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I. Számviteli beszámoló 

Egyszerűsített mérleg 

 

      Előző év          Tárgyév 

Tárgyi eszközök .................................. .3997 ………………………….3141 

Pénzeszközök .....................................   4925…………………………..3525 

Eszközök összesen.............................. 13639…………………………13013 

Saját tőke...........................................  .  6149…………………...……..6602 

Induló tőke................................................................................................… 

Tőkeváltozás.........................................5073…………………………..6149 

Kötelezettségek......................................162…………………………....736 

Rövid lejáratú kötelezettségek.............. 162……………………………736 

 

II. Követelések 

A Periféria Egyesületnek behajthatatlan, függő követelése nincs.  

 

III. Kötelezettségek 

A Periféria Egyesületnek hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. 

 

IV. Költségvetési támogatás felhasználása 

A Periféria Egyesület költségvetési támogatásban részesült. A támogatást az 

Utcai Szociális Munka Északi Szolgálat, Utcai Szociális Munka Déli Szolgálat, 

a Szociális Információs Iroda, és az Alternatív napközbeni ellátás működtetésére 

fordította. 

 

V. Vezetői tisztségviselőknek nyújtott juttatás összege 

nem volt 

 

A Periféria Egyesület munkaterületei, megvalósított programjai 2009-ben: 

 

- Utcai szociális munka végzése utcán élő hajléktalanok körében 

- Regionális Diszpécser Szolgálat 

- Szociális Információs Iroda működtetése 

- Alternatív napközbeni ellátás működtetése 

 

 

 



A Periféria Egyesület munkaterületeinek szakmai beszámolója 

 

- Utcai szociális munka végzése utcán élő hajléktalanok körében 

A Periféria Egyesület 1995 óta végez utcai szociális munkát hajléktalanok 

körében Nyíregyháza város közigazgatási területén. A program célja 

szolgáltatást nyújtani azon hajléktalanoknak és hajléktalansággal 

veszélyeztetetteknek, akik életvitelszerűen utcán tartózkodnak, az intézményes 

ellátással szemben bizalmatlanok, azok szolgáltatásait nem veszik igénybe. 

2009. évben a programban 4 főállású szociális munkás és 4 önkéntes segítő 

dolgozott. Szolgáltatásainkat alkalmanként 25-70 fő vette igénybe. 2009. évben 

a munka során 307 ügyféllel kerültünk kapcsolatba. 

 

- Regionális Diszpécser Szolgálat 

A 24 órás telefonszolgálat 2003. november 01-től működik. A program célja: 

hajléktalanok, hajléktalansággal veszélyeztetettek szolgáltatásokhoz való 

hozzájutásának megszervezése. 2009. évben a szolgálathoz érkező hívások 

száma  2290 volt. 

 

-Szociális Információs Iroda 

A Szociális Információs Irodát 1999. április 08 - óta működteti Egyesületünk. 

A Szociális Információs Iroda működésének célja: Nyíregyháza lakosságának 

tájékoztatása szociális, egészségügyi, társadalombiztosítási, foglalkoztatási és 

lakáspolitikai kérdésekben. A programban 3 szociális munkás dolgozott. Az 

iroda munkatársa 2821 esetben nyújtott segítséget a hozzá fordulóknak.  

 

- Alternatív napközbeni ellátás működtetése 

 

A program célja a veszélyeztetett helyzetben lévő gyerekek elérése, problémáik 

azonosítása, számukra célzott segítségnyújtás. Az Egyesület munkatársai a 

gyermekek és fiatalok körében a szabadidős foglalkozások alkalmával a 

szociális munka eszközeivel tárták fel a hátrányos helyzetből eredő problémákat 

és ezen eszközöket alkalmazva próbáltak megoldási lehetőségeket keresni. A 

programban 2 főállású szociális munkás, 1 pszichológus, 1 pedagógus, 1 

fejlesztőpedagógus, 1 önkéntes szociális munkás, és 2 fő önkéntes dolgozott. 

 

 

Nyíregyháza, 2010. május 14. 

 

 

        Szoboszlai Katalin 

                  elnök 

 

 


