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KoNszENzUs ALAPÍTVÁNY BUDAPEsTl szERVEZETE

í. Az alapÍtvány 2008. évifőbb szakmai tevékenysége

2008. évben is az alapífuány fő tevékenységét a pályázatok írása, a benyújtott pályázatok
alapján az elnyert pályázatok megvalósítása jellemeáe. Emellett az 'alapítvány

eredményesen indult a Szociális és Munkaügyi Minisztérium közbeszerzési eljárásán, mely
következtében megvalósította az ''PROGRESS Közösségi Kezdeményezés-- "Együtt a2
egyenlőségért'' programhoz kapcsolódó "Az európai civil ernyó-szervezetekkél valÓ
kapcsolatfelvétel, képzés és szem inárium'''' című programot.

l. Aa alapítvány 2008. évben is az előzó évek gyakorlatának megfeIelően pályázatokat
készített és nyujtott be a pályáAató szervezetekhez:

o "Kékmadár projekt' HEFOP 2.2-es pályázat Zala megyében, a nagybajomi l.
Sz. Gyermekvédelmi lntézmény partnereként

o oFA - Roma Foglalkoztatási Műhely _ képzési program
o A Konszenzus Alapífuány önálló jogi személyiségget rendelkező szervezeti

egységeinek (lfúságsegítő Szervezete, Heves Megyei Szervezete)
pály ázataik el készítésében sza km a i seg ítséget nyújtott

ll. 2008. év során befejeződÖtt Uniós forrásbó! megvatósuló projektek:

és paÉnerség'' - Kapcsolat- és hálózatépítés, vatamint munkaerő.piaci képzés
a szociális igazgatásban' a szociális és munkaÜgyi szolgáttatásban működő
szervezetek részére tárgyú, HEFOP 2.2.1-0611.-2006-12-ooo4t4'o. azonosító
számú projekt megvalÓsítása.

A program célja:

A projekt átfogó célja a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok társadatmi
befogadásának és munkaeró-piaci beilleszkedésének e|ősegítése az érintett
szakemberek képzésével. A projekt konkrét célja a szociáiis és munkaügyi
igazgatásban, szolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, amely képzés
munkaeró-piaci ismeretek fejlesztésére, helyi együttműködések és hálózatok
kialakítására, fenntartására irányult' A képzés két régióban, régionként két
csoportban került megrendezésre. A projekt elsődleges célcsoportját a szociális és
munkaerő-piaci igazgatásban, és szolgáltatásban és szolgáltatásokban dolgozó
szakemberek jelentették, akik kÖzvetve és közvetlenül is kapcsolatban állnák a
célcsoporttal, ezáltal befolyássa! rendelkez(het)nek a munkaerőpiac alakításában. A
közvetett célcsoportot azok a hátrányos helyzetű, főként inaktív vagy tartós
munkané]küli emberek jelentették, akik sikeres munkaerő_piaci integráclqához a
hagyományos szociális munkaerő_piaci szolgáltatások
elé9ségesek.

ldőtartama: 12 hőnap (2007. március 1 ' - 2008' február 29.)

A program konzorciumi partnere:
- Szociális lgazgatási Egyesület
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1'3.í_05/1.-2005-09-002912.0 azonosítÓ számú projekt megvalósítása,.'elyb"n a=
Alapífuány a Nap Klub Alapítvány partnere volt.

A program célja:

A projekt hozzá _kívánt járulni a középtávú kerületfejlesztési stratégiávat
összhangban - Budapest Vlll. kerülete gazdasági, táróadalmí helyzjének
erősödéséhez, az.oJ! éló hátrányos hetyzetti munkanélkuli nők munkaéröpiacra
!örté?g (re)integrációjáva!, életminőségiik javításáva!, képzésekkel, közbsség
formálássa| és új foglakoztatási formák biztosításával j'elen modell kísérlet
segítségével.
A projekt során-l! fő (tÖbbségében roma, alacsony iskolázottságú) Gyesről,
Gyedről illefue 40 év feletti, munkaerőpiacra visszaterni kívanó mun-1ánetÉut no
képzése történt.

Megva!ósítás ideie: 2006' június - 2oo8. április

|9gy{Qkossággal élő emberek munkaerő_piaci lre)integrációjá érdekébén'' című,
HEFOP_2.2 .1'-P ''2004'10-001414'0 azonosító 

'sz'amd 
projekt megvalósítása,

melyben az Alapífuány a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány partnere vólt.

A program célja:

A projekt hosszú távú célja a fogyatékos emberek társadalmi befogadásának
elősegítése, a munkaerő-piaci esélyek növelésével. A projekt sorái 30 civil
szervezet képvise|óinek felkészítése zajlott, hogy képesek legyenek hatékonyan
segítenia fogyatékos emberek munkaerő_piaci re1ntegiacióját Büóapesten, somógy
és Nógrád megyében.
A felkészítés keretében összesen 14 képzési nap megvalósítása történt a következö
!égy témakÖrben: Partnerségépítés, EgyiittműkÖiés_fejlesáés és mediáció,
P ályázalÍrás és projektmenedzsment illetve Munkaeró-piaci ismeretek.

Megva!ósítás ideje: 2006. február 1' - 2008. január 3í.

\
6

"",

6s
t
$

&.'

'1025 Budapest, Zöldlomb u.24lA, web: www konszenzus.oro

Tel.: (1) 335_65í5,335_6463, 325-6377 Fax (1) 33s6463



KoNsZENzUs ALAPÍTVÁNY BUDAPEsTl szERVEzETE

HÉF0P-2'2.1-06/1.-2006-11-0003/4.0 azonosító számú projeld megvalisítása,
melyben az Alapífuány a Nap Klub Alapítvány partnere volt.

A program célja:

Az azonos gondokkal küzdő Vlll. kerü|eti civil és onkormányzati szocíális
szolgáltatást nyújtó szervezetek szakembereinek, önkénteseinek, valamint az
igazgatásban dolgozóknak humánerőforrás-fejlesztése és együttműkÖdó
háIózatépítés a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoáatási esélyeinek, ill.
részvételének növelése céljából.

Megvalósítás ideje: 2006. december 1. - 2008. március 31.

lll. Az országos Foglalkoáatási Közalapítvány megbízásából megvalÓsult a ,,Roma
szolgáItató (munkaeró-piaci és közösségi) hálózat'' című támogatási program keretében
eredményesen pályáző szervezetek számára ún. felkészító képzés biztosÍtása.

A képzés résztvevői:
A Roma Foglalkoáatási Program keretében programot megva|ósító szervezetek
menedzsmentje: programvezető/projekfuezető, termelés irányító, pénzügyi
vezető/konyvelő.
A tréning fó célkitúzései:
Célunk olyan ismeretek átadása, illetve azon készségek fejlesáése, amelyek segítik a
résztvevóket az általuk menedzselt fogIakoztatási program megvalósításában az e}edeti
célkitűzéseknek megfelelően, egyben képessé teszi őket a projekttel kapcsolatos
pénzÜgyi és szakmai beszámo!ók megfelelö szintű elkészítésére.

Fő témacsopoÉok:
. Gyakorlatiprojektmenedzsment
. Humán erőforrás menedzsment
. Vállalkozásiismeretek
. Marketing, fenntarthatóság a támogatási periÓdusok után. Pénzügyi,számviteli,könyruelésiismeretek
. Az oFA elszámolási rendszere, pénzugyi beszámolók elkészítésének gyakorlata

Megvalósítás ideje: 2008. április - május

M' ry országos Rendőr-főkapitányság megbízásából az Alapífuány megvatósította a
,,Szolgálat konfliktusok nélkül'' címij vélt és valós rendőr-roma konfliktuéok feloldását
célzó komplex programot.

A program cé|ja:

A roma-roma és roma-rendőr konfliktusok kezelése, kommunikációja,
fejlesztése érdekében tanulmány készítése, konfliktuskezelő tréning
valamint bemutató konferencia lebonyolítása.

Megvalósítás ideje: 2008. május - júníus

a kapcsolatok
megvalósítása
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V. A Konszenzus Alapífuány Budapesti Szervezete a Szociális és Munkaügyi Minisáériummegbízásából 2008. április és június között a ''PROGREö3 Közösségi
Kezdeményezés '''EgyÍitt az egyenlőségért" programhoz kapcsolódó "Az európái
civil ernyő'szervezetekkel való kapcsolatfelvétel képzés és szeminárium'' című
programot valósította meg.

A program célja:

Az Európai Parlament és Tanács 167212oo6tEK határozatában elindította aPRoGREss Közosségi Kezdeményezést, mely 2OO7. január 1-tól _ 20í3' december 31-
tg fog tartani. Az ''Együtt az egyenlőségért'' program a-2OO7 - Egyenlő Esélyek Mindenki
Számára Európai Évben megkezdett szakm}i munka fo$táiásaként á társadalmi
tudatformálás elősegítése érdekében szÜletett, célja _ az Európai Közösséget létrehozó
Szeződés 13. cikkében felsorolt hat esélyegyenlbséges indok (nem, faji-vagy etnikai
származás, vallás Vagy hitbéli meggyózódés, fogyatékosság, kor 

'és 
éexuális

beállítottság) alapján tÖrténó hátrányos megküIönböztetés ellenitoi'ábbifeltépés.
A program lehetőséget biztosított az europai szintíi civil ernyőszervezetek és a magyar
esélyegyenlóségi és érdekképviseleti tanácsok közti intézményes kapcsolatfelvételre és
tapasáalatátadásra.

I proiet<t tevékenységei és a megvalósítás módja:
A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:
Hat budapesti szeminárium és egy zárókonferenciá lebonyolítása a hat ún. ''védett
csoport'' esélyegyenlősége témakörben'
A hat budapesti szeminárium (workshop) során bemutatásra került mind az
ernyőszervezetek, mind pedig a tanácsok tevékenysége. Az előkészület során a
lanácsgk maguk is részt vettek a workshopok tartalmánaliÖsszeállításában, melyet egy
közül kiválasztott facilitátor is segített' A hat workshopból álló sorozatot égy siármai
konferencia zárta, mely célja a tapasztalatok összegzése és mind a tanácsöÉ, miÁd az
ernyőszervezetek közti hálózatépítés elősegítése volt.

Megvalósítás ideje: 2008. április _ 2008. június 30.

MegvalÓsult a "Kékmadár projekt" című, HEFOP- 2'2.1.-0611.-2007-03-0o81t4.o
azonosító számú projekt, melyben az AJapitltány a nagybajomi l. Sz. Gyermekvédelmi
lntézmény partnere volt.

A program célja:
A program általános célja: Szociális szolgáltatások minőségének javítása, civil
szervezetek bevonása a szociális szolgáltatások körébe, ezáltal helyi siinto szociálís
kezdeményezések indukálása, a régió munkanélküliségi rátájának ósökkentése aktív
szociálpoliti kai eszközÖkkel, a kliensek mun kaerő_piaci i nieg rációja.
A projekt konkrét célja egy fenntartható, komplex képzési _ továbbképzési program
kidolgozása, megva|ósítása volt, melynek során a szociálisszféra 

'ttlbbnyire" 
női

munkatársai közül 30 fő szerezte meg azokat az ismereteket, készségeket, ámelek
birtokában képesek kapacitásukat fejleszteni, a program során feltérképezett
másodlagos célcsoport képviselői részére munkába he$Lzést elősegíteni, arur igy
képesek lettek az esetlegesen hosszabbra nyúló inaktív -időszak 

után
munkaszervezetekbe íntegrálódni. További cél volt, a projekt fennta

vt.
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érdekében, egy hálózattípusú együttműködés létrehozása a térség szociális
szakemberei kÖzött.

Megva!ósítás ideje: 2008. június í. _ 2008' november 30.

Vll. Megvalósult a "Szociális Íelzárkőztatás a 67-es út mentén'' címÍi, HEFoP_ 2'2.1'-
0611''2007-03-0035/4.0 azonosítÓ számú projekt, melyben az Alapítvány Mernye
Község Önkormányzata partnere volt'

A program célja

Mernye - Ecseny-Po!á'ny - körjegyzőség teleplilésein műkÖdó szociális igazgatási,
szolgáltatási feladat ellátói szakmai stábjának a továbbképzése, valamint a te-lepÚlések
civil szervezeteinek önkénteseinek képzése és a partnerség mentén létre1övő
kooperációk alapjainak lerakása egy szociális szolgáltató hálózat létrehoásávat'
Elsődleges célcsoport az érintett települések önkormányzatainak szociális igazgatási
feladatokat ellátÓ munkatársi köre (6_10 fő), az intézmények gyermekjóIéti, válamint a
falugondnoki feladatot ellátó alkalmazottai térségben szociáiis szakfeladatot ellátó
szervezeti egységének munkatársa (5 fő).

Megvalósítás ideje: 2008. június 1. _ 2008. november 30.

Vl!l. Megvalósult a ''Hálózatépítés és partnerség" SzociáIis szakemberek képzése és
munkaerő-piaci együttmíiködés-fejIesáés a Közép-dunántúli régióban tárgyu,
HEFOP- 2'2.1.'06l'| '-2007-01-012514'0 azonosító számú projekt, melyben az Alapítvány
a komáromi Élettér Közösség-, Telepütésfejlesztő Egyesüiet partnere volt.

A program célja:

A projekt átfogó célja, hogy a szociális szféra dolgozói jobban megismerjék egymás
munkáját, tevékenységét, s ezállala halmozottan hátrányos helyzetű csoportok-iagjai
számára hatékony segítséget legyenek képesek nyújtani a munka világába történő bó-,
és visszailleszkedéshez
A projekt konkrét célja, elsősorban a szociális szférában dolgozó szakemberek képzése,
helyi együttműködések és hálózatok kialakítása, fenntartása.
A tervezett képzésbe 83 fő bevonását valósítottuk meg, 5 csoportra bontva. Képzéseink
gyakorlati munkára, szférán belüli együttműködésre, hálózatok kialakítására és
fenntartására irányultak. A képzésen túl konferenciát és szupewiziót szerveáünk a
programban résávevőknek.

Megvalósítás ideje: 2008. június 1. _ 2008. november 30.
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2. Az alapÍtvánv 2008. évi mérleo és beszámolóia

A. Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete 2008. évi gazdálkodási tevékenységéról
készített ,,Kettős könywitelt vezető egyéb szervezetek köihasznú egyszerűsített éves
beszámoIójának mér!ege'' alapján az EszkÖzök és Források tekintéiében 37.602.+Ft
egyezőséget mutat. Az alapífuányi 2008. évi eredménye: í.992.-eFt. Az alapífuány
vállalkozási tevékenységet nem végzett. Közhasznú eredmény: í. 992.-eFt.

Kettős könywitelt vezető egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege

2008. év

Megnevezés 2007. év 2008. év
adatok eFt-ban

A. Befektetett eszköziik 60s 344
I. Immateriális iavak 19 0
II. Trárgyi eszközök s86 344
III. Befektetett pénzÍigyi eszközök 0
B. Forgó eszközök 27 400 37 258
I. Készletek 0
II. Követelések 2 597 2262
III. Ertékpapírok 0
IV. Pénzeszközök 24 803 34 996
C. Aktív időbeli elhatárolások 4 tgt
Eszközök (aktívák) összesen: 32 196 37 602

D. Saiát tőke 23 170 251,63
I. Induló tőke l Iegtzett tőke 50 50
II. Tőkeváltozős l Eredmény t2 864 23 t21
III. Lekötött tartalék 0 0
IV. Ertékelési tartalék 0 0
V. Tárevévi eredmény alaptevékenvsésből t0 256 I 992
VI. Trárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0 0
E. Céltartalékok 0
F. Kötelezettségek I 810 9 697
I. Hátrasorolt kötelezettségek 0
II. Hosszu leiráratu kötelezettségek 0
III. Rövidleiáratu ktitelezettsések 8 810 9 697
G. Passzív időbelÍ elhatárolások 216 2742

Források (passzívák) összesen 32 196 37 602

1025 Budapest' Zöldlomb u. 24lA' web: www.konszenzus.orq email: konszenzusbo@konszenzus.orq
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Kettős könywitelt vezetó egyéb szervezetek
közhasznÚ egyszeríisített éves beszámolójának eredmény kim utatása

2008. év

Tételek megnevezése 2007. év 2008. év
adatok eFt-ban

A. osszes közhasznú tevékenvsés bevétele ó5 882 57 025
l. Közhasznú célra, miiködtetésre kapott tiímosatás

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

2. P éiy ázati úton elnyert trímogatiís 18 630 22758
3. Közhasznú tevékenysésbol sziármazó bevétel 47 229 33 616
4. Tagdíjból származő bevétel 0 0
5. Egyéb bevétel 23 6sl
B. VállalkozásÍ tevékenyséq bevétele 0 0
C. Osszes bevétel (A+B) 6s 882 57 025
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ss 626 55 033
1. Anyagiellegű ráfordítások 49 750 45 907
2. Személyi jellegii ráfordítások 3 308 6 4t7
3. Ertékcsökkenési leírás I 109 I 967
4. Egyéb ráfordítások I 008 6t
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 45t 681
6. Rendkívüli ráfordítások 0 0
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0
l. Anyagiellegű ráfordítások 0 0
2. Személyi jellegrí ráfordíLísok 0 0
3. Ertékcsökkenési leírás 0 0
4.Esyéb ráfordítrások 0 0
5. Pénziigyi miiveletek ráfordításai 0 0
6. Rendkívüli ráfordítások 0 0
F. osszes ráfordítás 1p+E) 55 626 55 033
G. Adózás előtti eredménv (B_E) 0 0
H AdóÍizetésÍ kötelezettsée 0 0
I. TárgyévÍ vállalkozásÍ eredménv íG_II) 0 0
J. Tárgyévi közhasznú eredménv íA_D) t0 2s6 t 992
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KoNszENzUs ALAPÍTVÁNY BUDAPEsTl sZERVEZETE

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek
közhaszn ú egyszeríisített éves beszámolójának eredmény kimutatása

2008. év

TAJÉKoZTATÓ nonrox
A. Személyi .iellegű ráfordítások 6.416.998.-
1. Bérköltség 3.877.812.-
ebből: - megbízási díiak 1.807.812,-

- tisz! letdíjak 0,-
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1.351.199,-
3. Bérjárulékok 1.187.988.-
B. A szervezet á./rtal nyújtott támogatások 0

Az AlapÍ'tvány 2008. évitámogaÍásaÍ, és más jelentősebb bevétet:

1. A Beszámoló A/2 soron ,,Pályázati úton elnyert támogatás" 22.758,- eFt vissza
nem térítendő támogatást kapott az alapÍtvány a különböző HEF)P programok
megvalósítására (a programok bemutatását részletesen tásd: 1. pont - Az alipibtány
2008. évi főbb szakmai tevékenysége)

2. A Beszámoló A/3 soron többek közott az atapítvány többek közijtt SzocláÍ.s és
Mynkaügyi Minisztéium megbízásából az ''PRoGREss K()zösségi Kezdeményezés -
'Együft az egyenlőségétt" programhoz kapcsolódó "Az európai civÍI 

-ernyő-

szervezetekkel ualő kapcsolatfelvétel, képzés és szeminárium" című program
megvalósítását végezte. Az ebbőI származó bevétet: 11.890,- eFt.3. A mérleg G során megjelenö ,PasszÍv időbeli elhatáro!ások" a 2009-be átnyútó
projektek finanszírozási eltéréséből adódnak. Többek között a Nemzeti Civit
Alapprogram 2008. évi pályázatán az alapítvány 5.900,- eFt nyert működési kiadás
támogatására, mely összegeÍ szeptember hÓ folyamán meg is kaptuk, 2009 évre
2.7 42.- eFt-ot kellet időbelileg elh atárotni.

2008. év során a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szeruezete 2 főt teljes munkaidőben
foglalkoztatott. A munkavállalók bérköItségét és bérjárutékát taláthatjuk a tájékoztató adatok
megfelelő sorain. A ,,Szociális felzárkóztatás a 67-es út mentén" és a ,,Kékmadáf HEF1P
2' 2-es progra mok megbízási d Íjait külön kiemefttj k.

2008. évben az alapítvány lrányítő Testületi munkájáértsenkl' nem kapott bér! megbízási
d íj at, i l I etve j uta l m at.
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KoNszENzUs ALAPÍTVÁNY BUDAPEsTl szERVEzETE

rÁncn EszxözÖx, lMMATERlÁus .lnvnr Áu-ouÁttvrcmurnrÁsn
ldőpon* 2008. december 31.

Ny!lvántaÉási szám
Megnevezés

Beszerzés Klvezetés
Bruttó Halm.écs. Nettó

143
DELL Latitude D800 Notebook

2003.12.30
577 500 577 500

143
Siemens Scenjc Pc+DvDíró+WlN XP

2005.01.14
196 000 196 000

143
Fujitsu Siemens TFT monitor 17'

2005.01.14
79 800 79 800

113
Offi ce S m a I I BusrnessHU

2005.01.'t4
62 000 62 000

'143 2005.05.30
300 000

113
Irodai Software csomag

2005.05.30
120 000

300 000

120 000
113 2008.10.20

59 000
143
XEBQXQ.5 5V M F m á so l óg é p

59 000
2005.09.07

1 850 000 1850 000
143
Panasonic

2005.12.01
130 683 130 683

't43
Vezeték nélküli telefon készijlék

2005.03.3í
7 900 7 900

143
USB Pendrive

2005.05.01
20 000 20 000

143
Memlria notebookhoz

2005.05.01
25 000 25 000

143
Samsung monitorTFT 20"

2006.11.27
95 000 65 620 29 380

144
lrodafelúiítás

2007.11.08
900 000 900 000

143
FSC Esprimo PC

2008.02.29
200 000 200 000

113
WindawsXP Office 2007

2008.02.29
150 000 150 000

143
Esprimo Notebook

2008.09.01
250 000 250 000

143
Xerox Workcenter

2008.09.10
350 000 35 440 314 560

143
Dig itális fényképezőgép

2008.09.29
34 483 34 483

143
Acer Notebook

2008.09.02
300 000 300 000

143
Office Finisher

1025 Budapest' Zöldlomb u. 24lA' web: www.konszenzus.olo

20a8.04.21
80 000 80 000

email: konszenzusbo@konszenzus.orq

Fax(1) 33$6463Tel': (1) 335-6515' 335-6463' 32í6377



KoNszENzus ALAPÍTVANY BuDAPEsTl szERvEzETE

143
PDA készi}lék

2008.06.27
71 583 71 583Tételszám Brutő22 5.858.U9

-ffi rvena
5.5reffis 313UO
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KONSZENZUS ALAPITVANY BUDAPESTI SZERVEZETE

Az alapÍtvány 2008. évi ktizhasznú tevékenységének rövid összefoglalója.

' Ae' alapítvány 2008. év során is kizárólag közhasznú tevékenységeket végzett.' Az első napirendi pontban vázlatosan felsorolt szakmai pályázali programok
megvalósítása.

- Aú' alapítvány a Szociális és Munkaügyi Minisáérium megbízásából "PRoGREss
Közösségi Kezdeményezés - ''Együtt az egyenlőségért'' programhoz kap'Óso|ódó ''Az
európai civil ernyó-szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, képzés és szeminárium'' című
programot valósította meg.

- Az alapítvány 2008. évben is számos HEFOP 2'2-es intézkedés támogatásával
megvalósuló projektet hajtott végre, mind konzorciumi partnerkéni, mind
fókedvezményezettként, melyek átfogó célja a halmozottan hátrányos helyzetiÍ csoportok
munka világába történő be-, és visszailleszkedése.

KérjÜk a KONSZENZUS Alapítvány Budapesti Szervezetét, hogy az:

Al.qpífuány lrányító Testülete 2008. évről készített beszámolóját és mérlegét, valamint a
2008. évről készített Közhasznúsági jelentést, és a közhasznúsági tevókenység rövid
összefoglalását elfogad ni szíveskedjen.

Budapest, 2009. május 13.

_-3"d-\^.Á.'l_-t--
Geskó Sándor

lrányító Testület elnöke
Baracsi JudÍt

jegyzőkönywezető
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