi kötelezettség a közhasznúsági mellékletről
Elvégeztük a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. mellékelt 2015. évi
egyszerűsített éves beszámolójához kapcsolódó, 2015. december 31-i fordulónapra
vonatkozó évi közhasznúsági mellékletének a vizsgálatát.
A vezetés felelős a közhasznúsági besorolással rendelkező társaság közhasznúsági
mellékletének elkészítéséért.
A mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó
egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése.
A közhasznúsági melléklettel kapcsolatos munkánk ezen jelentés és az egyszerűsített éves
beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság
nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.
Véleményünk szerint a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi
közhasznúsági melléklete a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi
egyszerűsített éves beszámolójának adataival összhangban van.
Debrecen, 2016. május 10.

Deliné Vollay Tünde
ügyvezető
AUDIT KÓDEX KFT
4031. Debrecen, Bartók Béla u. 44.
MKVK sz.: 002451

Deliné Vollay Tünde
Kamarai tag könyvvizsgáló
MKVK sz.: 002613

Jelen könyvvizsgálói jelentést megfelelően aláírva, papír alapon is kibocsátottuk
Vállalkozó: Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.

Könyvvizsgáló: AUDIT KÓDEX KFT.

Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
név:
székhely:
bejegyző határozat száma:
nyilvántartási szám:
képviselő neve:

Debreceni Ifjúgási Szolgáltató Nonprofit Kft.
4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
Cg.: 09-09-014397
Cg.: 09-09-014397
Halász Dániel János

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Alapcél szerinti tevékenységek:
információs szolgáltatás (14-35 év közötti fiatalok tájékoztatása, pályaválasztási, jogi, grafológiai tanácsadás)
egyéb humán-egészségügyi ellátás (életvezetési, pszichológiai, drogprevenciós tanácsadások)
Közhasznú tevékenységek:
-Tudományos kutatások (ifjúságkutatás)
-Nevelés, oktatás, képességfejlesztés
-Gyermek és ifjúságvédelem
-Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Tudományos kutalások (ifjúságkutatás)
14-35 évesek

100 fő

Társaságunk a helyi önkéntesek é civil partnerek bevonásával a Campus Fesztivál 2015. elnevezésű rendezvényen nem reprezentatív 100 fős kutatást
végzett az ifjúsági célcsoport körében, életmód, szórakozás, egészség témában.

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Kézműves és hagyományőrző programok szervezése.
Ifjúság segítő hallgatók felkészítése, szakmai továbbképzése.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés
Gyermek, ifjúság és fiatal felnőttek

150 fő

Az ifjúsági szakember utánpótlása fontos szerepet játszik a Társaság feladatai között. Félévente 2-3 szakmai gyakorlatos hallgatót fogadunk.
Negyedévente biztosítjuk a hagyomány és kultúra ápolását kézműves foglalkozások keretében.

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Prevenciós tanácsadások, általános és középiskolásoknak.
Figyelemfelkeltő, egészségmegőrző akcióprogramok szervezése
Prevenciós ifjúsági információs iroda működtetése (különös tekintettel a szenvedély betegségekre)
Ingyenes szűrés és tanácsadás fiataloknak
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Gyermek és ifjúságvédelem
Gyermek és ifjúsági korosztály

450 fő

A gyermek és ifjúságvédelem hatákony kezelése érdekében sikerült elérnunk az egymást kiegészítő tevékenységek összehangolását, a
párhuzamosságok kiszűrését. Ennek következtében a fiatalok hatékonyabban veszik igénybe az ellátórendszer szolgáltatásait.

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Ingyenes mindenki átlal elérhető tanácsadások „alacsony küszöbértékű” szolgáltatások
Ingyenes koncertek, családi programok, gasztronapok, klubbok szervezése.
Baba-mama szoba kialakítása
Internet-wifi szolgáltatás.
Akadálymentes megközelíthetőség, parkolás biztosítása
Braile irással történő feliratozás az épület egészében
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Hátrányos helyzetű csoportok társ. Esélyegyenlőség
Gyermek, ifjúság és fiatal felnőttek

250 fő

Olyan közösségi teret sikerült kialakítanunk, ahol érvényesül az egyenlő bánásmód, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével. A
kollegák is felkészültek arra, hogy a megváltozott képességűekkel rendelkező embereknek hatékony segítséget és támogatást nyújthassanak.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése
Közhasznú működési támogatás
5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése
Pályázati úton elnyert támogatás
5.3 Cél szerinti juttatás megnevezése
Közhasznú tevékenség bevétele

Előző év
45 193
Előző év
9 592
Előző év
900

Tárgyév
49 797
Tárgyév
7 604
Tárgyév
35

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)

55 685

58 501

Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)

55 685

58 501

Előző év (1)
7 200 Ft
0 Ft
0 Ft
7 200 Ft

Tárgyév (2)
7 800 Ft
1 350 Ft
1 080 Ft
8 880 Ft

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
Csősz Imre Attila ügyvezető
Halász Dániel János ügyvezető
FEB elnök és tagok
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
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Halász Dániel János
egyéb szervezet vezetője (képviselője)

Közhasznúsági melléklet

eFt
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelően)

Előző év (1)
67 822

-

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

69 808

45 193

47 159

22 629
68 811
33 499
63 320
989

22 649
69 671
34 607
65 492
134

Mutató teljesítése

Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]

Tárgyév (2)

Igen
Igen
Igen
Mutató
teljesítése
Igen
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem
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Halász Dániel János
egyéb szervezet vezetője (képviselője)

DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

I.

Általános kiegészítések:

1. A gazdálkodó bemutatása
Társaság székhelye:

4025 Debrecen, Simonffy u. 21.

Működésének kezdete:

2008.01.23.

A mérleg fordulónapja:

2015. december 31.

Mérlegkészítés időpontja:

2016.02.15.

Tevékenységi köre:

egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Képviseletre, aláírásra jogosult személy:

Halász Dániel János

A Kft. könyvvizsgálatát az AUDIT KÓDEX Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (MKVK
Nyilv. sz. 002451) részéről Deliné Vollay Tünde (MKV tagsz: 002613) könyvvizsgáló végzi.
A cég könyvviteli szolgáltatását a Fedám-Audit Kft. (4031 Debrecen, István út 129. fsz. 2.)
vállalkozó végzi, a beszámolót Baloghné Pásztor Zsuzsanna mérlegképes könyvelő
(regisztrációs száma: 160623) állította össze.
A Kft. a Debreceni Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában van.

2. A Kft. tevékenységének rövid bemutatása

A társaság a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország
helyi önkormányzatairól, valamint a közhasznú jogállásról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
alapján a következő közhasznú tevékenységeket végzi:
-

tudományos tevékenység

-

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

-

kulturális tevékenység

-

gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

-

hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
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A társaság a fenti feladatok végzése folytán közhasznú jogállású szervezetnek minősül.
DMJV Önkormányzat Közgyűlése a város ifjúságpolitikai alapelveivel összhangban
létrehozta a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.-t. A nonprofit gazdasági társaság
kiemelt célja, hogy Debrecen ifjúságpolitikájában meghatározó szerepet töltsön be.
A társaság nonprofit jellegéből adódóan célja közhasznú tevékenységek folytatása.
Piaci versenyhelyzetről nem beszélhetünk, hiszen nem a nyereséges gazdálkodás a célja.
Különböző igényekhez igazodva naprakész adatbázissal rendelkezik a társaság, ezáltal
ingyenesen

tájékozódhatnak

az

érdeklődők

munkalehetőségekről,

tanfolyamokról,

pályázatokról, albérletekről, táborokról… stb.
Tehetséges diákok, művészek számára lehetőséget teremtett a bemutatkozásra. Hazai és
nemzetközi kiállításokat is szervezett.
Több felsőoktatási intézmény képzési rendszerébe is bekapcsolódik azáltal, hogy a
képzéseikhez gyakorlati helyet biztosít.

3. A társaság 2015. évben kizárólag belföldön végezte tevékenységét.
2015. évben támogatásokból különböző programokat szervezett a társaság, melyek a szakmai
beszámolóban kerülnek részletezésre.

4. Számviteli politika fő vonásai:
A társaság a számviteli politikájában előírtaknak megfelelően egyszerűsített éves beszámolót
készít, ezzel összhangban a törvénynek megfelelően kettős könyvvitelt vezet.
A számviteli törvénynek megfelelően az egyszerűsített éves beszámoló részei:
-

mérleg

-

eredménykimutatás

-

kiegészítő melléklet

A társaság tevékenységének jellegéből adódóan közhasznúsági mellékletet készít, a
350/2011.(XII.30) kormányrendelet alapján.
A mérleget a számviteli törvény 4. számú melléklete szerint készíti el.
A társaság eredménykimutatását a számviteli törvény 2.számú mellékletének „A” változata
szerinti összköltség költség eljárással készítette el. A költségeket az 5-ös számlaosztályban
vezeti.
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Az alkalmazott értékelési eljárások
Az eszközök besorolása: A számviteli törvény szerint a termelőeszközöket a befektetett
eszközök, illetve a forgóeszközök közé rendeltetésük, használatuk alapján kell besorolni.
A forgóeszközök között kerülnek kimutatásra mindazok az eszközök, amelyek nem tartósan
szolgálják a tevékenységet, vagyis egy év vagy egy évnél rövidebb időszak alatt
elhasználódnak vagy kikerülnek a vállalkozásból.
Lényegesség kritériumai: A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló
szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása
befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit.
A jelentős összegű hiba: Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző
ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt,
saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az
ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka
meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint.
A rendkívüli tételek jelentős eredményhatásának küszöbértéke: A rendkívüli tételek jelentős
eredményhatásának küszöbértékét az üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékének 20
százalékában határozzuk meg.

Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható
maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.
Az értékcsökkenési leírás bruttó érték alapján lineárisan, állandó leírási kulccsal történik.
Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a kivezetés napjáig számolunk el.
A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy
előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben
elszámoljuk.
A tárgyi eszközök aktiválását az analitikába az aktiválást követő hónap végéig jegyezzük fel,
de az értékcsökkenést csak az éves zárás keretében számoljuk el.
A beszámoló elkészítésekor nem tértünk el a számviteli alapelvektől.
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II . A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
1. Eszközök
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési
leírásának alakulása mérlegtételenként:
Bruttó

Érték-

Nettó

érték

csökkenés

érték

Immateriális javak

352

305

47

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

807

51

756

-

-

-

Egyéb berendezések, gépek, járművek

8 950

7 107

1 843

Tárgyi eszközök

9 757

7 158

2 599

Befektetett eszközök

10 109

7 463

2 646

Megnevezés

Műszaki berendezések, gépek, járművek

Tárgyévi elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként:
Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel, terv szerinti leírással történt.
Kisértékű
egyösszegű

Lineáris

40

126

Terv szerinti
értékcsökkenés
összesen
166

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok

-

51

51

Műszaki berendezések, gépek, járművek

-

-

-

Egyéb berendezések, gépek, járművek

1 833

535

2 368

Tárgyi eszközök

1 833

586

2 419

Befektetett eszközök

1 873

712

2 585

Megnevezés
Immateriális javak

A mérlegbeszámolóban befektetett eszközként 2.646 eFt lett kimutatva. 2015. év folyamán
876 eFt tárgyi eszköz beszerzés történt. 2015. évben elszámolt tervszerinti értékcsökkenés
712 eFt volt, egy összegben elszámolt értékcsökkenés pedig 1 873 eFt volt. Az együttesen
elszámolt értékcsökkenés összege 2 585 eFt .

A beszámolóban 870 eFt követelés lett kimutatva.
-

Vevők

-

Következő évi áfa követelés

-

Egyéb követelések (adó túlfizetés)

702 eFt
56 eFt
112 eFt
4

A mérlegben 7.585 eFt pénzeszköz került kimutatásra:
ebből készpénz:

63 eFt

bankbetét:

7 490 eFt, melyből

- 3841 Elszámolási betétszámla (DISZ Kft.):

7 483 eFt

- 3843 ÉAOP bankszámla (pályázati számla):

7 eFt

Étkezési utalvány

32 eFt

A mérlegbeszámolóban aktív időbeli elhatárolásként bevétel elhatárolás történt, a következő
évi tulajdonosi támogatás 2015. évre vonatkozó személyi jellegű költségekre vonatkozóan.

A társaság a beszámolási időszak végén készlettel nem rendelkezett.

2. Források
Saját tőke üzleti éven belüli változásai:
Megnevezés

2014. év

Jegyzett tőke

1 000

Eredménytartalék

460

Mérleg szerinti eredmény

2015. év
3 000
-

529

- 989

134

471

2 605

Saját tőke

A társaság tulajdonosa 2.000 eFt összeggel megemelte a társaság jegyzett tőkéjét, melyet a
cégbíróság 2015. június 23-án bejegyzett. Ezt meghaladóan tárgyévi saját tőkéje csak a
mérlegszerinti eredmény összegével változott, növekedett.
Vagyonfelhasználás
Saját tőke (magában foglalja az eredménytartalékot)
- Jegyzett tőke
- Jegyzett tőke változása
- Tőkeváltozás
-

Ebből tárgyévi eredmény

2 605
1 000
2 000
2 134
134

- Értékelési tartalék
Céltartalék
Kötelezettségek
Ebből:
- Rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen:

4 051
4 051

4 731
11 387
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A mérlegben nem szereplő rejtett kötelezettség, követelés nincs.
A beszámolóban kimutatott kötelezettség 4 051 eFt összeg rövid lejáratú:
-

Szállító:

-

ÁFA:

-

Egyéb adók

1 660 eFt
12 eFt
2 379 eFt

A mérlegben 4 731 eFt passzív időbeli elhatárolás szerepel, amely a következő tételeket
tartalmazza:
-

NKA Ifjúsági Összművészeti pályázat 2015.12.31-ig el nem számolt összege: 1 224
eFt

-

2015-2-HU02-KA105-000926 pályázat 2015.12.31-ig el nem számolt összege: 949
eFt

-

Közcélú foglalkoztatáshoz kapott támogatás 180 eFt

-

DMJV kapott támogatás 400 eFt

-

Költségek passzív időbeli elhatárolása: 178 eFt ( 2015. évet érintő közüzemi díjak)

-

TÁMOP 3.2.3/A-11/1:2015.12.31-ig eszközök nettó értéke: 943 eFt

-

Személyi jellegű ráfordítás 857 eFt

3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Bevételek részletezése:
Közhasznú tevékenység bevétele
Megnevezés

Támogatás, eFt

DMJV működési támogatás

Felhasználás célja

47 445 Működési, fenntartási kiadásokra

Fejlesztési célú bevétel

2 352 Fejlesztés tárgyévi költsége

Pályázati úton elnyert támogatás

7 604 Meghirdetett pályázatra

Közhasznú tevékenység egyéb

35 Telefon ktg. megtérítés

bevétele
Rendkívüli bevételek

997 Térítés nélkül átvett eszközök

Egyéb bevételek

68 Működési kiadásokra

ÖSSZESEN:

58 501

A DMJV Önkormányzatától kapott működési támogatás bontása:
•

2015. évi megállapodás alapján: 44 427 eFt, támogatás.
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•

Támogatás kiegészítés 764 eFt, valamint 1 968 eFt mely a Simonnfy utca fűtés
karbantartás fedezete.

•

Elhatárolásra került az ügyvezető 2015. évi mozgó bére 225 eFt és járuléka 61 eFt.

A támogatás összegét teljes egészében a 2015. évi alapfeladatok megvalósítására fordítottuk.
Pályázati úton elnyert támogatás bontása:
•

NKA Ifjúsági Összművészeti támogatás: 1.475.525.- Ft

•

2015-2-HU02-KA105-000926 pályázat: 676.155

•

ÉAOP-5.1.1/B1-12: 4.911.251 Ft,

•

Szemünk fénye: 200.000 Ft,

•

TÁMOP-3.2.3/A-11/1.6.: 341.245 Ft

Vállalkozási tevékenység bevétel felhasználása
Megnevezés

Bevétel

Felhasználás célja

Jegyjutalék

758

Működési kiadásra

Koncertjegyek,kávé, snack automata bevétele

209

Működési kiadásra

Bérleti díj

6 951

Működési kiadásra

Továbbszámlázott működési költség

3 254

Működési kiadásra

135

Működési kiadásra

Rendezvényszervezés
ÖSSZESEN:

11 307

A realizált vállalkozási bevétel teljes egészében célszerinti tevékenység kiadásait fedezete.

A 2015. évi összes bevétel: 69 808 eFt.

Költségek részletezése:

Közhasznúsági tevékenység ráfordításai, eFt-ban:
Megnevezés

Összeg

Anyagköltség

4 290

Igénybevett szolgáltatás

23 350

Egyéb szolgáltatások

547

Bérköltség

26 211

Egyéb személyi jellegű ráfordítás

1 280

Bérjárulékok

7 116
7

Értékcsökkenési leírás

2 585

Egyéb ráfordítás

113

Pénzügyi műveletek és rendkívüli ráfordítás

0

Összesen

65 492

Vállalkozási tevékenység ráfordításai, eFt-ban:
Megnevezés

Összeg

Anyagköltség

1 984

Igénybevett szolgáltatás

915

Hatósági díjak

6

Eladott áruk beszerzési értéke

145

Közvetített szolgáltatás

1 129

Összesen

4 179

A társaságnak helyi iparűzési adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.
A beszámolóban szereplő 113 eFt egyéb ráfordítás:

Megnevezés

Összeg

Kártérítés GSM terminál miatt

24

Tárgyi eszköz terven felüli écs

88

Kerekítés

1

Összesen:

113

A Társaság 2015. évi adózott eredménye:
-

Vállalkozási eredmény:

-

Közhasznú eredmény:

137 eFt
7 128 eFt
- 6 991 eFt

A társaság adózás előtti eredménye 137 eFt, a Kft-nek 3 eFt

társasági adó fizetési

kötelezettsége keletkezett, a mérleg szerinti eredmény 134 eFt.
Nem kell az adót megfizetnie a Közhasznú Nonprofit Társaságnak az adóalapra számított
adónak olyan része után, amelyet a 6. számú melléklet E) fejezete alapján megállapított
kedvezményezett tevékenységből elért bevétele képvisel az összes bevételen belül.
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A társaságnak az összes bevétele 69 808 eFt, a

közhasznú tevékenységből elért bevétele

58 501 eFt, így az adóalapra megállapított 16 eFt társasági adóból a kedvezményezett
tevékenységre jutó adó összege 13 eFt.

A Kft. 2015. évi átlagos statisztikai létszáma: munkaviszonyban:

14 fő

megbízási szerződésben:

3 fő

Vezető tisztségviselő juttatásai
Megnevezés
Halász Dániel János 10-12. hó
Csősz Imre Attila 1-9. hó
Összesen:

Rendszeres juttatás
1 350
3 600
4 950

Mozgóbér összege
675
4 200
4 875

Egyéb tájékoztatás
A társaságnak részesedése más vállalkozásban nincs. A tárgyévben a számviteli politika
jelentősen

nem

változott.

A

Kft

a

piaci

értékelés

lehetőségével

nem

él.

Környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettség a vállalkozást nem terheli, kutatásfejlesztési tevékenysége nem volt. Valós értéken történő értékelés lehetőségével nem él,
értékhelyesbítést nem mutat ki.
Az egyszerűsített éves beszámoló megtekinthető a társaság székhelyén, illetve az
elektronikus beszámoló portálon.

Debrecen, 2016. május 10.

Halász Dániel János
ügyvezető
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Cég neve: Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.
Statisztikai számjel: 14175479-9499-572-09
Cégjegyzék száma: 09-09-014397
Cég címe: 4025 Debrecen, Simonffy u. 21
Közhasznú Eredménykimutatás

2015
Adatok eFt-ban

Sorsz.

A tétel megnevezése

Előző év

a

b

c

A.
1.

Előző év(ek)
helyesbítései
d

Tárgyév
e

Összes közhasznú tevékenység bevétele

55 685

58 501

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

45 193

49 797

43 193

47 445

2 000

2 352

9 592

7 604

900

35

a. alapítótól
b. központi költségvetéstől
c. helyi önkormányzattól
d. egyéb
2.

Pályázati úton elnyert támogatás

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

4.

Tagdíjból származó bevételek

5.

Egyéb bevételek

6.

Aktivált saját teljesítmény értéke

1 065

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

12 137

11 307

C.

Összes bevétel (A+B)

67 822

69 808

D.

Közhasznú tevékenység ráfordításai

63 320

65 492

1.

Anyagjellegű ráfordítások

28 024

28 187

2.

Személyi jellegű ráfordítások

33 469

34 607

3.

Értékcsökkenési leírás

1 140

2 585

4.

Egyéb ráfordítások

687

113

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

6.

Rendkívüli ráfordítások
Vállalkozási tevékenység ráfordításai

5 491

4 179

1.

Anyagjellegű ráfordítások

5 404

4 179

2.

Személyi jellegű ráfordítások

3.

Értékcsökkenési leírás

4.

Egyéb ráfordítások

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

6.

Rendkívüli ráfordítások

E.

30
57

F.

Összes ráfordítás (D+E)

G.

Adózás előtti eredmény (C-F)

H.

Adófizetési kötelezettség

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (B-E)

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

-

7 635

K.

Tárgyévi eredmény (I+J)

-

989

-

68 811

69 671

989

137

-

3

6 646

7 125
-

6 991
134

Debrecen, 2016 május 10.

Halász Dániel János
szervezet vezetője (képviselője)
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Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

2015.
Üzleti évről
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MÉRLEG
2015. december 31

Tételsz.

A tétel megnevezése

a

Előző év

b

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A. Befektetett eszközök
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése
II.TÁRGYI ESZKÖZÖK
04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
06.sorból: Befektetett pü.i eszk.értékhelyesb.
B.Forgóeszközök
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktív időbeli elhatárolások

14.

ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) ÖSSZESEN

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

D. Saját tőke
I.JEGYZETT TŐKE
45.sorból visszavás.tul.rész.névért
II. EREDMÉNYTARTALÉK
III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
IV.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLL. TEVÉKENYSÉGBŐL

29.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
G. Passziv időbeli elhatárolás

c

-

adatok eFt-ban
Előző évek
Tárgyév
módosítása
d

e

3 446
139

2 646
47

3 307

2 599

6 990

8 455

683

870

6 307
1 628

7 585
286

12 064

-

11 387

471
1 000

-

2 605
3 000

460

-

529

7 635
6 646

-

6 991
7 125

2 101

-

4 051

2 101
9 492

4 051
4 731

12 064

11 387
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EREDMÉNYKIMUTATÁS
összköltség eljárással "A" változat
2015. december 31.

adatok eFt-ban
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző évek

Tárgyév

módosítása
a.
I.

b.

c.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

d.

e.

12 251

11 342

55 571

57 468

III.sorból: visszaírt értékvesztés
IV.

Anyagjellegű ráfordítások

33 428

32 366

V.

Személyi jellegű ráfordítások

33 499

34 607

VI.

Értékcsökkenési leírás

1 140

2 585

VII.

Egyéb ráfordítások

744

113

VII.sorból: értékvesztés
A.
VIII.

ÜZEMI ( ÜZLETI ) TEV. EREDMÉNYE

-

989

-

861

Pénzügyi műveletek bevételei

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

B.

PÉNZÜGYI MŰV. EREDMÉNYE

C.

SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDMÉNY

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

XII.

Adófizetési kötelezettség

1
-

989

1
-

860
997

-

-

997

989

137
3

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY

-

989

134

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-

989

134
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