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I. Számviteli beszámoló 

Egyszerűsített mérleg 

 

           Előző év (e Ft)                            Tárgyév (e Ft) 

Tárgyi eszközök .................................. 5151 …………………………..4484 

Pénzeszközök .....................................  4603…………………………...3100 

Eszközök összesen..............................15135………………………….15223 

Saját tőke............................................. 9178…………………...……....8709 

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

Tőkeváltozás.......................................12900…………………………...9178 

Kötelezettségek.......................................620………………………….....625 

Rövid lejáratú kötelezettségek..............620……………………………625 

 

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 

 

VI. Juttatásban részesülő tisztség: nincs 

 

VII. A szervezet rendelkezésére álló erőforrás:  

 a szervezet átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot (2011.   

          év: 41.706.000 Ft, 2012. év: 40.707.000 Ft) 

 személyi jellegű ráfordítás összege meghaladja az összes ráfordítás ¼-ét:   

          2011-ben: 58%; 2012-ben: 62 %. 

 

 



VIII. A szervezet társadalmi támogatottsága:  

 közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások,  

          elérik az összes ráfordítás összegét két év átlagában:  

          2011. évben: összes ráfordítás: 45.428.000 Ft,  

                                közhasznú ráfordítás: 45.428.000 Ft: 100 %;  

          2012. évben: összes ráfordítás: 41.178.000 Ft,           

                                közhasznú ráfordítás: 39.924.000 Ft: 96 %;  

 

A Periféria Egyesület munkaterületei, megvalósított programjai 2012-ben: 

 

- Utcai szociális munka végzése utcán élő hajléktalanok körében 

- Észak-Alföldi Regionális Diszpécser Szolgálat működtetése 

- Szociális Információs Iroda működtetése 

- Alternatív napközbeni ellátás működtetése 

- Támop 5.3.3-08/2-2009-0010 – „Főbejárat” – Hajléktalan emberek   

   társadalmi és munkaerőpiaci integrációját segítő program 

- Támop 5.4.4-09/2-2009-0013- „Hálószövő” - Összefogás Nyíregyháza és   

  térsége szociális munkájáért 

- Szociális szolgáltatások fejlesztése prostitúcióban élő magyar nőknek    

  Magyarországon és Svájcban, IRIS 2012 

 

 

A Periféria Egyesület munkaterületeinek, programjainak 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. 

2012. évben a programban 4 főállású szociális munkás és 3 önkéntes segítő dolgozott. 

Szolgáltatásainkat alkalmanként 25-70 fő vette igénybe. 2012. évben a munka során 247 

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. 

2012. évben a szolgálathoz érkező hívások száma  2413 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.  



 

- 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 védőnő és 4 fő önkéntes dolgozott. 

 

- Támop 5.3.3-08/2-2009-0010 – „Főbejárat” – Hajléktalan emberek 

társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő program 
Projekt célja: A szegénység – és a társadalmi kirekesztődés csökkentése a hajléktalan 

emberek foglalkoztatásban való részvételével, lakhatási és szociális helyzetük javításával. A 

hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának segítése a programban 

képzettségük fejlesztésével, OKJ-s szakmai képzésben való részvétellel. 

Projektben végrehajtott tevékenységek: hajléktalan emberek felkészítése a lakhatásra 

pszichológus és szociális munkás bevonásával tréningeken és csoportfoglalkozásokon; 

önismereti, motivációt, kommunikációt, személyes kompetenciát fejlesztő 

csoportfoglalkozások; állapotfelmérés; OKJ tanúsítványt adó 3 képzésbe bevonás (takarító, 

takarítógép kezelő, parkgondozó;, önálló lakhatásba segítés; jogi tanácsadás; szociális 

ügyintézés; életvezetési tanácsadás; képzési támogatás nyújtása; lakhatási támogatás 

nyújtása;közösségi programok; szakmai műhelyek szervezése; konferencia szervezése; után 

követés. 

 

Projekt eredményei: 20 hajléktalan ember (Debrecenben15 fő, Nyíregyházán 5 fő) 

kompetencia fejlesztő, munkaerő-piaci integrációt segítő csoportfoglalkozáson vett részt; 20 

hajléktalan ember önálló lakhatásba került; a projektidőszak után a program segítségével 

megszerzett lakhatásban maradás eredményessége 65%; 20 hajléktalan ember 3 OKJ 

tanúsítványt, és ezzel 3 szakmát szerzett; 7 fő elhelyezkedett a munkaerő-piacon, közülük 3 fő 

már 1 év időtartamban dolgozik. 
 

- Támop 5.4.4-09/2-2009-0013- „Hálószövő” - Összefogás Nyíregyháza és 

térsége szociális munkájáért 
A projekt keretében a konzorciumban résztvevő Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, szociális intézmények (5) – közöttük a Periféria Egyesület -, szociális 

szakembereket képző felsőoktatási intézmények (2) együttműködése valósult meg annak 

érdekében, hogy a szakma elméleti és gyakorlati ismeretei hatékonyabban kapcsolódjanak 

egymáshoz, a szakmai együttműködések erősödjenek. A projekt rendkívül összetett volt: 

szakemberek képzését, továbbképzését, tereptanárok szakmai ismereteinek fejlesztését, 

kézikönyv megjelentetését, a nyíregyházai kistérségben a szolgáltatások szervezéséhez 

szolgáltatásfejlesztési koncepciók készítését, felülvizsgálatát, kliensek bevonását, egyéni 

fejlesztési tervek kidolgozását valósította meg. 

 

- Szociális szolgáltatások fejlesztése prostitúcióban élő magyar nőknek 

Magyarországon és Svájcban, IRIS 2012. 
Partnerségben: Sex Educatio Alapítvány, Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, 

Narkomán Fiatalokat Gyógyító Foglalkoztató Közalapítvány, Periféria Egyesület, Stadt 

Zürich Soziale Einrichtungen und Betriebe. 



 

Projekt célja: Az együttműködésben dolgozó szervezetek által szociális szolgáltatási 

koncepció kidolgozása, mely a prostitúcióban élő nők helyzetén, életkörülményein és 

életesélyein javít. 

 

Projektben végrehajtott tevékenységek: tanulmányút szervezése Magyarországon; 

szakembercsere a projektben részt vevő szervezetek között (magyar szakemberek vettek részt 

szociális munkában Zürichben, az ott prostitúciót folytató magyar nőkkel); szakértői interjúk 

készítése szakemberekkel a témában Magyarországon és Svájcban; kérdőíves kutatás végzése 

prostitúcióból élőkkel Nyíregyházán, Budapesten, Pécsett és Zürichben; módszertani 

kiadvány készítése a szakmai tapasztalatokról, zárótanulmány készítése, konferencia 

szervezése. 

Projekt eredményei: hosszú távú partnerség kialakítása magyar és svájci partnerek között; a 

téma magyar és svájci vetületének megismerése a partnerek által; szolgáltatásfejlesztési 

koncepció készítése. 

 
Nyíregyháza, 2013. április 10. 

 

        Dr. Szoboszlai Katalin 

                   elnök 

 

 

 

 


