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Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a
Debrecen
Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2008. január 1-napján alapította. A Debreceni Törvényszék
Cégbíróságának nyilvántartásában 09-09-014397 szám alatt 2008. január 23. napjától szerepel.
Fő tevékenysége: 9499 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
Valójában Debrecen 4025 Debrecen, Simonffy u. 21. alatt, 2500 négyzetméteren várja az ide
látogatókat. Közösségi terek, belső udvar áll a fiatalok, közösségek, civil szervezetek rendelkezésére.
Az intézmény nagyobb termei konferenciák, kerekasztal beszélgetések, előadások kiállítások,
koncertek lebonyolítására, klubtermei kisebb csoportok részére képzések, szemináriumok, tréningek,
belső udvara több száz fős rendezvények lebonyolítására alkalmas. Itt működik például a Debreceni
Ifjúsági Önkormányzat, a Csomópont Drogprevenciós és Információs Iroda, az Info-Diák
Iskolaszövetkezet, a Civil Információs Centrum, az Új Nemzedék Közösségi Tér, valamint a két
évtizede működő Rocksuli is. A Galéria közösségi élménytér kéthetente ad lehetőséget más-más fiatal
előadóknak és művészeknek, hogy ingyenes kipróbálják magukat egy kiállítás (Galéria21) vagy egy
koncert (Club Akusztik) erejéig.
A Társaság jellegéből adódóan nonprofit szervezet, így nem célja ugyan a nyereséges gazdálkodás, de
a tulajdonos által rábízott vagyonnal való megfelelő gazdálkodás alapkövetelmény, melyet a nehéz
gazdasági körülmények ellenére is jól szervezett működéssel, hatékonyan kihasználja az adottságait.
Az „Ifiház” szolgáltatásai iránti kereslet a tárgyévben növekedett, összes bevétele jelentősen
meghaladja az elmúlt év bevételét, ezzel igazolja működésének szükségességét. A társaság pénzügyi
helyzete a beszámolási időszakban az üzleti tervezéshez megfelelően alakult . A saját tőkéje
meghaladja a jegyzett tőke összegét, annak pótlása nem ró terhet a tulajdonosra.
A társaságnak költségnövekedést nem okoz a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés,
nincsenek veszélyes anyagok, hulladékok. A környezetvédelemi előírások teljes körű betartása
biztosított. A visszavásárolt saját üzletrésszel a társaság nem rendelkezik, nem is tervez ilyen
tranzakciót. A kutatás és kísérleti fejlesztést nem folytat és nem is tervez. Valós értéken történő
értékelés lehetőségével a társaság sem most, sem a jövőben nem él.
A Társaság nem bocsátott ki és nem rendelkezik befektetési vagy forgatási célú értékpapírokkal, nem
alakított ki kockázatkezelési és a fedezeti ügylet politikát, ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow
kockázata nem releváns. A Társaság tárgyévi mérlegének fordulónap 2016. december 31. napja, mely
után bekövetkezett lényeges eseménynek tekinthető DMJV Önkormányzatának 2017. február 16-án
megtartott közgyűlése, melyen az alapító rendelet keretében 55.000 eFt működési és 450 eFt
fejlesztési támogatás nyújtását határozta el. A működési támogatás összege 12,25 %-os, összességében
10,9 %-os. A Társaság tevékenységének tovább folytatásához szükséges tulajdonosi finanszírozás
tehát biztosított, az egyéb úton elnyerhető forrásokat az ügyvezetés figyelemmel kíséri, az adódó
lehetőségeket ki fogja használni. Az általa nem hasznosított helyiségek bérbeadására a jövőben is van
kereslet. Tevékenyégét az alapító anyagi támogatása mellett, a tulajdonosi szándék eszmei akaratának
érvényesülését előtérben tartva kívánja folytatni.
Debrecen, 2017. március 14.
Halász Dániel János
ügyvezető
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Bevezetés
A 2016-es 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. A tavalyi évben a folyamatos megújulás volt
látható, mint az épület állapotában és eszközeiben, mint pedig a közösség számára kínált
programokban. A látogatóink száma folyamatosan növekszik, a ház egyre népszerűbb a fiatalok
körében, az intézményben folyamatosan növekszik a közösségek száma és ereje.
Az elmúlt öt évben 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 2016. évben 7 fő, valamint
2 fő közfoglalkoztatott határozott időre szóló (02.29) szerződéssel. A közgyűlés által kinevezett
ügyvezető irányítja a szakmai munkát, valamint a munkáltatói jogkört gyakorolja. A gazdasági
referens végzi a pénzügyi (pénztárosi-munkaügyi), adminisztrációs feladatokat, valamint felel az üzleti
tervben meghatározott költségkeretek betartásáért, pályázatok pénzügyi lebonyolításáért. A szakmai
vezető-pályázati koordinátor felügyeli az Ifjúsági Ház önkormányzati támogatásából finanszírozott
programjait. Az intézmény szakmai munkájára vonatkozó terveket készít. Pályázatíró feladatokat lát el,
valamint pályázati projekt megvalósításában közreműködik. Mentori feladatot lát el az irodában dolgozó
önkéntesekkel kapcsolatban. A program- és közönségszervező szervezi az egészségfejlesztési,
közművelődési programokat, kapcsolatépítés, tartás és fejlesztés a tevékenység ellátáshoz kapcsolódó
szervezetekkel, személyekkel. Közönségszervezési, közönségkapcsolati munkát végez. Kiemelt
feladata a helyiségek bérbeadása. Támogatókat, szponzorokat keres fel a programok
megvalósításához. Szervezi az Ifjúsági Házban rendezett kiállításokat. Programszervezőprogramkoordinátor munkatársunk feladata az intézmény programjaival, szolgáltatásaival kapcsolatos
információk gyűjtése, továbbítása a megfelelő partnerekhez. Közönségkapcsolati munkát végez.
Információs és szolgáltatási kapcsolatot alakít ki az oktatási intézményekkel, szakmai és civil
szervezetekkel. Felnőtt-segítő a DIÖK tagok számára. Koordinálja az egyetemi hallgatók, középiskolai
tanulók gyakorlati munkáját. Pályaválasztási és munkaerőpiaci szolgáltató programokat szervez. Az
intézményi kommunikátor gondoskodott az intézményi események médiában történő megjelenéséről,
kommunikációjáról, a Ház honlapjának aktualizálásáról, közösségi portálokon való megjelenésről.
Információs munkatársunk (NMI-s) a betérők tájékoztatásán kívül a jegyterjesztést végző teljes körű
személyi felelősséggel, valamint a Ház zenei programjának szervezésében is közreműködik.
Eszközgazdálkodó feladata a ház leltárkészletének kezelése, informatikai hátterének segítése,
reklámajándéktárgyak készítése, valamint eljárói feladatok ellátása. Mindezeken kívül kiemelt feladata a
rendezvények hangosítása.
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A takarítást saját alkalmazottunk látja el, az ő munkáját egy fő közfoglalkoztatott segíti ez év február
29-ig. Az eljárói feladatokra ugyancsak egy fő közfoglalkoztatottal van szerződésünk 2016.február 29ig.
Múlt évtől 4 fő kulturális közfoglalkoztatott munkatárs vesz részt a Ház munkájában.
A Ház napközbeni biztonságáról portaszolgálat gondoskodik vállalkozói szerződésben rögzített
szabályok szerint. Ők gondoskodnak az intézmény nyitásáról, zárásáról, rendezvényeken történő
biztonsági szolgálat jelenlétéről, az intézményi vagyon őrzéséről.
Az intézmény nyitva tartása igazodik az igényekhez. Ezért hétfőtől szombatig 8.00-22.00 óra között,
vasárnap 10.00-21.00 között áll a betérők rendelkezésére a ház. A nyitvatartási idő természetesen a
rendezvények miatt módosulhat.
Az intézményben léteznek olyan helyiségek, irodák, amelyeket szerződéses formában egy szervezet,
cég használ illetve, léteznek azok a közösségi tereink (klubhelyiségek, Galéria, nagyterem) amelyeket
határozott 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,…stb.) és új megállapodás értelmében kezdte itt munkáját év
elején az Info - Diák Iskolaszövetkezet.
Az Ifjúsági Házban történt felújítások listája:
• Nagyterem: festés, dekoráció, részleges hangszigetelés, színpad felújítása külső vállalkozói
szponzoráció által,
• Földszinti és emeleti folyosók: festése,
• Galéria terem festése,
• alagsori mosdók javítása, cseréje,
• Pinceklub: festés, lambériázás, vizesedés megakadályozása páramentesítő készülékkel részben
külső vállalkozói szponzoráció által
• Udvar: filagória felújítása, kültéri padok festése, színpad felújítása,
• Kapu festése, javítása.
• Információs pult kialakítása a földszinten,
• Játéksarok kialakítása az első emeleten,
• Új Ifjúsági Klub kialakítása,
• Új iroda kialakítása négy munkaállomással,
• Új személyzeti étkező kialakítása,
• Egységes arculat kialakítása az Ifjúsági Ház számára.
Az Ifjúsági Házban történt beszerzések listája:
• fénytechnika,
• hangtechnika,
• 40 db szék,
• nagyméretű vetítővászon,
• pingpongasztal,
• Galéria teremben lévő légkondicionáló készülék
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• 1 db asztali számítógép,
• 4 db sörpad szett,
• 1 db páramentesítő készülék.
A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit KFT. által működtetett Ifjúsági Ház termeit és helyiségeit
állandó igénybe vevő (állandó bérlői) kimutatás 2016. január 1.-től érvényben levő megkötött bérlői
szerződések alapján.
Irodabérlés
Állandó terembérlés (foglalkozásokra,
tanfolyamokra)
Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Társaság
Seres Szilvia (kézműves)
Civilek a Fiatalokért Egyesület
Jeles Csilla (kézműves)
Országos KID Egyesület
Művésztér Műhely Egyesület (tánc)
Info-Diák Iskolaszövetkezet
Könyves Zsuzsa (babaringató)
Erpeta Kft (büfé)
Dolce Dance Kft. (tánc)
Debreceni Egyetemi Atlétikai Club
(gombfoci)
Evolution East Tánccsoport (tánc)
Black Xs tánccsoport (tánc)
Padmini Indiai Tánccsoport
ZumbaKriszti Sportegyesület
Más-Mozaik Szocio Kulturális Egyesület
Debreceni Sakkiskola Egyesület
Silver Mazsorett Csoport
A 2016-os évben is hasonlóan az előző évekhez elsődleges célunk volt, hogy élhető közösségi tereket
biztosítottunk célcsoportunk számára, értékközpontú programok jöhettek létre ezeken a közösségi
tereken, illetve civil szervezetek számára találkozási pont voltunk. Kiemelten figyeltünk arra, hogy a
hátránnyal induló fiatalok számára is elérhető szolgáltatásaink legyenek, ezért az intézmény falain belül
megjelenő események és akciók nagy része ingyenes vagy minimális költségtérítéssel járt vendégeink
számára. Bár minden esetben törekedtünk a leghatékonyabban tervezni és szervezni programjainkat,
költségigények merültek fel minden esemény szervezése és lebonyolítása kapcsán.
Tevékenységünk ebben az évben is a több alappilléren nyugszik:
•
közösségi tér működtetés,
•
programok szervezése, koordinálása,
•
alacsonyküszöbű szolgáltatások a célcsoport tagjai számára,
•
hazai és határon túli ifjúsági szervezetekkel, öntevékeny csoportokkal, művészeti
csoportokkal való kapcsolatfelvétel, együttműködés,
•
szakiskolákkal, oktatási intézményekkel való kapcsolattartás, szakmai együttműködés
kialakítása,
•
partnerintézményekkel történő együttműködés,
•
a nemzeti értékek, nemzeti kultúra őrzése és minél szélesebb körben való ismertté
tétele.
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2016. évi üzleti tervünk megvalósulásáról
Tevékenységünket a 2016-es üzleti tervünkben foglaltaknak megfelelően végeztük. Az előre
végiggondolt, gondos tervezés következtében terveinket 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 rendezvények integrálása az intézmény programstruktúrájába, az itt
zajló munkafolyamatok koordinálása, összehangolása, új együttműködések kialakítása.

1., Közösségi terek használata
Az alaptevékenységünk részévé vált az Ifjúsági ház tereinek minél kedvezőbb kihasználása, minél több
csoport és kezdeményezés számára helyszín biztosítása.
Az előző években kialakított és újragondolt funkcióknak megfelelően használtuk közösségi
tereinket. Az egyik legjobban felkapott több funkciós terem, a nagyterem. Sajnos a hangszigetelése
nem megfelelő. A megfelelő hangszigetelés kiépítését kezdeményeztük. Ezzel kiküszöbölhetnénk a
szomszédos lakóházakból a zaj kiszűrődése miatt érkező panaszokat.
A régebben működő Darma klub arculatváltása és újraformálása a tavalyi évben elindított „Club
Akusztik” zenei estekkel megvalósulás útjára lépett. Az elmúlt évben ugyanis a hely ismertté vált a
városban, lehetőséget adott amatőr és fél-amatőr zenekarok bemutatkozására. Sajnos a Nemzeti
Kulturális Alap Cseh Tamás programja, zenei kollégiumának pályázati kiírásában nem sikerült forrást
szereznünk a programköltségekre, ezért saját erőből kell támogatni és segíteni a klub munkáját,
ugyanis tevékenysége hiánypótló a városban. Az esténként koncert- és rendezvényteremként használt
tér napközben tánccsoportok, művészeti társaságok részére biztosít edzési, gyakorlási lehetőséget.
A fiatal közönség programjai mellett (koncertek, művészeti programok), törekedtünk professzionális
szakmai rendezvényeket, civil fórumokat, kerekasztal megbeszéléseket is megvalósítani.
Új alapokra helyeztük a Galéria terem funkcióját. Új fiatalos Kulturális élménytér jött létre, mely
befogadója a „Galéria 21” kiállításainak, valamint a „Club Akusztik” akusztikus zenei koncertjeinek. A
földszinti kisebb helyiségeket a korábban megszokott módon használtuk és hasznosítottuk. A
közösségi terekben vezeték nélküli Internet hozzáférést biztosítottunk.
Hétfőtől vasárnapig a kora délutáni óráktól fix időpontokban több egyesület, csoport, közösség
használta tevékenységeire a termeinket. A 2016-ban 30 csoport vette igénybe külön megállapodás
alapján az Ifjúsági Ház belső tereit előre egyeztetett, rendszeres időpontokban a legkülönfélébb célra,
tevékenységre, így tánccsoportok (hip-hop, break, modern, salsa, néptánc) életmódcsoportok, fotóklub,
társasjátékklub, tanfolyamok, foglalkozások, hobbiklubok vették birtokba hétről hétre.
2016-ban az alábbi csoportok, szervezetek (30 db összesen) működtek az intézmény falai között:
Öntevékeny csoportok:
 Lángoló csigák - tűzzsonglőrök
 Egymásért Szeretettel Klub
 Hordozós baba-mama klub
 Kontra Csoport –önkéntes kerékpárműhely
 Társasjáték klub
 Rotaract
 Aya tánccsoport
 K-pop világa csapat (koreai kultúra)
 Black Xs tánccsoport
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Evolution of east break tánccsoport
Dolce Dance (Salsa)
Padmini India tánccsoport
Ringató (baba-mama foglalkozások)
Vak Sikk Tánccsoport
Debreceni Egyetemi Atlétikai Club - Szektorlabda klub
ZumbaKriszti Sportegyesület
Silver Mazsorett Csoport
Melódia Fúvószenekar
Brancs csoport
Jóga Klub
Európai Hallgatók Debreceni Egyesülete
Latin tánccsoport
JEDESZE jóga klub
Negyedik műszak zenekar
Van Gogh Füle Alternatív Színházi Társulat
Karády Katalint Kedvelők Klubja
Everest Mozgáskorlátozottak csoportja
Shinkendo

Partnerszervezetek:
 CIC - Civil Információs Centrum
 OKIDE – Országos Kid Egyesület
 Csomópont Drogprevenciós Információs Iroda
 Új Nemzedék Kontaktpont
 Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület: Rock Suli
 Info-Diák Iskolaszövetkezet
 Sufni Cafe & Bar
 DIÖK – Debreceni Ifjúsági Önkormányzat
 AFS - Nemzetközi Csereprogram Alapítvány
 Pár-Beszéd Est
 Karikás Egyesület
 Debreceni Sakkiskola Egyesület
 Holnapom Egyesület
 Mentálcsavar Klub
Együttműködő partnereink:
 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
 Forrás Lelki Segítők Egyesülete
 Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete (Teddy Maci kórház)
 Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete
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Debreceni Reménysugár Gyermekotthon
Törköly Zenekar
Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr - Főkapitányság
Debreceni Ítélőtábla
Debreceni Törvényszék
Hajdú-Bihar Megyei Hátrányos Helyzetűek Egyesülete
Csokonai Nemzeti Színház
Vojtina Bábszínház
Alföld Színpad
Zenetheatrum SziniTanoda és Musical Színház
Érmelléki Egyesület
Medgyessy Ferenc Gimnázium Tánc- és Mozgásművészeti szak hallgatói
Debreceni Ady Endre Gimnázium drámatagozatos diákjai
Bakos Szilvia - Kreatív Rajzolás
Terepszemle Stúdió (fotólabor)
Debrecen Linedance Club
Bocskaikert Dance Band (tánccsoport)
Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület
Happy Time (tánccsoport)
Debreceni Anime Egyesület
Debreceni Koreai Kulturális Egylet
Sárkánylányok Tűzzsonglőr Csapat
Fehérlófia Hagyományőrző Egyesület
Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttes
Be Strong Kondipark
Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület
Debreceni Szakképzési Centrum és tagintézményei
Klik Debreceni Tankerülete és tagintézményei
Az Indonéz Köztársaság Nagykövetsége
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

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.
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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 közösségi tereket civil szervezetek, művészeti csoportok, klubok, illetve társaságok vették igénybe.
Heti, havi rendszerességgel kulturális, szabadidős és egyéb tevékenységek, programok várták az
érdeklődőket. Aki nem konkrét programra érkezett a házba, hanem csak unatkozik és társaságra
vágyik, a közösségi terünkben asztali foci, darts és különböző társasjátékok voltak elérhetőek, melyek
használata díjtalan volt.
Az Ifjúsági Ház azon túl, hogy közösségi színtérként funkcionált, kisebb-nagyobb helyiségeinek
köszönhetően saját és befogadott rendezvények lebonyolítására is kiválóan alkalmasnak bizonyult. Az
itt található galériában, valamint az épület folyosóin tehetséges fiatal művészek jóvoltából rendszeresen
kiállítások fogadták az ide érkezőket.
Tereink
Kisebb termünk (1db) megbeszélésekre, workshopokra, születésnapokra, kisebb összejövetelekre,
tánccsoportok részére ideális helyszínnek bizonyult az elmúlt években. Befogadóképessége 20-25 fő.
Közepes termünk (1db) az Ifjúsági Klub nevet viseli, megbeszélésekre, workshopokra, születésnapokra,
kisebb összejövetelekre, oktatásra, 20-25 fős táncoktatásra ideális helyszín. Befogadóképessége: 4060 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
funkcionált a fiatalok számára.
Közösségi térként elsősorban társaságok és egyének számára kínáltunk találkozási pontot, ahol alkotó,
gondolkodó műhelyekhez lehetett csatlakozni, gondtalanul el lehetett tölteni egy délutánt hasznosan,
vagy éppen a kikapcsolódás szintjén.
A Kontra Csoport jóvoltából az épületben kapott helyet egy önkéntes kerékpárszerelő műhely és Amatőr
Fotó labor. Ezek a civil műhelyek nagyon fontos szerepet játszottak a Ház életében, szolgáltatásaikkal,
az általuk szervezett programokkal színesítették és gazdagították az intézmény életét.
A Galéria termünkben 2-3 hetente kiállítók váltották egymást, napközben és esti órákban rendezvények,
csoportok lakták be a legkülönfélébb tevékenységgel a stílusában visszafogottabb helyiséget.
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A földszinti klubtermeink ugyancsak jól kihasználtan, csoportfoglalkozások, tánccsoportok, képzések
helyszínéül szolgáltak. Gyakorlatilag az egész épületben korlátlan hálózatnélküli internet elérhetőség
van, ezért kedvelt és jól használható tereink népszerűek a városból ide látogatók számára.
Hétfőtől vasárnapig, a kora délutáni óráktól több egyesület, csoport, közösség vette igénybe különféle
tevékenységre a termeinket, tereinket. Jelentősen megnövekedett azoknak a szervezeteknek,
csoportoknak a száma, amelyek rendszeres időközönként, vagy állandó jelleggel részt vettek a Ház
életében, így 30 csoportunk váltotta 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. Ezeknek a csoportoknak nagyon
fontos a szerepe a Ház szempontjából, hiszen a célcsoportunkba tartozó fiatalokat vonzzák, valamint
színesítik az intézmény program kínálatát, nem utolsó sorban bevételi forrást is biztosítanak.
Ebben az évben tovább erősítettük a belső udvar, mint közösségi tér szerepét az intézmény
életében. Az eddigi évek folyamán is állandó szabadtéri rendezvények helyszíne volt. Az udvar
kialakítása során törekedtünk arra, hogy közösségi főzéseknek helyet biztosítsunk. Kisebb létszámú
ifjúsági csoportok számára igénybe vehető az udvaron található szalonnasütő- filagória és a hozzá
tartozó kerti bútorok. A városi fiatalság számára kevés lehetőség adatik, hogy szabad tűzön készítsen
ételeket és egy kellemes szabadtéri hangulatban töltse el az ideét barátaival, így a hely hiánypótló
szerepet tölt be. Szomszédsági napok keretében a környéken élő lakók számára kínálunk szabadtéri
események megtartására közösségi színteret. A szomszédsági napok jó lehetőséget biztosítanak a
környéken lakó családok számára, hogy megismerjék egymást, megismerjék az Ifjúsági ház
szolgáltatásait, programjait. Idén is terveztük kézműves foglalkozások megtartását, egyéni és csoportos
formában, valamint nyári táborok szervezését.
A tavalyi évtől a pincehelyiség elérhetővé vált fiatalok csoportja számára, hogy névnapokat,
születésnapokat, osztály-diák rendezvényeket, szalagtűzős bulit, stb. tartsanak kulturált fiatalos
környezetben. A Pince Klub kialakítása és felszereltsége maximálisan alkalmas ifjúsági rendezvények
lebonyolítására, hűtőszekrény, internet, Wifi, berendezés, tánctér biztosított.
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
Az Ifjúsági ház működésének eddigi nem túl hosszú időszaka során kialakult az intézmény markáns,
ránk jellemző programkínálata. Ezek egy része folyamatosan működő, rendszeres program, némely
része alkalmakhoz kötődik, illetve alkalmazkodik a fiatalok változó igényeihez.
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A 2016-os programtervezet alapját a heti, kétheti, havi rendszerességgel megvalósult események,
valamint az év valamely időszakához kötődő programok voltak jellemzőek a Ház program kínálatára.
Továbbra is fontosnak tartottuk a hagyományokhoz, értékmegőrzéshez kapcsolódó programokat. A
Karikás Kulturális Egyesülettel együttműködve hagyományőrző családi délutánokra került sor havonta
két alkalommal. Ezek az alkalmak minden esetben kapcsolódtak az aktuális ünnepkörök szokásaihoz,
ének- és tánctanítás, kézműves foglalkozások zajlottak.
Kétheti rendszerességgel koncertek kerültek megrendezésre a Club Akusztikban, valamint
tematikus zenés táncos rendezvényeket tartottunk a Nagyteremben és a Pince klubban. Ezeken az
alkalmakon előtérbe helyeztük a helyi amatőr zenekarokat, de más régióból, és külföldről érkező
formációknak is szerettünk volna lehetőséget teremteni. A „zajosabb” koncertjeink mellett akusztikus
estekkel is színesíteni kívántuk a nyári időszak udvari rendezvényeit.
Ebben az évben is sikerült folyamatosan megtölteni a kiállítótereket a helyi, kortárs
képzőművészek, alkotók, kézművesek, gyűjtők munkáinak bemutatásával. Nagyon sok alkotó kedvű
fiatal él és dolgozik városunkban, így az épület több pontját tudjuk felajánlani munkájuk bemutatására.
Ennek érdekében alakítottuk ki a mára igényes kiállítás szervezést lehetővé tevő „GALÉRIA 21”
kulturális élményteret. A kiállítótér mellett Amatőr Fotó Labor kialakítása szerepelt a terveink között.
Erre a célra az egyik alagsori teremet választottuk, ami kiváló lehetőséget biztosítana a helyi amatőr
fotósok számára. Az egyeztetések az amatőr fotósokkal megtörténtek, az alapvető eszközök beépítésre
kerültek, de a labor végleges kialakítása még nem történt meg.
Ifjúsági Összművészeti Programsorozat Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásával az elmúlt
évek tapasztalataira és a célcsoportunk igényeire reflektálva 2015. júniusától egy több hónapon átívelő
program kavalkádot terveztünk, amelynek éppen az volt a célja, hogy a városban élő, működő, alkotó
fiatal közösségek, zenészek, gondolkodók valamint a környezeti kultúra iránt elkötelezett fiatalok teret
kaphattak és még határozottabban eljuttatták 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. és
2016. március 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
voltak 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 mellett fontosnak tartottuk a vakok és gyengén látók, egyéb fogyatékkal élő fiatalok
integrálását. E célból érzékenyítő kiállítást is szerveztünk, melyben nem látók kalauzolnak látókat egy
sötétített kiállító térben.
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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 szerveztünk 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.
Az Összművészeti programsorozat megvalósítása átnyúlt a 2016-os évbe.
’Teret nyitunk!’ Címmel a szó teljesen értelmében teret nyitottunk a középiskolás korosztály számára,
a fiatal kisgyermekes családok számára, valamint a fiatalok öntevékeny, önálló kezdeményezései
számára. A teret a középiskolásoknak rendezvénysorozat keretében a középiskolával egyeztetett
időpontban szervezett formában a vendég iskola diákjai birtokba vehették az Ifjúsági Ház tereit,
információs pontokon ismerkedtek meg a Ház és a partnerei nyújtotta szolgáltatásokkal. Egészségügyi
és prevenciós aktivitások, interaktív tanácsadások mentén formáltuk az életmódjukat és nyújtottunk
információt az érdeklődők számára. Közönségtalálkozó keretében szerezhettek tapasztalatokat a város
közismert és sikeres személyiségei karrier életútjáról. Játékos vetélkedőn tesztelhették város
ismeretüket.
Havi rendszerességgel szerveztünk Családi délutánjainkat, ahol a kisgyermekes családok
hagyományőrző keretben kézműves játszóházi-, életmódbeli-, illetve táncházi foglalkozásokon vehettek
részt. A Családi és Szomszédsági Napok keretében megvalósult, Gyermek egészségnap, Majális,
Családi Juniális, Szüreti Mulatság színes családi programokat kínált felnőtteknek és gyerekeknek
egyaránt. A színpadon hagyományőrzők, táncosok, énekesek, amatőr művészeti csoportok léptek fel,
miközben az Ifiház udvarán kézműves foglalkozások, segítőkutyák és a Madárpark bemutatói várták a
látogatókat. A szüreti hangulatot megidézve szőlő préselés és must kóstolásra is volt lehetősége a
vendégeknek.
A Ház nagyon nagy gondot és hangsúlyt fektetett a helyi amatőr tehetségek és amatőr ifjúsági
öntevékeny csoportok támogatására és befogadására. A 2016-os évben 30 öntevékeny csoporttal
álltunk kapcsolatban, akik rendszeres használói a Háznak. Az öntevékeny csoportok kapcsolódtak az
Ifjúsági Ház nagyrendezvényihez, műsoraikkal, szolgáltatásaikkal segítették a színvonalas
rendezvények megvalósítását (Majális, Egészség Nap).
Az Ifjúsági Ház tagja az EURODESK nemzetközi hálózatnak, 2016-ban sikeresen pályáztunk az
Eurodesk Észak-alföldi koordinátor cím elnyerésére. A koordinátori feladat megvalósulása során
támogattuk információval, tanácsadással, képzéssel a térség (régió) ifjúsági közösségének szakmai
munkáját. Koordinátorként eddig megrendezett eseményeink ifjúsági kerekasztal, információs és
tanácsadó napok, partner találkozók.
Új szolgáltatásokat vezettünk be a mentálhigiénés területen a Holnapom Egyesülettel közösen heti
rendszerességgel tartottunk ingyenes tanácsadást és szűrő vizsgálatot a daganatos problémákkal
küzdők segítésére. Az Ifjúsági Ház 2016-ban elnyerte a Szoptatásbarát Intézmény címet, így a
kisgyermekes anyukák nyugodt, biztonságos és higiénikus körülmények között tudják ellátni
gyermekeiket.
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Több száz debreceni vett részt a partnerekkel közösen szervezett állásbörzéken.
A pályaválasztás elősegítésére pályaválasztási és karrier tanácsadást folytattunk. A januárban
megrendezett pályaválasztási kiállításunkon a város minden pályaválasztásban érintett fiatalja (1713 fő)
diák szerezhetett első kézből információt és tapasztalatot a továbbtanulás helyi lehetőségeiről.
Pályaválasztási napok további 2 alkalommal november- december hónapban kerültek megrendezésre a
városi és a vidéki középiskolás diákok számára, helyi és megyei vállalkozások bemutatkoztak, szakmák
vására, szakmai interaktív előadások során.
A „Szakmára hangolva” programnapon a Szakképzési Centrum tagintézményei lehetőséget kaptak a
bemutatkozásra, oktatási formáik ismertetésére, az általuk végzett tevékenységek és a náluk oktatott
szakmák bemutatására.
A programnap legfontosabb feladata és célja volt, hogy megkönnyítse a pályaválasztási döntés
meghozatalát az érintett tanulók, szülők, pedagógusok számára, illetve népszerűsítse a szakképzést és
erősítse a közgondolkodásban a szakképzés jövőképét és lehetőségeit.
A program célcsoportja elsősorban a pályaválasztási döntés előtt álló 8. évfolyamos tanulók voltak, de
örömmel fogadtuk az érdeklődő 7. és 6. évfolyamos általános iskolás diákokat is, hiszen nagyon fontos,
hogy mielőbb megismerhessék Debrecen szakképzési értékeit. Az Ifjúsági Ház a március 15.-i Pilvax a
házban című rendezvény mintájára rendhagyó október 23. megemlékezést tervezett, fiatalokból álló civil
szervezetek és művészeti csoportok részvételével. A műsor címe ’56 csepp könny’, a 60. évforduló
alkalmából. Olyan összművészeti programot valósítottunk meg, amit bemutattuk az egyik helyi
középiskolában, illetve az Ifjúsági Ház falain belül is középiskolásokat vendégül látva. A darabot Fitos
Viktor rendezte, a darabban részt vettek a Rocksuli zenészei, Debreceni Ady Endre Gimnázium diákjai,
továbbá amatőr, fél-profi művészek. A darabot a DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai
Szakgimnáziumban mutatták be az iskola összes diákjai számára. A 60. emlékév tiszteletére a város
több pontján flashmobbal is emlékeztünk.
2016. szeptember 1-4 között Tehetségek párbeszéde című projekt keretében Székely
Napokat rendeztünk, ahol erdélyi amatőr fiatal tehetségek és művészek bemutatkoztak. A Tehetségek
párbeszéde második állomása a Debrecenben megrendezendő tehetségek tábora volt, mely
lehetőséget biztosított a magyarországi és a romániai fiataloknak a bemutatkozásra. A résztvevők
megismerkedtek a helyi kultúrával (zene, tánc, szokások, ételek stb.), kulturális emlékhelyeket
látogattak meg. A tábor részeként a székely és a debreceni fiatalok bemutatkozási estjére került sor
szeptember 2-án (amatőr színházi előadás, énekes-táncos produkciók).
A Tematikus estek szervezésében az alábbi programok valósultak meg:
Időpont: 2016. január 23. Reneszánsz farsang
A program szombaton este 7-kor kezdődött, a hangulatról többek között a Bordó Sárkány zenekar, a
Dejavu hastánccsoport és a Sárkánylányok tűzzsonglőr csapat, Fehérlófia Hagyományőrző Egyesület
gondoskodott. A reneszánsz fogadóban volt hamisítatlan debreceni páros kolbász, és helyben sütött
pogácsa. A farsangi mulatságon megválasztották a Jelmezkirályt és királylányt, aki másodmagával
nyert egy vacsorát.
Időpont: 2016. február 26. Country Western Party
Este 20.00 órától fellépett a Hangfogó Band zenekar. Az est közreműködői voltak továbbá: a
Bocskaikert Dance Band és a Linedance Debrecen Club country műsorral. Volt még Country fogadó
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hamisítatlan vadnyugati hangulattal és tombola értékes nyereményekkel. 19 órától pedig a Lángoló
Csigák fogadták az érkező vendégeket tűzszínházi bemutatóval.
Időpont: 2016. március 11. Pilvax a házban
Emlékezz velünk, ünnepelj másként! 2016 március 11-én "BEKÖSZÖN A MÚLT" az Ifiházba.
Rendhagyó március 15-i megemlékezés a Csokonai Nemzeti Színház színészeivel, melyre 4
középiskola egy-egy osztályát hívtuk meg. Az interaktív műsor közben a diákok teázhattak és
kávézhattak a műsor közben, megidézve a Pilvax hangulatot.
Időpont: 2016. március 18. Kuttya zenekar folk-rock koncertje volt látható, az előzenekar What the Hey
band volt.
Időpont: 2016. március 26. Rögtön!
A Csokonai Nemzeti Színház fiatal színészeinek improvizációs estje. Első improvizációs estünk
abszolút közönségsikert hozott. Amellett, hogy teljesen megtelt Nagytermünk, a Csokonai Színház
színészei az egész előadás alatt gondoskodtak arról, hogy a nézők rekeszizmai is folyamatos
mozgásban
legyenek.
Akik a jókedvről Dargó Gergely játékmester vezetésével gondoskodtak: Edelényi Vivienn, Papp István,
Pál Hunor, és Janka Barnabás.
A Debreceni Ifjúsági Ház és a Karikás Kulturális és Hagyományőrző Egyesület közös szervezésében
helyi értékeket és ismeretterjesztő foglalkozás sorozatot szervezett általános és középiskolás fiatalok
számára „Unokáinknak örökségül” címmel. A pályázat 2016 szeptemberében kezdődött és 2017
márciusában fejeződött be.
A Debreceni Ifjúsági Ház 2013 óta adott otthont és 2016. januárjától már finanszírozza a Karikás
Kulturális És Hagyományőrző Egyesület Családi Délutánjait. Ezek a havi rendszerességgel
meghirdetett Játszó- és táncházak mindig az évkör jeles ünnepeihez, szokásaihoz igazított
programokkal, dalos népi gyermekjátékokkal, kézműves foglalkozásokkal, mesével, daltanulással és
folyamatos élő népzenével és néptánccal várták a közönséget. A magyar néphagyomány és a
keresztény szokásvilág évezredes összefonódásának értékeit és a helyi település és kultúrahagyományait ötvözve kívántuk közvetíteni a mai nagyvárosi emberek számára, beillesztve azt
életükbe. Igyekeztünk közelebb hozni hétköznapjaikhoz a kultúránkban mélyen gyökerező értékeket, a
helyi értékeket, az Ünnepek fontosságát és érzelmi biztonságát. Mára már visszajáró törzsközönség
mellett vártuk az új fiatalokat, a gyermekeket, szüleiket és nagyszüleiket, a kikapcsolódni vágyó
fiatalokat.
Az eddig megvalósult hagyományőrző rendezvények a kultúra ápolását, a helyi értékek, szokások és
ismeretek generációról- generációra történő tovább örökítését próbálta megvalósítani.
A rendezvényeink havi látogatottsága 50-100 fő/ alkalom. A pályázat során az alábbi témák kerültek
feldolgozásra:
I. A Víz – vízgazdálkodás régen és ma. Hogyan működött a hagyományos paraszti gazdaság és
háztartás vízhasználata? Miben változott mára? Mit tehetünk mindennapjainkban a környezettudatos és
víztakarékos életforma kialakításáért?
Az interaktív előadást kézműves foglalkozás kísérte: gyékény-gémeskút készítése, nemezelés.
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II. Energiagazdálkodás – fűtésről és hulladékfeldolgozásról az újrahasznosítás jegyében.
Kulcsszavaink: takarmányozás, komposztálás, trágyázás, tüzelés.
Az interaktív előadást kézműves foglalkozás kísérte: agyag-kemence készítése, zöldségnyomda.
III. Hétköznapi tárgyaink – Hogyan, hol és milyen mennyiségben készülnek a család használati tárgyai
régen és ma? Mik voltak és mik ma a kereskedelem fő pillérei és irányelvei? Mennyire figyelünk mai
társadalmunkban a minket körülvevő hétköznapi tárgyak anyagára, minőségére, szükségességére,
élettartamára?
Az interaktív előadást kézműves foglalkozás kísérte: bőrtarisznya és gyöngyékszer készítése.
IV. Étkezés – Hogyan függenek össze mindennapi életritmusunk és társadalmi rendszerünk változásai
az alapanyagok előállításával, feldolgozásával, étkezési kultúránkkal és az étel megbecsülésével?
Az interaktív előadást kézműves foglalkozás kísérte: terméskép és kekszes sütemény készítése.
V. Ruházkodás – Alapanyagról, előállításról, a viselt ruha jelentéséről és jelentőségéről régen és ma.
Helyi hagyományos népviseletek.
Az interaktív előadást kézműves foglalkozás kísérte: viseletes baba és gyapjúangyalka készítése,
hajfonás.
VI. Ünnepek – Milyen mértékben változott mára az Ünnepek jelentéstartama. Mennyire meghatározó a
kereskedelem és a társadalmi környezet az egyénre és családra nézve különböző korokban és
kultúrákban?
Az interaktív előadást kézműves foglalkozás kísérte: gyertyamártás és tojásfestés hagyományos
technikával.

3., Pályázati aktivitás
2016. évben hét benyújtott pályázatunk kapott támogatást. Ebből három a Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatának - Ifjúságpolitikai Alapjából történő támogatás volt.
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Benyújtott pályázatok részletezése az alábbiakban:
Beadás
04. 30.

Kiíró/kategória
NCSSZI - Erasmus+ Ifjúsági
Programiroda

Pályázati azonosító
2015-2-HU02-KA105000926

Projekt megvalósítása
2015.09. 01. – 2016. 08. 31.

03.15.

Lengyel-Magyar
Együttműködési Alap
NKA - Ismeretterjesztés és
Környezetkultúra Kollégiuma,
NKA - Könnyűzene Kollégiuma

-

2016-09-01 – 2016-10-31

201108/01005

2016-09-21 - 2017-02-16

202139/02099

2016-09-23 - 2016-10-21

03.22.
06.07
06.07
04.30.
04.30.
04.30.
07.02.
01.14.
04.15.
11.29.

NKA - Könnyűzene Kollégiuma
DMJV Nyílt pályázati felhívása CIVIL alap
DMJV Nyílt pályázati felhívása CIVIL alap
DMJV Nyílt pályázati felhívása CIVIL alap
EFOP-1.2.1-15 Védőháló a
családokért
Eurodesk Észak alföldi régiós
koordinátori címbirtokos
pályázat
Eurodesk Észak alföldi régió
Hálózati Projekt

202124/00198
-

2016-08-22 - 2016-10-31
2016-09-01 – 2016-12-22

-

2016-09-01 – 2016-12-22

-

2016-09-01 – 2016-12-22

Projekt címe/rövid leírás
DYS is EVS 2
EVS önkéntesek fogadása az ifjúsági
házba.
’Cult-EXPO’ – Polish Hungarian cultural
experience and cultural expression
Unokáinknak örökségül címmel
programsorozat megvalósítására
Őszi szabadtéri könnyűzenei
programsorozat megvalósítására a
Debreceni Ifjúsági Házban
HATÁRTALAN(R)OK FESZTIVÁL
DIÖK - Debreceni Ifjúsági Egészségnap
és focikupa
DIÖK - Debreceni Ifjúsági Délután és
Elsősavató
DIÖK - „DIÖK vs. DIÖK szakmai látóút”

EFOP-1.2.1-15-201600385
-

2017-01-01 – 2019-02-28

Teret a családnak!

2016-01-24 – 2016-12-31

Eurodesk Észak-alföldi régiós koordinátor

EFOP-3.3.2-16 Kulturális
Intézmények a Köznevelés
Eredményességéért

EFOP-3.3.2-16-201600212

-

2016-04-21 – 2016.12.31.
2017.06.01. – 2020.06.01

Összesen (Forint alapú támogatások összegzése):
Összesen (Euro alapú támogatások összegzése):

Észak alföld on move!, felkereső ifjúsági
munka, képzés, közösségi programok
szervezése.
Kreativitás - Kommunikáció – Kooperáció
Ifjúsági közösségeket támogató
foglalkozások, programok,
tehetséggondozás

Kért összeg

Kapott összeg

6545 Euro

6545 Euro

5000 Euro

elutasított

680 000 Ft

300 000 Ft

552 000 Ft

elutasított

300 000 Ft

elutasított

190 000 Ft

80 000 Ft

120 000 Ft

80 000 Ft

234 000 Ft

80 000 Ft

39.999.984 Ft

elutasított

360.000 Ft

360.000 Ft

700.000 Ft

700.000 Ft

24.994.010 Ft

bírálat alatt

68.129.994 Ft
11.545 €

1.600.000 Ft
6545 €
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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 a családi napok keretein belül kreatív kézműves foglalkozásokat tartottunk,
művészeti oktató irányításával. Debreceni helyi fiatalok havonta több alkalommal vettek részt a
foglalkozáson, melynek eredményeképpen kézügyességük és kulturális kompetenciájuk fejlődhetett, az
elkészült alkotásokat december hónap folyamán kiállítás formájában tekinthették meg a látogatók.

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, okos telefonnal, a wi-fi szolgáltatáson
keresztül bárki ingyenesen informálódhat a világhálón.
Országos és helyi rendezvényekre (koncertekre, színházi előadásokra, fesztiválokra) jegyértékesítési
lehetőséget, valamint plakátok, szórólapok, illetve apróhirdetések elhelyezését is biztosítjuk.

a., Információs Pont működtetése








Információszolgáltatás: Naprakész, részletes, a betérőink igényeihez igazodó információkkal
(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: Amennyiben szerződő partner jelentkezik a szolgáltatást elérhetővé tesszük a
látogatóink számára.
Faliújság: Plakátok, szórólapok elhelyezését is biztosítjuk.
Asztali foci és társasjátékok: Közösségi terünkben díjtalan kikapcsolódásra is lehetőség van.

2016-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 2016.

b.,Tanácsadások
Segítünk, ahol tudunk!
A Debreceni Ifjúsági Házban működő Csomópont Iroda az a hely, ahol a drog prevencióval,
ifjúságsegítéssel kapcsolatos információk összefutna. A területen dolgozó személyek és szervezetek itt
találkozhatnak, illetve az iroda biztosítja a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai és
infrastrukturális hátterét. Felkereshették az irodát szülők, pedagógusok, szakemberek és diákok
egyaránt. Prevenciós programokat szerveztek az iskolákban (osztályfőnöki órák, előadás és
beszélgetés formájában) és különböző iskolai és szabadidős rendezvényeken.
Több évtizedes múltra visszatekintő szolgáltatásunk az ingyenes tanácsadás. Az Ifjúsági ház
munkaidőben a hét napjain igény szerint lehetőséget biztosított egy-egy tanácsadó munkatársra a
segítségre szorulóknak. Tanácsadóink szakterületükön kiváló munkát végző szakemberek. Az alábbi
tanácsadási területeken EVS /Európai Önkéntes Szolgálat/, pályaválasztási, párkapcsolati,
pszichológiai, civil szervezeti tanácsadással várták tanácsadóink a hozzájuk fordulókat.
Folyamatosan monitoroztuk 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 2016.
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.
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.

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 központként tud működni.
Az Ifjúsági ház falain belül működik továbbra is a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai és
infrastrukturális hátterét biztosító Csomópont Prevenciós Iroda. Az iroda helyiségében ülésezik a KEF,
tréningek, pedagógusok továbbképzésének helyszínéül szolgált. A betérőket és érdeklődőket megfelelő
ellátó helyre irányító tanácsokkal látták el szükség esetén. A társaság alaptevékenységének része a
prevenciós tevékenység, így mi működtettük a Csomópont Drogprevenciós Irodát, amely egyben a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum információs irodája is. 2016. december 1-től új ifjúságvédelmi és KEF
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koordinátor munkatárs látja el az iroda működtetését, ezzel is kiemelve a prevenciós tevékenység
jelentőségét.
Az iroda küldetése a drogprevenció 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. Rendszeresen helyet
biztosítottunk a debreceni KEF munkacsoportjainak megbeszéléséhez és szakmai- módszertani
találkozóihoz, rendezvényeihez egyaránt.
Igény szerint kihelyezett osztályfőnöki órákat tartottunk az irodában, az iskola által választott témában
(drogmegelőzés, viselkedéses addikciók, dohányzás, alkohol veszélyei, designer drogok, energiaital
veszélyei, virtuális függőségek, stb.).
Prevenciós előadásokat tartottak az iskolákban, felkérés alapján, választott témákban.
Iskolai Egészséghéten előadások, információs asztalt működtettek, ahol totók kitöltésével mérhették fel
a fiatalok a tudásukat a kábítószerek veszélyeiről. Szükség esetén egyéni beszélgetést biztosítottak. Az
iroda rendszeresen koordinátora azoknak a prevenciós rendezvényeknek, amelyekre általános és
középiskoláknak diákjai látogattak el. Itt lehetőségük volt szakemberekkel, ellátó szervezetek
képviselőivel való találkozásra. E rendezvények állandó helyszíne az Ifjúsági ház volt.

d. Kiállítási lehetőségek igénybe vétele az Ifiházban
A kiállítások a Galéria teremben, az I. emelet és a II. emeleti folyosón voltak megtalálhatóak. Galériánk
indulása óta lehetőséget teremtünk tehetséges fiatal diákok, művészek, alkotócsoportok számára a
bemutatkozásra. Elsődleges célunk volt, hogy minél több fiatal alkotónak biztosítsunk bemutatkozási
lehetőséget. A bemutatásra kerülő anyagok felhelyezése mellett segíteni tudtunk a kiállítás
megszervezésében, sajtó felé történő továbbításában. A Galéria mellett az Ifjúsági Ház belső terei és
folyosói folyamatos kiállító térként teret adtak a helyi amatőr fiatal művészeknek, tehetségeknek.

Kiállítások
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Látogatók

3. sz. táblázat. Kiállítások időtartama a látogatók függvényében 2016.
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 működött.
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Megbeszélések, képzések, konferenciák, táncpróbák, születésnapi összejövetelek, baráti találkozók
állandó helyszíneként is funkcionált.

e. Online információs szolgáltatás
Az Ifjúsági Ház online felületein is folyamatos információ átadással segíti az érdeklődők tájékoztatását.
Az üzenőfalon megjelenő kérdésekre az ügyfelek által is elismert gyorsasággal reagáunk. Online
felületeink
használóinak
száma
az
elmúlt
évben
megháromszorozódott.
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Kortársművészeti kiállítások az Ifjúsági Házban 2016. évben

Sorsz

A kiállítás címe, művész neve

A kiállítás
helye

A kiállítás
dátuma

Időtartam
(nap)

Típusa

Műv.ág kódja

Műfaja

Látogatók
(fő)

1.

Simon Zsófi (Önkívület)

Galéria

január 7. –
január 31.

25

egyéni

képzőművészet

grafika

2.

Szabó Dániel (VOID)

16

egyéni

fotóművészet

3.

Bánhidy Áron (újrahasznosítás,
természetvédelem)

16

egyéni

4.

Hulladék Akadémia (interaktív
környezetvédelmi kiállítás)

11

5.

Bakos Szilvia tanítványai (Lélek-képek
avagy a világ gyerekszemmel)

6.

Kovács Kinga és Lévai Tamás (Intra)

7.

Szabó Péter (Egy év Grúziában) élménybeszámoló és kiállítás

8.

Cseke Benedek (Én)

9.
10.
11.

Bakos Szilvia tanítványai (Vonalba
Zárva - Generációk) - Zen-firkák
Koós Károly Művészeti
Szakközépiskola tanulóinak
vizsgamunkái (Vizsgaremek)
Deli Barna (Teleport)

február 9.február 24
február 9. –
Folyosó
február 24.
február 29.
Nagyterem – március
10.
február 29.
Galéria és
- március
Folyosó
16
Galéria és március 18Folyosó
április 9
április 12.Folyosó
május 2.
április 9. –
Galéria
május 5.
Galéria és
május 5 –
Folyosó
május 30.
Galéria

Meghívó
készült

Katalógus
készült

40

igen

nem

fotó

55

igen

nem

fotóművészet

fotó

40

igen

nem

interaktív

vegyes

vegyes

600

igen

igen

17

csoportos

képzőművészet

vegyes

130

igen

nem

23

csoportos

vegyes

vegyes

60

igen

nem

21

egyéni

fotóművészet

fotó

40

igen

nem

27

egyéni

fotóművészet

fotó

50

igen

nem

26

csoportos

képzőművészet

grafika

130

igen

nem

Galéria

június 10június 23

14

vizsga

vegyes

vegyes

150

igen

nem

Galéria

június 24július 14

21

egyéni

fotóművészet

fotó

60

igen

nem
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Campus
Fesztivál Ifiház Sátor
és Ifiház
Galéria

12.

Deaf Paintings művészei

13.

Veres Hajnalka (A misztrál
árnyékában)

Galéria

14.

Szatmári Képzőművészek Egyesülete

Galéria

15.

Lénárt Attila Grafikusművész kiállítása

Galéria

16.

Tóth Máté fotókiállítása

Galéria

17.

Meszner Gabriella (Manualtrend)

Galéria

18.

Art Kalamakara – Indonéz vándor
kiállítás az Indonéz Nagykövetség
támogatásával

Galéria és
Folyosó

19.

Középiskolai diákok képeiből készült
válogatás

Folyosó

20.

TÁMOP projekt Kaláka Pláza

Folyosó

Kiállítási napok száma összesen:

június 2223 -25
augusztus
8.augusztus
19
szeptember
9szeptember
17.
szeptember
23.október 26.
október 27.
–
november
17.
november
18. –
december
1.
december
2.december
31.
december
5.december
10.
december
12. - 16.

3

csoportos,
képzőművészet festészet
vándorkiállítás

100

igen

nem

12

egyéni

fotóművészet

fotó

54

igen

nem

7

egyéni

vegyes

vegyes

54

igen

nem

4

egyéni

képzőművészet

grafika

52

igen

nem

24

egyéni

fotóművészet

fotó

60

igen

nem

14

egyéni

képzőművészet

grafika

50

igen

nem

30

egyéni

vegyes

vegyes

150

igen

nem

6

egyéni

képzőművészet

fotó

30

nem

nem

5

egyéni

vegyes

vegyes

20

nem

nem

311

Látogatók száma összeesen:

1925
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Kiállítások műfajok szerint

5%

20%

30%

10%

35%

kerámia

grafika

festészet

fotó

vegyes
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5., Debreceni Ifjúsági Önkormányzat tevékenysége
A DIÖK (Debrecen Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzata) jelenlegi formája 2016 márciusa óta
áll fent, Debrecen város 12 középiskolájából 12 képviselővel. A tizenkét fő először az iskolai
szavazást megnyerők alkották. A megválasztott hivatalos városi képviselők zárt szavazással
választják meg az Elnököt, Alelnököt, és a Titkárt. Fő mottónk a P3; azaz a Precizitás, Perfektség,
Pontosság. Ez az, ami meghatározza gyűléseinket, illetve a tevékenységünket is. A gyűlések
általában kétszer vannak egy héten, amit, az elnök távollétében az alelnök tart. Több "megszokott"
(Városi Focikupa, Városi Elsősavató), s új programokkal (Egészségnap, Diáknap, Flashmob) is
készülünk ebben az évben is.
A közös munka mindig hatékony, s a "csapatunk" tagjai társ-, és barátként kezelik egymást.
A különböző csapatépítők eredményezték az összhangot, s a szinte tökéletesen megteremtett
légkört, amely a mai napig meghatároz bennünket.
Az gyűléseink aktív résztvevői:
• Márkó Fülöp Viktor, elnök; a Debreceni Ady Endre Gimnázium tanulója
• Bencze Norbert; alelnök; a Medgyesi Ferenc Gimnázium és Művészeti
Szakközépiskolájának tanulója
• Karácsony Dorottya; titkár; a Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági
Szakiskolájának tanulója
• Béres Barnabás; technikus; a Debreceni Szakképzési Centrum Mechwart András Gépipari
és Informatikai Szakiskolájának tanulója
• Bakóczy Cintia; az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola képviselője
• Nagy Dániel; az EURO Bapstista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakközépiskola és
Szakiskola képviselője
• Pécsi János; a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája,
Gimnáziuma és Kollégiumának képviselője
• Kovács Petra; a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium képviselője
• Moravetz Kata, a Fazekas Mihály Gimnázium képviselője
• Oláh Bianka, a Debreceni Szakképzési Centrum Mechwart András Gépipari és Informatikai
Szakiskolájának képviselője
• Vas Gabriella, a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának képviselője
További önkénteseink:
Bagosi Fanni,
Csiszár Anna,
Csősz Petra,
Dinnyés Dóra,
Forgács Éva,

Földi Károly,
Kálmán Emese,
Keczán Balázs,
Melkó Mónika,

Hagyománnyá vált, évek óta nagy résztvevő számmal megrendezett eseményük:



Debrecen Városi Diák Fórum (DVDF)
Debrecen Városi Elsősavató
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Debrecen Városi Focikupa
Csapatépítő táborok
Campus fesztiválra való kitelepülés

DIÖK szakmai látogató út
(2016.10.14-15, Békéscsaba; 2016.12.15. Szolnok)
A Debrecen Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzata (továbbiakban: DIÖK) mint városi ifjúsági
önkormányzat, kiemelt partnereként a Debreceni Ifjúsági Ház is részt vett a projekt
megvalósításában, melyet szándéknyilatkozat formájában rögzítettük.
Köszönjük a Debrecen Megye Jogú Város, a Debreceni Ifjúsági Ház támogatását a Debreceni
Szakképzési Centrum felajánlását!
Gyulán a Gyermek-, és Ifjúsági Önkormányzat tagjaival és aktív segítő diákokkal folytathattunk
eszmecserét. Hasznos volt egy sokkal kisebb város ifjúságpolitikai életéről hallani.
Kész kérdéssort vitattunk meg. Kíváncsiak voltak arra, hogy mi hogyan, s miként, kinek a
támogatásával működünk. Hosszas, kimerítő, de izgalmas beszélgetést folytattunk.
A szakmai látogatóút utolsó állomása 2016.12.15-án a Szolnoki Diákönkormányzat meglátogatása
volt. A találkozó alkalmával 3 DIÖK tag képviseltette magát. A szolnoki DÖK az elnökség
képviseletében vett részt a találkozón. Megismertük egymás programjait és a szervezeti felépítést. A
jövőben bízunk a közös programok megvalósításában.
A DIÖK vs. DIÖK szakmai látóút, tapasztalatcserén és intézmény látogatáson alapuló 3 állomásos
szakmai programon a Debrecen városi DÖK tagjai és aktív önkéntesei vettek részt. A szakmai látóút
nagyban hozzájárult a szervezet fejlesztéséhez, szakmai kapcsolatok kialakításához. A rendezvény
támogatását a konkrétan felmerülő költségek fedezésére használtuk.

Debreceni Ifjúsági Egészségnap és focikupa
A Debrecen Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzata (továbbiakban: DIÖK) kiemelt partnereként
a Debreceni Ifjúsági Ház is részt vett a projekt megvalósításában, melyet szándéknyilatkozat
formájában rögzítettük.
A fiatalok tájékoztatása és színvonalas kulturális programok biztosítása mellett nagyon fontos és
nem elhanyagolható téma a fiatalok egészsége, az egészséges életmód fontossága, a fiatalok
egészségügyi helyzete. A DIÖK, mint a középiskolai fiatalokat tömörítő szervezet, fontosnak tartja,
hogy minden fiatalnak tisztában kell lennie az egészségi állapotával, a különböző megelőzési
praktikákkal. Ezért idén rendhagyó módon valósítottuk meg a Városi Ifjúsági Focikupát, a bajnokság
mellett Egészség pontot alakítottunk ki.
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A VI. Városi Focikupa 2016. szeptember 27-e és 29-e délutánján vezettük le az immár
hagyományosnak mondható Városi Focikupát. A DIÖK tagjai és aktivistái valamint az Ifjúsági Ház
munkatársai szervezték meg az eseményt.
A győztes csapatot a DMJV PH Kulturális Osztály nevében Kovács István diáksport referens
köszöntötte, majd átadta a kupákat.
1.
Fazekas Mihály Gimnázium csapata
2.
Medgyessy Ferenc Gimnázium csapata
3.
Svetits Katolikus Gimnázium csapata
Nagyon köszönjük a Város, a Debreceni Intézményműködtető Központot és a Debreceni Ifjúsági
Ház támogatását. A Dózsa György Általános Iskola műfüves pályája alkalmas volt a rendezvény
lebonyolítására, valamint közlekedés szempontjából jól frekventált helyen található ezért a
középiskolák könnyen megközelíthetik.

Diák nap és elsős avató 2016. november 21.
A Debrecen Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzata (továbbiakban: DIÖK) mint városi ifjúsági
önkormányzat, kiemelt partnereként a Debreceni Ifjúsági Ház is részt vett a projekt
megvalósításában, melyet szándéknyilatkozat formájában rögzítettük.
Nagyon köszönjük a Debrecen Megye Jogú Város és a Debreceni Ifjúsági Ház támogatását!
A rendezvényünk célja az volt, hogy a diákok hasznos programokon való részvétellel érezzék jól
magukat, fejlődjön a demokratikus életben való aktív állampolgárságuk, tisztában legyenek a
jogaikkal és érdekképviseleti szervekkel.
A DIÖK szervezete is bemutatkozott, az általunk szervezett programokat, eseményeket ismertettük.
Az aktualitásokon túl a szervezetünk jövőképét és terveit is bemutattuk.
Az diáknap első programjaként Enyedi Imre szakmai vezető az Ifjúsági Házat bemutató rövid körúttal
bemutatta a házat, a ház szolgáltatásait, a házban elérhető civileket és öntevékeny csoportokat
egyaránt.
A délelőtti első programelemet egy kis fellazító nem formális játék követte, amit zárásként a
kávészünet követett.
Ezek után kerekasztal beszélgetésen megvitattuk "Miért jó/nem jó diáknak lenni 2016-ban?", mely
nagyon izgalmasra sikeredett. Majd a csoportos feladatokban kidolgoztunk fontos témákat, mint
például; Felnőtt gyermekek, Diákmunkát Segítő Pedagógus szerepe!
Lehetőséget adtunk minden iskolának, hogy elmondják iskolai diákönkormányzat tapasztalataikat
anonym módon.
Természetesen versenyekkel tettük még izgalmasabbá ezt a napot, melyeket több teremben tettünk
lehetővé. A 15 fős stábbal az alábbi programokat hoztuk létre: "Szabaduló-szoba", "Énekeld le",
"Akadj horogra", stb.
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Az Ifjúsági Délután során helyi ifjúsági szervezetek mutatkoznak be, tanácsadást és információt
nyújtanak a középiskolás fiataloknak az alábbi témákban: önkéntesség, diákjog, diákmunka,
mobilitási lehetőségek.
Márkó Fülöp DIÖK elnök

Debreceni Ifjúsági Önkormányzat felnőtt segítői feladatát továbbra is társaságunk látja el. Szakmai
és pénzügyi segítséget biztosítunk a DIÖK működéséhez, rendezvényeihez teret biztosítunk.
2016 nyarán, hagyományokhoz hűen ismét kitelepültünk a július 22-26. között megrendezésre
került Campus Fesztiválra. A DIÖK eddig is színes programokkal és játékokkal várta a fesztiválra
érkezőket, ez úton is igyekeztek minél több fiatalhoz elérni, hisz köztudottan a nyári fesztiválok a
leginkább látogatottabb programok a fiatalság körében.

6., Szakmai képzések, találkozók, felkereső ifjúsági munka
2016-ben
Szakmai képzések, találkozók, felkereső ifjúsági munka 2016-ben:
Időpont
01.10.
01.12.

Helyszín
Debrecen, Debrecen
Ifjúsági Ház
Nyíregyháza, Első Nyírségi
fejlesztési társaság

Tevékenység
Pályázati tanácsadás a DSZC Povolnyi Ferenc
Szakképző intézménynek Erasmus+ VET programról.
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az egyesület tagjai
részére
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az egyesület tagjai
részére
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az egyesület tagjai
részére
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az egyesület tagjai
részére
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az egyesület tagjai
részére
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az egyesület tagjai
részére

01.14.

Nyíradony, Európa-kapu
ETT

01.15.

Szolnok, Máltai
Gondviselők háza

01.15.

Karcag, Szent Pál Marista
Általános Iskola

01.15.

Szajol, Harmónia
Egyesület

01.20.

Debrecen, Magyar Máltai
Szeretetszolgálat
Egyesület Észak alföldi
régió
Eger, ISZOSZ találkozó
ISZOSZ országos találkozó, szakmai tagság.
Ajak, Innovatív Vállalkozók Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
Egyesülete
tanácsadás és tapasztalatcsere az egyesület tagjai
részére
Budapest, Tempus
Pályázatíró szeminárium az Európa Polgárokért
Közalapítvány
Alprogramban.

01.29.-30.
02.09.
02.10.
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02.12.
02.18.
02.22.
03.01.
03.03.

Vámospércs, Debrecen 2.
Honvéd Huszárezred
Egyesület
Debrecen, Köz-Pont
Ifjúsági Egyesület
Debrecen, Óvodák
Gazdasági Egysége
Hortobágy, Madárkórház
Alapítvány

03.17.-18.
03.30.

Nyíregyháza, Kulturális
Életért Közhasznú
Egyesület
Budapest, BEIK
Debrecen, BIT Egyesület

03.31.

Debrecen, Ifjúsági Ház

04.04.

Nyíregyháza, KÉK
Egyesület

04.05.
05.03.
05.26.

Debrecen, ESN Mobility
Cafe
Debrecen, Ifjúsági Ház
Debrecen, Ifjúsági Ház

05.31.

Debrecen, Ifjúsági Ház

06.01.
06.19.-2006.30.

Budapest, CSINI
Budapest,
Poroszló, Útirány
Egyesület a Munkaerőpiaci Esélyegyenlőségért
Kápolnásfalu, Románia

07.07.-10.
07.08.

Debrecen, HAHA
Egyesület

07.20.-24.

Debrecen, Campus
Fesztivál
Debrecen, Ifjúsági Ház

08.15.-16.
08.30.

Debrecen, Ifjúság utcai
Óvoda

08.30.

Debrecen, Százszorszép
Óvoda

Pályázati tanácsadás, Európai Emlékezet Alprogram –
Európa a polgárokért
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az egyesület tagjai
részére
Pályázati tanácsadás Erasmus+ Program – Európai
Önkéntes Szolgálat.
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az egyesület tagjai
részére
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az egyesület tagjai
részére
Eurodesk alap képzés, szakmai megvalósító partner.
Pályázati tanácsadás, TÁMOP programban való
együttműködés.
Az Észak Alföldi régió Regionális Eurodesk hálózati
partnertalálkozója.
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az egyesület tagjai
részére
Kerekasztal beszélgetés külföldi nyári munkavállalás,
gyakorlat és nyári egyetemek témakörben.
Eurodesk vidéki info- és tájékoztató nap, civil fórum.
Projekt meeting a DSZC Povolnyi Ferenc Szakképző
intézménynek Erasmus+ VET nyertes projektjével
kapcsolatban.
Partnertalálkozó a Veresegyházi Eurodesk partnerrel
és a Polgármesteri Hivatal küldöttjeivel.
Eurodesk regionális koordinátori találkozó.
Erasmus+ mentorképzés.
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az egyesület tagjai
részére
Tehetségek Párbeszéde projekt partnerként való
részvétel.
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az egyesület tagjai
részére
A DebreceniIfjúsági Ház a DIÖK és a CIC közösen
kitelepült a Campus Fesztiválra.
Povolnyi Ferenc Erasmus+ VET pályázat résztvevői
felkészítés.
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az óvodai
alkalmazottak részére
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az óvodai
alkalmazottak részére
29

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit KFT.
2016. évi szakmai beszámoló
08.30.

Debrecen, Görgey Óvoda

09.01.-04.

Debrecen, Ifjúsági Ház

09.19.-23.

Tempus Közalapítvány,
Budapest,
Debrecen, Debreceni
Egyetem
Budapest, TKA
Gyula, Kecskemét,
Tanulmányút
Debrecen, Ifjúsági Ház

10.04.
10.05.
10.14.-15.
10.15.
10.18.
10.20.
10.24.
10.26.-27.
11.15.

Debrecen, DSZC Irinyi
János SZKI
Debrecen, Ifjúsági Ház
Debrecen, Ifjúsági Ház
Göd, Aphrodité
Komplexum
Debrecen, Hang-Kép
Egyesület

Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az óvodai
alkalmazottak részére
’Tehetségek párbeszéde’, székely-magyar
csereprogram az Ifjúsági Házban.
Erasmus+ EVS önkéntes megérkezés utáni képzés.
XVIII. Külügyi Börzére, Time to Move kampány.

Eurodesk regionális koordinátori találkozó.
DIÖK látogatóút Gyula és Kecskemét városába,
kapcsolatfelvétel a helyi DÖKökkel és Ifjúsági Házzal.
ENWA megvalósítása helyi partnerekkel, Chill-out
szoba kialakítása.
Pályázati tanácsadás a DSZC Irinyi János
Szakközépiskolának az Erasmus+ VET programról.
Time to Move kampány megvalósítás.
Lenygel-magyar ifjúsági delegáció szakmai találkozó.
Erasmus+ EVS mentorképzés.
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
tanácsadás és tapasztalatcsere az egyesület tagjai
részére
Eurodesk Magyarország Hálózat következő Országos
Találkozója
Debreceni Egyetem hallgatók szakmai látogatása.

11.17.-19.

Pécs, Civilek Háza

11.21.
12.09.

Debrecen, Ifjúsági Ház
Budapest, EMMI

12.12.
12.14.

Budapest, TKA
Eurodesk regionális koordinátori találkozó.
Debrecen,Más Mozaik
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálat
Szocio Kulturális Egyesület tanácsadás és tapasztalatcsere az egyesület tagjai
részére
Debrecen, DSZC MAGIK Pályázati tanácsadás a DSZC Mechwart András
Gépipari és Informatikai Középiskolának az Erasmus+
VET programról.

12.19.

Stratégia a Fiatalokért (STRAFI) szakmai koncepciója
témakörét megvitató plenáris ülés

Összegzés: Három képzést tartottunk összesen 60 fő ifjúsági szakember részvételével, melyeken az
alábbi kompetenciák kerültek fejlesztésre:
• 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
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A felkereső ifjúsági munkánk által - melyek az Ifjúsági Ház falain belül zajlottak a Teret nyitunk című
rendezvény keretei között – több, mint ezer fiatalt értünk el. Leginkább az alábbi témakörök
érdekelték a fiatalokat:
• Pályaválasztási lehetőségek
• Európai Önkéntes Szolgálat
• Külföldi munkalehetőség
• Európai állampolgárság
• Külföldi ösztöndíj lehetőségek
Tizenkilenc alkalommal tartottunk tanácsadással egybekötött tapasztalatcserét és konzultációt az
Erasmus + Program - Európai Önkéntes Szolgálattal kapcsolatban. (összesen 16 fő ifjúságsegítő és
civil szakember). 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 19 szervezet kért segítséget az
Európai Önkéntes Szolgálat akkreditációjával kapcsolatban. Ennek eredményeként tizenegy
szervezet nyújtott be EVS akkreditációs pályázatot a Tempus Közalapítvány Erasmus +
Programirodához az Észak-alföldi régióban.
Az Eurodesk Országos Találkozón 2016. őszén az 53 fős tagsággal rendelkező hálózaton
képviseltük a szervezetet és vettünk részt a programelemeken (Erasmus + 2016-os pályázati
eredmények, tapasztalatok; Felkereső ifjúsági munka jó gyakorlatok; Nemzetközi felsőoktatási
lehetőségek; Ifjúsági Garancia Program; Műhelymunkák meghívott előadókkal; Eurodesk 2016 Open
Space).
TIME TO MOVE kampányhoz való csatlakozás, szakmai támogatással segítettük megvalósítani a
debreceni kampányt. A programsorozat célja volt, hogy csatlakozva a Time To Move kampányhoz új
célcsoporttagok elérésével népszerűsítettük az Erasmus+ Program lehetőségeit valamint
megismertettük széles körben az Eurodesk hálózat tevékenységeit.
Teret nyitunk! című esemény a középiskolásoknak szóló programsorozat. Minden hónapban egy
debreceni középiskola lehetőséget kapott arra, hogy ellátogasson hozzánk, betekintést nyertek és
aktívan bekapcsolódhattak az Ifiház életébe.
A rendezvény keretében a fiatalok megismerhették az Ifjúsági Ház információs szolgáltatásait,
programlehetőségeit, Debrecenről szóló vetélkedőn vettek részt, valamint egy közönségtalálkozó
keretében érdekes szakmák képviselőivel találkozhattak.

Az intézmény európai kapcsolatai;
Nemzeti szakmai hálózati tagságok és partnerségek
A DISZ N. Kft. széles körű nemzetközi szakmai partnerkapcsolattal rendelkezik, a
partnerekkel több éve kialakult mindennapi szakmai munka folyik. Az utóbbi évben megvalósult
projektek között nemzetközi ifjúsági cserék, nemzetközi szemináriumok, nemzetközi programok,
fejlesztői találkozók, nemzetközi találkozók és szakmai látogató utak valósultak meg. A nemzetközi
partnerekkel közösen együttműködve folyamatosan nyújtanak/ nyújtunk be pályázatot, ezzel is
erősítve az együttműködést.
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Szakmai partnerek, ország- város és partnerszervezete bontásban:
Románia

Kápolnásfalu
Nagyvárad
Székelykeresztúr

Olaszország

Milánó
Genova

Lengyelország

Zakopane

Franciaország

Lastours – Carcassone

Bulgária

Sofia

Kápolnásfalui Önkormányzat
Kápolnásfalui Ifjúsági Társulat
Partiumi Ifjúságért és Hallgatókért
Egyesület (PIHE)
Partiumi Michiel De Ruyter Tudományos
Társaság (Asociaţia Ştiinţifică Michiel
Ruyter din Partium)
Joint Ifjúsági Egyesület (Associazione di
promozione sociale Joint)
P.E.C.O. Ifjúsági Egyesület (Progetti
Europei di Cooperazione)
Tátra Kereskedelmi Kamara (Tatra
Chamber of Commerce)
ADHC - Initiative et Développement
Citoyen
iRED, Open Youth Institute for
Research, Education and Development

Nemzeti szakmai hálózati tagságok
A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. szakmai vezetőjének személyes tagsága által tagja az
Ifjúsági Szolgáltatók Országos Szövetsége (ISZOSZ) ifjúsági szervezeteket és szakembereket
tömörítő országos ifjúságszakmai ernyőszervezetnek.
Az ISZOSZ tagjai önkéntesek és felkért szakértők segítségével dolgoznak Magyarország több
városában. A szakmai fejlesztésen túl stratégia tervezői, tanácsadói, facilitátori és koordinátori
feladatokat is ellát.
A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. tagja az EURODESK hálózatnak, 2016.
évben elnyerte az EURODESK Észak-alföldi régió koordinátori címét.
A magyarországi Eurodesk-hálózatot a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet Erasmus+
Ifjúsági Programirodája koordinálja.
Az Debreceni Ifjúsági Ház, mint Eurodesk partnerszervezet olyan civil szervezet, amely
célközönsége elsősorban a fiatalok, és számukra kínálnak különböző, többek között tájékoztató,
információs és tanácsadó, fejlesztő és felvilágosító szolgáltatásokat.
A Campus Fesztiválon való megjelenés során a Budapesti Európai Ifjúsági Központtal
közreműködve Élő Könyvtárat valósítottunk meg az Ifjúsági Ház sátrában.

7., Sajtó és kommunikáció
Hogy minél jobban felhívjuk a helyi ifjúság figyelmét, ezért új, modern, fiatalos megjelenést adtunk az
Ifiháznak tovább fejlesztve a meglévő arculatot. Az Ifjúsági Ház tevékenységeit, szolgáltatásait
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bemutató weboldal az ifihazdebrecen.hu (fejlesztés alatt) és a facebook oldalunk naprakész
információkat, programkínálatot tartalmaz. A weboldalon időszalagos programkeresési lehetőséget
biztosítunk, de a helyiségeinkről is megtalálhatóak az alapvető információk, képek, terembérlési
díjak.
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 legnépszerűbb közösségi
portálokon 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, Instagram-on is jelen vagyunk, továbbá elindítottuk Youtube csatornánkat is a
2016-os évben.
A helyi médiával folyamatos kapcsolatban állunk.
Programkínálatunk rendszeresen szerepelt az ingyenesen igénybe vehető felületeken.
Aktualitásaink hallhatóak voltak 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,
civishir.hu, hajdupress.hu, haon.hu programok-debrecen.hu, heyevent.com, debrecenplus.hu).
Nagyobb rendezvények, sajtótájékoztatók, kiállítások kapcsán több kishír, képes hír is látható volt a
Debrecen Televízióban, és az Alföld Televízióban.
Fentieken túl saját programjaink plakáttervezése és azok városi szinten történő terjesztése
is a ház népszerűsítését szolgálták, továbbá aktuálisan fellelhető szóróanyag és kiadvány állt a
házat felkeresők rendelkezésére. Azokat valamennyi közintézmény is kihelyezte, amit
természetesen a ház is kölcsönösen biztosított számukra.
A Debreceni Ifjúsági Önkormányzat háttérintézményeként a városi középiskolákkal is van
kapcsolatunk. Plakát- és egyéb szóróanyagok kihelyezésével különféle programok, nyílt napok révén
ismerhették meg a ház által nyújtott lehetőségeket, szolgáltatásokat..
A médiában és minden egyéb megjelenésen túl a felkereső információszolgáltatás, és a Campus
Fesztiválon való információs sátor is nagyszerű lehetőséget biztosított a ház által nyújtott
szolgáltatások, programok célcsoporthoz való eljuttatására.
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8., Az Ifjúsági Ház 2016. évére vonatkozó statisztikai adatok
2016. január 1. - december 31. napjával bezárólag.
HELYISÉGEK
RENDSZERES
IGÉNYBEVÉTELE jan. febr. márc. ápr.
(alkalom/hó)
Nagyterem
27
34
31
34
Galéria
17
18
26
26
Ifilub
24
26
32
35
Új IfiKlub*
0
0
0
17
Zöld szoba
37
46
35
48
Pince
1
1
2
5
Udvar
0
1
0
10
Kézműves Műhely és
egyéb közösségi
8
13
8
11
terek
ÖSSZESEN
114 139
134 186

HELYISÉGEK
RENDSZERES
IGÉNYBEVÉTELE
(résztvevők/hó)
Nagyterem
Galéria
Ifiklub
Új IfiKlub*
Zöld szoba
Pince
Udvar
Kézműves Műhely és
egyéb közösségi
terek
ÖSSZESEN

jan. febr. márc. ápr.

máj.

jún.

júl.

aug. szept. okt. nov. dec.

37
15
13
23
42
1
6

42
16
23
28
50
3
26

25
16
12
17
32
4
19

22
17
9
14
18
3
36

39
39
18
41
48
3
16

43
39
15
43
44
8
2

34
30
14
40
41
7
0

37
38
19
47
49
16
0

11

20

8

16

22

18

21

28

148

208

133

135 226 212
Éves összesítés

máj.

jún.

júl.

aug. szept okt. nov. dec.

187 234
2056

2015
410
495
0
535
25
0

1945
740
540
0
610
130
80

1095 1000 1050
866 795 635
760 821 200
0
350 560
605 725 771
30
160 25
0
760 610

1519
1038
470
608
735
20
923

715 445 1060 945 2125 1790
500 582 1370 1686 2037 1515
240 185 355 230 410 565
481 240 913 1055 714 1018
438 305 657 743 635 870
85
90
25
73 176 273
715 1305 550
20
0
0

130

260

174

400

120

3610 4305

180

255

160

200

470

280

350

3530 4791 4106 5713 3294 3312 5130 5222 6377 6381
55771
Éves összesítés

Havi átlag látogatói
Jan Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.
szám (fő/nap)
Havi összlétszám 3610 4305 3530 4791 4106 5713 3294 3312 5130 5222 6377 6381
Napi átlag
116 148
114 160 132 190 106 107 171 168 213 206

SZOLGÁLTATÁSOK
(fő/hó)
Információkérés
Jegyértékesítés

jan. febr. márc. ápr.

máj.

jún.

júl.

184
0

310
0

160
0

130
0

265
0

220
0

287
0

aug. szept. okt. nov. dec.
80
0

150
0

189
0

201
0

170
0
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TANÁCSADÁSOK
(fő/hó)
Európai Önkéntes
Szolgálat
Pályaválasztási
Jogi
Párkapcsolati
Diákjogi
Pszichológiai
Grafológiai
ÖSSZESEN

KIÁLLÍTÁSOK
SZÁMA

36
220

45
310

55
275

42
329

30
340

32
192

20
150

jan. febr. márc. ápr.

máj.

jún.

júl.

3

4

5

3

5

2

4
0
2
0
1
0
10

5
0
1
0
2
0
12

6
0
3
0
3
0
17

3
0
3
0
2
0
11

2
0
2
0
2
0
11

2
0
1
0
2
0
7

jan. febr. márc. ápr.

10
22
31
90
172 220
Éves összesítés

0

máj.

jún.

júl.

27
21
228 191
2717

aug. szept. okt. nov. dec.
4

5

3

4
4
0
0
3
2
0
0
3
4
0
0
0
13
14
Éves összesítés

4
0
1
0
2
0
12

4
0
2
0
2
0
11

Tanácsadásaink nyáron
szünetelnek!

Plakát/szóróanyag
ÖSSZESEN

3

118

aug. szept. okt. nov. dec.

Galériaterem

1

2

3

4

3

1

1

1

2

2

2

1

Földszinti folyosó

0

2

2

4

2

1

1

0

0

0

0

0

Állandó kiállítótérként működik.
Állandó kiállítótérként a Rockmúzeumnak ad helyet.
Galériaterem
Éves összesítés
Földszinti folyosó

23
35

1.
2.

emeleti folyosó
emeleti folyosó

Ifiházat használók össz létszáma 2016-ban

55889

Becsült napi átlagos látogatói létszám

153

Becsült napi maximális látogatói létszám

153

* Az új Ifiklub 2016. április 1.-től üzemel.
A kimutatást alátámasztó adatokat az Ifjúsági Ház által vezetett statisztikák, továbbá a tanácsadói
jelenléti ívek és a ház eseménynaptára támasztják alá. A kimutatást Enyedi Imre szakmai vezető
állította össze.
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Összegzés
Összességében megállapítható, hogy az Ifjúsági Ház 2016-ban bevezetett új marketingstratégiája, új
típusú programkínálata, az öntevékeny csoportok felkutatása, befogadása, generálása valamint az
oktatási intézményrendszerrel történő partneri együttműködés jelentősen növelte a Ház
látogatottságát, ismertségét, kihasználtságát.
A debreceni Ifjúsági Ház 2016-os esztendőben felkerült a Város kulturális térképére.

Debrecen, 2017. április 06.
Halász D. János
ügyvezető
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DEBRECENI IFJÚSÁGI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
2016. 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:

2016. december 31.

Mérlegkészítés időpontja:

2017.03.14.

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.
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.
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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 2016. évben kizárólag belföldön végezte tevékenységét.
2016. 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 éves beszámolót készít, ezzel
összhangban a törvénynek megfelelően kettős könyvvitelt vezet.
A számviteli törvénynek megfelelően az éves beszámoló részei:
mérleg
eredménykimutatás
kiegészítő melléklet
üzleti jelentés
Cashflow
A társaság tevékenységének jellegéből adódóan közhasznúsági mellékletet készít, a
350/2011.(XII.30) kormányrendelet alapján.
A mérleget a számviteli törvény 1. számú melléklete szerint készíti el.
A társaság eredmény-kimutatását a számviteli törvény 2.számú mellékletének „A” változata
szerinti összköltség költség eljárással készítette el. A költségeket az 5-ös számlaosztályban
vezeti.
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.
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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.
II . A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
1. Eszközök
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési
leírásának alakulása mérlegtételenként:
Megnevezés
Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, gépek, járművek
Tárgyi eszközök
Befektetett eszközök

Bruttó
érték
352
807
8 677
9 484
9 836

Értékcsökkenés
352
99
6 685
6 784
7 136

Nettó
érték
0
708
1 992
2 700
2 700

Tárgyévi elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként:
Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel, terv szerinti leírással történt.
Terv szerinti
Kisértékű
Megnevezés
Lineáris értékcsökkenés
egyösszegű
összesen
Immateriális javak
47
47
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok
48
48
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, gépek, járművek
1 439
739
2 178
Tárgyi eszközök
1 439
787
2 226
Befektetett eszközök
1 439
834
2 273
A mérlegbeszámolóban befektetett eszközként 2.700 eFt lett kimutatva. 2016. év folyamán
2.613 eFt tárgyi eszköz beszerzés történt. 2016. évben elszámolt tervszerinti értékcsökkenés
834 eFt volt, egy összegben elszámolt értékcsökkenés pedig 1 439 eFt volt. Az együttesen
elszámolt értékcsökkenés összege 2 273 eFt .
A beszámolóban 931 eFt követelés lett kimutatva.
- Vevők
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931 eFt

A mérlegben 6.790 eFt pénzeszköz került kimutatásra:
ebből készpénz:
228 eFt
bankbetét:
6 562 eFt, melyből
- 3841 Elszámolási betétszámla (DISZ Kft.):
6 562 eFt
A mérlegbeszámolóban aktív időbeli elhatárolásként bevétel elhatárolás történt:
- 2015-2-HU02-KA105-000926 pályázat
355 eFt
- Bértámogatás
115 eFt
- Közcélú program támogatás DMJV
10 eFt
- Árbevétel
383 eFt
Költségek aktív időbeli elhatárolásaként a számlázó program 2016. évben számlázott, de
2017. évet terhelő terméktámogatása került elszámolásra 3 eFt értékben.
A társaság a beszámolási időszak végén készlettel nem rendelkezett.
2. Források
Saját tőke üzleti éven belüli változásai:
Megnevezés
Jegyzett tőke
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Adózott eredmény
Saját tőke

2015. év
3 000
- 529
134
2 605

2016. év
3 000
- 395
395
1 762
4 762

A lekötött tartalék mérlegsoron a társaság tulajdonosa teljesített 395 eFt összegű pótbefizetés
szerepel. Ezt meghaladóan tárgyévi saját tőkéje csak a mérlegszerinti eredmény összegével
változott, növekedett.
Vagyonfelhasználás
Saját tőke (magában foglalja az eredménytartalékot)
4 762
- Jegyzett tőke
3 000
- Jegyzett tőke változása
0
- Tőkeváltozás
1 762
-

Ebből tárgyévi eredmény

1 762

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

3 022
3 022
3 503
11 287

A mérlegben nem szereplő rejtett kötelezettség, követelés nincs.
A beszámolóban kimutatott kötelezettség 3 022 eFt összeg rövid lejáratú:
- Szállító:
33 eFt
- DMJV-vel szembeni köt
18 eFt
- Munkaavállalókkal szembeni köt.:
1 394 eFt
- DMJV adók
130 eFt
NAV adók:
1 266 eFt
Egyéb
181 eFt
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A mérlegben 3 503 eFt passzív időbeli elhatárolás szerepel, amely a következő tételeket
tartalmazza:
- 2016-ban befolyt, 2017 évet érintő bevételek összege: 300 eFt
- NKA Ifjúsági Unokáink örökségül 2016.12.31-ig el nem számolt összege: 95 eFt
- Költségek passzív időbeli elhatárolása: 1 869 eFt ( 2016. évet érintő közüzemi díjak)
- Felhalmozási támogatás DMJV 2016: 569 eFt
- TÁMOP 3.2.3/A-11/1:2015.12.31-ig eszközök nettó értéke: 670 eFt
3. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
Bevételek részletezése:
Közhasznú tevékenység bevétele
Megnevezés
Közhasznú tevékenység egyéb
bevétele
Közhasznú tevékenység
árbevétele
DMJV működési támogatás
Fejlesztési célú bevétel
Pályázati úton elnyert támogatás
Különféle egyéb bevételek
Közhasznú tevékenység egyéb
bevétele
Közhasznú tevékenység
pénzügyi bevétele

Támogatás, eFt

Felhasználás célja

85 Telefon ktg. megtérítése
85
49 000
1 151
3 307
3 531

Működési, fenntartási kiadásokra
Fejlesztés tárgyévi költsége
Meghirdetett pályázatra
Működési kiadásokra

56 989
3

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

57 077

A DMJV Önkormányzatától kapott működési támogatás bontása:
 2016. évi megállapodás alapján: 49 000 eFt, támogatás.
A támogatás összegét teljes egészében a 2016. évi alapfeladatok megvalósítására fordítottuk.
A DMJV önkormányzattól 2016. évben kapott 1.000 eFt fejlesztési támogatás tárgyévben
elszámolt összege 413 eFt, az egyéb programokhoz kapott 738 eFt támogatás összege a
tárgyévben teljes egészében elszámolásra került.
Pályázati úton elnyert támogatások bemutatása
Elszámolt támogatás
összege eFt-ban
1 525
1 304
205
273
3 307

Pályázat neve
Ifjúsági összművészeti pályázat
2015-2-HU02-KA105-000926 pályázat
NKA unokáink örökségül támogatás
TÁMOP-3.2.3/A-11/1.6
ÖSSZESEN:
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Vállalkozási tevékenység bevétel felhasználása
Megnevezés
Jegyjutalék
Koncertjegyek,kávé, snack automata bevétele
Rendezvényszervezés
Bérleti díj
Továbbszámlázott működési költség
Vállalkozási tevékenység árbevétele
Magenta Kft. által fizetett késedelmi kamat
Vállalkozási tevékenység egyéb bevétele
VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉG
BEVÉTELEI ÖSSZESEN

Bevétel
75
30
1 229
10 694
3 176
15 204
75
75
15 279

Felhasználás célja
Működési kiadásra
Működési kiadásra
Működési kiadásra
Működési kiadásra
Működési kiadásra

A realizált vállalkozási bevétel teljes egészében a célszerinti tevékenység kiadásait fedezete.
A 2016. évi összes bevétel: 72 356 eFt.
Költségek részletezése:
Közhasznúsági tevékenység ráfordításai, eFt-ban:
Megnevezés
Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatás
ELÁBÉ
Egyéb szolgáltatások
Anyagjellegű ráfordítások
Bérköltség
Egyéb személyi jellegű ráfordítás
Bérjárulékok
Személyi jellegű ráfordítások

Összeg
4 654
22 329
33
433
27 449
25 739
2 804
7 467
36 010

Értékcsökkenési leírás

2 273

Egyéb ráfordítás

488

Pénzügyi műveletek ráfordítása
Összesen

6
66 226

Vállalkozási tevékenység ráfordításai, eFt-ban:
Megnevezés
Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatás
Közvetített szolgáltatás
Anyagjellegű ráfordítások
Egyéb ráfordítások
Összesen

Összeg
40
900
3 143
4 083
241
4 324
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A társaságnak 241 eFt helyi iparűzési adó fizetési kötelezettsége keletkezett.
A beszámolóban szereplő 728 eFt egyéb ráfordítás:
Megnevezés
Selejtezett tárgyi eszközök értéke
Iparűzési adó
Egyéb ráfordítás (előző évi mozgóbér különbözet)
Összesen:

Összeg
286
241
201
728

A Társaság 2016. évi adózott eredménye: 1 762 eFt
- Vállalkozási eredmény:
10 911 eFt
- Közhasznú eredmény:
- 9 149 eFt
Megnevezés

eFt
1 806

Adózás előtti eredmény
Adótörvény szerinti écs
Adózás előtti eredményt
csökkentő
Számviteli törvény szerinti écs
Adózás előtti eredményt
növelő

2 273
2 273
2 560
2 560

2 093
Adóalap
Számított társasági adó
Adómentesség
2016. évi társasági adó
Összes bevétel
Közhasznú tevékenység bevétele
Kedvezményezett tevékenység
aránya
Kedvezményezett tevékenység
adója
Adózott eredmény

209
165
44
72 356
57 077
79 %
165

1 762

A Kft. 2016. évi átlagos statisztikai létszáma: munkaviszonyban:
megbízási szerződésben:

13 fő
3 fő

Vezető tisztségviselő juttatásai
Megnevezés
Halász Dániel János
121112Ügyvezető
Összesen:

Rendszeres juttatás
5 400
5 400
7

Mozgóbér összege
2 633
2 633

Egyéb tájékoztatás
A társaságnak részesedése más vállalkozásban nincs. A tárgyévben a számviteli politikában
annyi változás történt, hogy a Kft. 2016. január 01-től éves beszámolót készítésére tér át,
egyéb tekintetben a számviteli politika jelentősen nem változott. A Kft a piaci értékelés
lehetőségével nem él. Környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettség a vállalkozást nem
terheli, kutatás-fejlesztési tevékenysége nem volt. Valós értéken történő értékelés
lehetőségével nem él, értékhelyesbítést nem mutat ki.
Az éves beszámoló megtekinthető a társaság székhelyén, illetve az elektronikus beszámoló
portálon.
Debrecen, 2017. március 14.
Halász Dániel János
ügyvezető
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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
Vélemény
Elvégeztük a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. (Székhely: 4025. Debrecen,
Simonffy u. 21.; Cégjegyzékszám: 09-09-014397, továbbiakban "a Társaság") 2016. évi éves
beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2016. december 31-i
fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege
11.287 eFt, az adózott eredmény 1.762 eFt nyereség -, és az ugyanezen időponttal
végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős
elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a
Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az
ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a
Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a
továbbiakban: „számviteli törvény”).
A vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok
alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását
jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza
tartalmazza.
Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos
etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai
követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és
megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.
Egyéb kérdések: A közhasznúsági melléklet
Elvégeztük a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. mellékelt 2016. évi éves
beszámolójához kapcsolódó, 2016. 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 éves
beszámoló összhangjának megítélése.
A közhasznúsági melléklettel kapcsolatos munkánk ezen jelentés és az éves beszámoló
összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem
auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Vállalkozó: Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.

Könyvvizsgáló: AUDIT KÓDEX KFT.

Véleményünk szerint a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi
közhasznúsági melléklete a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi
éves beszámolójának adataival összhangban van.
Egyéb információk: Az üzleti jelentés
Az egyéb információk a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti
jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb
más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk
„Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti
jelentésre.
Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az
üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés
lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett
ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.
Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá
az üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli
törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.
Véleményünk szerint a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti
jelentése összhangban van a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi
éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban
készült.
Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó
további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó
véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában előírt
véleményt.
A fentieken túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján
jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető
hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó
hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.
A vezetés felelőssége az éves beszámolóért
A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a
valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső
kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár
csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.
Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a
vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a
vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás
folytatásának elvén alapuló számvitel éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet
kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az
üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.
A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló
egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint
az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést
bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a
Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat
mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek
csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy
ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló
alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Vállalkozó: Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.

Könyvvizsgáló: AUDIT KÓDEX KFT.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő
könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust
tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:
- Azonosítjuk és felbecsüljük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából
eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére
alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint
véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot
szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata
nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást,
hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll
felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak
érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az
adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a
vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek
ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás
folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett
könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság
olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget
vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn,
független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves
beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben
nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független
könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon
alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a
Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát,
beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is,
hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események
valós bemutatása.
Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a
könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait,
beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk
azonosított jelentős hiányosságait is.
Debrecen, 2016. március 24.

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
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Statisztikai számjele: 14175479-9499-572-09
Cégjegyzék száma:
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Cég címe: 4025 Debrecen, Simonffy u. 21

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft

Közhasznú éves beszámoló

2016.
Üzleti évről

Debrecen, 2017. március 14

Halász Dániel János
Debreceni Ifjúsági Szolgáltató
Nonprofit Kft.
ügyvezető

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft
Statisztikai számjele: 14175479-9499-572-09
Cégjegyzék száma:
09-09-014397
Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12.31

Fordulónap: 2016. december 31

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(1)

Eszközök (aktívák)
Sorszám

EZER HUF
A tétel megnevezése

Előző év

b

c

a
1

A. Befektetett eszközök (2.+10.+18. sor)

2

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.-9. sorok)

3

1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke

4

2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke

5

3. Vagyoni értékű jogok

6

4. Szellemi termékek

7

5. Üzleti vagy cégérték

8

6. Immateriális javakra adott előlegek

9

7. Immateriális javak értékhelyesbítése

10

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sor)

11

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

12

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

13

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

14

4. Tenyészállatok

15

5. Beruházások, felújítások

16

6. Beruházásokra adott előleg

17

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sor)

19

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

23

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló
vállalkozásban
5. Egyéb tartós részesedés

24

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési visz. álló vállalkozásban

25

7. Egyéb tartósan adott kölcsön

26

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

27

9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

28

10.Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

22

Előző év(ek)
módosításai
d

Tárgyév

2 646

0

2 700

47

0

0

47

2 599

0

0

2 700

756

708

1 843

1 992

0

0

Debrecen, 2017. március 14
Halász Dániel János
ügyvezető
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Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft
Statisztikai számjele: 14175479-9499-572-09
Cégjegyzék száma:
09-09-014397
Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12.31

Fordulónap: 2016. december 31

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(2)

Eszközök (aktívák)

EZER HUF

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

a

b

c

29
30

B. Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)
I. KÉSZLETEK (31.-36. sorok)

31

1. Anyagok

32

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

33

3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok

34

4. Késztermékek

35

5. Áruk

36

6. Készletekre adott előlegek

37

II. KÖVETELÉSEK (38.-45. sor)

38

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)

39

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

40

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési visz. lévő vállalkozással szemben

41

4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

42

5. Váltókövetelések

43

6. Egyéb követelések

44

7. Követelések értékelési különbözete

45

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

46

III. ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)

47

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

48

2. Jelentős tulajdoni részesedéd

49

2. Egyéb részesedés

50

3. Saját részvények, saját üzletrészek

51

4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

52

5. Értékpapírok értékelési különbözete

53

IV. PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sor)

Előző év(ek)
módosításai
d

Tárgyév
e

8 455

0

7 721

0

0

0

870

0

931

702

931

168

0

0

0

7 585

0

6 790

54

1. Pénztár, csekkek

55

2. Bankbetétek

56

C. Aktív időbeli elhatárolások (57.-59.sor)

286

57

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

286

58

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

59

3. Halasztott ráfordítások

60

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+30.+56. sor)

63

228

7 522

6 562
0

866
863
3

11 387

0
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Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft
Statisztikai számjele: 14175479-9499-572-09
Cégjegyzék száma:
09-09-014397
Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12.31

Fordulónap: 2016. december 31

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(3)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

a

b

c

61

D. Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)

62

I. JEGYZETT TŐKE

63

I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

64

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

65

III. TŐKETARTALÉK

66

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

67

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

68

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

69

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

70

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

Előző év(ek)
módosításai
d

2 605

Tárgyév
e
0

4 762

3 000

3 000

-529

-395
395

0

0

0

71

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY

134

72

E. Céltartalékok (73.-75. sor)

0

0

0

73

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

74

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

75

3. Egyéb céltartalék

76

F. Kötelezettségek (77.+78.+92. sor)

4 051

0

3 022

77

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.+82.+92. sor)

0

0

0

78

1. Hátrasorolt kötelettségekek kapcsolt vállalkozással szemben

79

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban. lévő váll. szemben

80

3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben

81

4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

1 762
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Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft
Statisztikai számjele:
Cégjegyzék száma:
Beszámolási időszak:

Fordulónap: 2016. december 31

Éves beszámoló MÉRLEG "A" típus

(4)

Források (passzívák)

EZER HUF

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

a

b

c

82

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sor)

83

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

84

2. Átváltoztatható kötvények

85

3. Tartozások kötvénykibocsátásból

86

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

87

5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

88

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

89
90

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő
vállalkozásokkal szemben
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visonyban lévő váll.-kal szemben

91

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

92

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (93.-104. sorok)

93

1. Rövid lejáratú kölcsönök

94

Előző év(ek)
módosításai
d

Tárgyév
e

0

0

0

4 051

0

3 022

- Ebből: az átváltoztatható kötvények

95

2. Rövid lejáratú hitelek

96

3. Vevőtől kapott előlegek

97

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

98

5. Váltótartozások

99

6. Rövid lejáratú kötelettségek kapcsolt vállalkozással szemben

1 660

33

102

7. Rövid lejáratú kötelettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással
szemben
8. Rövid lejáratú kötelettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

103

10. Kötelezettségek értékelési különbözete

104

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

105

G. Passzív időbeli elhatárolások (106.-107. sor)

4 731

106

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

2 753

395

107

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 035

1 869

108

3. Halasztott bevételek

943

1 239

109

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)

100
101

18

2 391

11 387

2 971

0

0

Debrecen, 2017. március 14
Halász Dániel János
ügyvezető

3 503

11 287

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft
Statisztikai számjele: 14175479-9499-572-09
Cégjegyzék száma:
09-09-014397
Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12.31

Fordulónap: 2016. december 31

(1)

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

EZER HUF
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

a

b

c

1

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele

2

02. Export értékesítés nettó árbevétele

3

I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02)

4

03. Saját termelésű készletek állományváltozása

5

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

6

II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4)

7

III. EGYÉB BEVÉTELEK

Előző év(ek)
módosításai
d

Tárgyév
e

11 342

15 289

11 342

0

15 289

0

0

0

58 465

57 063

6 275

4 693

8

Ebből: visszaírt értékvesztés

9

05. Anyagköltség

10

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke

24 264

23 229

11

07. Egyéb szolgáltatások értéke

553

433

12

08. Eladott áruk beszerzési értéke

145

33

13

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

1 129

3 144

14

IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09)

15

10. Bérköltség

16
17

31 532
25 739

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések

1 280

2 804

12. Bérjárulékok

7 116

7 467

V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12)

19

VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

20

VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

22

0

26 211

18

21

32 366

34 607

0

36 010

2 585

2 273

113

728

Ebből: értékvesztés
A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII)

136

0

Debrecen, 2017. március 14
Halász Dániel János
ügyvezető

1 809

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft
Statisztikai számjele: 14175479-9499-572-09
Cégjegyzék száma:
09-09-014397
Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12.31

Fordulónap: 2016. december 31

(2)

Éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

EZER HUF
Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

b

c

a
23

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés

24

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

25

14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek

26

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

27
28

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

30

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

31

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

32

Ebből: értékelési különbözet
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (13+14+15+16+17)

34

18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

35

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

36
37

Tárgyév
e

15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokbó, kölcsönökből
származó bevételek, árfolyamnyereségek
Ebből: kapcsolt vállalkozásoktól kapott

29

33

Előző év(ek)
módosításai
d

1
1

3
0

3

19. Befektetett pénzügyi eszközökből (érrtékpapírokból,
kölcsönökből) származó ráfordítások
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

38

20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

39

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

40

21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

41

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

42

Ebből: értékelési különbözet

6

43

IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19±20+21+22)

0

0

6

44

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

1

0

-3

47

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ( ±A±B)

137

0

1 806

48

X. Adófizetési kötelezettség

49

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)

3
134

44
0

Debrecen, 2017. március 14
Halász Dániel János
ügyvezető

1 762

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft
Statisztikai számjele: 14175479-9499-572-09
Cégjegyzék száma:

09-09-014397

Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12.31

Fordulónap: 2016. december 31

Közhasznú Eredménykimutatás
Adatok eFt-ban

Sorsz.

A tétel megnevezése

Előző év

a

b

c

A.
1.

Előző év(ek)
módosításai
d

Tárgyév
e

Összes közhasznú tevékenység bevétele

58 501

57 077

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

57 401

50 151

47 445

49 000

2 352

1 151

7 604

3 307

35

85

1 065

3 534

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

B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

11 307

15 279

C.

Összes bevétel (A+B)

69 808

72 356

D.

Közhasznú tevékenység ráfordításai

65 492

66 226

1.

Anyagjellegű ráfordítások

28 187

27 449

2.

Személyi jellegű ráfordítások

34 607

36 010

3.

Értékcsökkenési leírás

2 585

2 273

4.

Egyéb ráfordítások

113

488

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

6.

Rendkívüli ráfordítások
Vállalkozási tevékenység ráfordításai

4 179

4 324

1.

Anyagjellegű ráfordítások

4 179

4 083

2.

Személyi jellegű ráfordítások

3.

Értékcsökkenési leírás

4.

Egyéb ráfordítások

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

6.

Rendkívüli ráfordítások

E.

F.

6

241

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)

K.

Tárgyévi eredmény (I+J)

-

69 671

70 550

137

1 806

3

44

7 125

10 911

6 991
134

Debrecen, 2017 február 21.

Halász Dániel János
ügyvezető

-

9 149
1 762

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft
Statisztikai számjele: 14175479-9499-572-09
Cégjegyzék száma:
09-09-014397
Beszámolási időszak: 2016. 01. 01. - 2016. 12.31

Fordulónap: 2016. december 31

Éves beszámoló CASH FLOW kimutatás

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

I.

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás

148

1 405

1.

Adózás előtti eredmény

137

1 806

2.

Elszámolt amortizáció

2 585

2 273

3.

Elszámolt értékvesztés és visszaírás

3.1

Térítés nélküli eszközmozgások eredményhatása

0

3.2

Nem realizált árfolyamkülönbözet eredményhatása

0

3.3

Véglegesen kapott és adott pénzeszközök miatti korrekciók

0

4.

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete

0

5.

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye

6.

Szállítói kötelezettség változása

7.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása

2 334

584

8.

Passzív időbeli elhatárolások változása

-4 761

-1 228

-235

-229

286

0
-385

-1 627

9.

Vevőkövetelés változása

10.

Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása

1 818

168

11.

Aktív időbeli elhatárolások változása

-1 342

-580

12.

Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)

-3

-48

13.

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés

II.

Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás

-870

-2 613

14.

Befektetett eszközök beszerzése

-870

-2 613

15.

Befektetett eszközök eladása

0

16.

Kapott osztalék, részesedés

0

III.

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás

2 000

413

17.

Lekötött tartalék pótbefizetés

2 000

395

18.

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele

19.

Rövid lejáratú kötelezettség

20.

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása

0

21.

Véglegesen kapott pénzeszköz

0

22.

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)

0

23.

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése

0

24.

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése

0

25.

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek

0

26.

Véglegesen átadott pénzeszköz

0

27.

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása

0
0

0

0
18

0

0
IV.

Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)

1 278

Debrecen, 2017 március 14.
Halász Dániel János
ügyvezető

-795

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 kutatások (ifjúságkutatás)
14-35 évesek

100 fő

Társaságunk a "Teret nyitunk" középiskolai információs nap elnevezésű rendezvényen nem reprezentatív 100 fős kutatást végzett az ifjúsági
célcsoport körében, életmód, szórakozás 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)
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés
közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
Gyermek, ifjúság és fiatal felnőttek
a közhasznú tevékenység célcsoportja:
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
150 fő
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Az ifjúsági szakember utánpótlása fontos szerepet játszik a Társaság feladatai között,ezért szakmai gyakorlatos hallgatót fogadunk. Havonta
biztosítjuk a hagyomány és kultúra ápolását kézműves foglalkozások keretében. Élménypedagógiai nevelés folyik a "Teret nyitunk"
rendezvénysorozat 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 Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezeteivel együttműködve prevenciós szolgáltatásoknak adunk helyszínt. Emellett a drogprevenciós
szakmai egyeztetések szervezésében közreműködünk. Évente rendezzük meg a Gyermek Egészségnapot.

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Ingyenes mindenki átlal elérhető tanácsadások „alacsony küszöbértékű” szolgáltatások
Ingyenes koncertek, családi programok, gasztronapok, klubbok szervezése.
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

Térítésmentes helyszint biztosítunk hátrányos helyzetű ifjúsági öntevékeny csoportoknak. Hátrányos helyzetű szervezetek által, szintén hátrányos
helyzetű embereknek szervezünk rendezvényeket, mint társszervező.

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
49 797
Előző év
7 604
Előző év
35

Tárgyév
50 151
Tárgyév
3 307
Tárgyév
3 619

Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)

58 501

57 077

Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)

58 501

57 077

Előző év (1)
7 800 Ft
1 350 Ft
1 080 Ft
10 230 Ft

Tárgyév (2)
0 Ft
8 180 Ft
1 080 Ft
9 260 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:

Debrecen, 2017. március 14.

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)
69 808

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]

72 356

47 159

57 077

22 649
69 671
34 607
65 492
134

15 279
70 550
36 010
66 226
1 762

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)

