B

o

rs

od

i

Tr

anzit Fo gla|koztatási Közha sznú Nonp ro íit Kft.

2012. évi közhusznúsógi jelentés

Dr. Török Béla
ügyvezető
Ózd,2OI3. május 14.

pÁtvÁz,qrt rÁpt o c,arÁs ú pRo GRAM
1.

,,TANU1,1

ózloN, HoGy úrne DOLGOZHASS,,:

A program ideje: 2010. október 0I- 2\Iz.július 31.

A megvalósítás helyszíne: Ózd
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A program célja:

A

projekt az Ú1 Magyarország Fejlesáési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.I.1,-09l7
(Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetrieknek) kiírására benyújtott programterv, egyben elfogadott
része az LHH33 ,,Komplex felzárkőztató programok készítésea leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben" című az őzdi kistérségbenmegvalósítandó projektcsomagnak. A projekt kezdetének a
társaságon kívül álló, adminisáratív jellegű csúszása miatt 2010 év őszétől a tÁtvtop 5.1.1.-09/7-20090019 sz. l00%-ban támogatott pályázatí program keretében zajloít.
A projekt fo célja volt, hogy hozzájáruljon azLHH ózdi kistérségiprogram céljainak megvalósításához,
ezen belül a foglalkoztathatósági feltételek fejlesáése révéna kistérségfelzárkőnatásának előmozdítása.
A Projekt megvalósítása során 75 fő programba vont munkané|küli embernek - ezen belül fókuszálva az
Ózdi kistérségbenaz alacsony iskolai végzettségűekre, elavult, nem piacképes szakmával rendelkezókre,
romákra, pályakezdő fiatalokra, 50 éven felüliekre és a GYED-ről, GYES-ről visszatéró nőkre - nyújtott
segítséget komplex munkaeró-piaci szolgáltatás nyújtásáva| a munkaerőpiacra való visszakerüléshez. A
projekt résztvevői közül 60 fo OKJ képzésenveítrésú.,ebből 48 fő került alkalmazásra a társaságunk
állományában a képzésutolsó 3 hónapjában, majd a bízonyitvány megszerzésétkövetően további 3

hónapig.
A program során az alábbi szakmákban OKJ képzéskerültek lebonyolításra: Bútorasztalos, CNC
gépkezelő, Minősített hegesztő, Varrómunlrás
A programban 4 fő, felsőfokú humán végzettségű mentor dolgozott, egy szakmai vezető lrányításával. A
projekt menedzsmentje a programvezeíő, pénzügyi és esélyegyenlóségi munkatársból állt. A kiválasztott
ügyfelek - mentoraink által - egyéni és csoportos felkészítésenvettek részt a képzésmegkezdése előtt. A
képzések gyakorlati része azon munkáltatóknál zajlott, amelyek szándéknyilatkozatukban eztvá|lalták,

A

képzésutolsó három hónapjától kezdve 6 hónapon keresáül foglalkoztattuk heti 30 órában a
résztvevőket azon munkáltatóknál, akik vállalták a résztvevők továbbfoglalkoztatását minimum 3
hónapig, minél nagyobb létszámban. A 6 hónapos foglalkoztatás munkabéréttársaságunk a pályázati
támogatás áItal fedezte, a taneszközöket és a munkaruhát aképző szewezetbiztosította, a munkáltatóknak
a mun kaeszközöket ke ll ett csupán binosítaniuk.
Mentoraink és tanácsadóink folyamatosan figyelemmel kísértékaz ügyfeleket a program során, segítséget
nYÚjtottak az egyéni problémáktól a tanuláson keresztül a munkavégzés során a sikeres elhelyezkedés
érdekében.

Menedzsment: főállású foglalkoztatott 7 fő, megbízásos jogviszony 1 fő
1-1 fÖ projekt menedzser, szakmai vezető, gazdasági vezető, esélyegyenlőségi munkatars
4 fő mentor

A program összköltsége:
A2012. évi Beszámoló elkészítéséigbefolyt támogatás:
ebből 2012. évi támogatás:

II5 06] 475 Ft
II5 067 475Fr
41 9I4 562 Ft
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A program ideje: 2010. március 0I- 2013. február 28.
A megvalósítás helyszíne: Ózd, Putnok, Kazincbarcika, Edelény
A program célja:
Az Eszak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (új nevén Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központj a) egyszerűsített közbeszerzési eljarás keretén
belül keresett humánszolgáltatőkat harom éves TÁMOP 1.1.1. programjához. Társaságunk a
miskolci székhelyű Regionális Civil Központ vezetése alatt álló, több kistérséget is lefedő
konzorcium tagjaként Sajó-Bódva körzetre vonatkozóan adott be nyertes árajánlatot.

A

mentori és munkaerő-piaci szolgáltatások elsődleges célja volt az észak-magyarországi
régióban élő, megváltozott munkaképességű személyek programba történő bevonásának, a
rehabilitációs program sikeres befejezésének,valamint munkaerő-piaci kivezetésének elősegítése.
Ennek keretében társaságunk számszerűsített feladata volt 176 fő részérementori szolgáltatás,
valamint I4I fő részérehumán tanácsadás. 100 fő részesült pszichológiai tanácsadásban, 70 fő
csoportos tanácsadásban, 42 fő igényképességmegfeleltetésben, mindez 2010. március 01. és
2013. február 28. között, négy munkaügyi kirendeltsé g - Ózd, Kazincbarcika, Edelény, Putnok
- hatáskörében. A program folyamán működő munkakörök, tevékenységek: 4 mentori, 3
tanácsadói, 2 tréneri, 1 pszichológusi.
A tevékenység célja volt az ózdi, putnoki, kazincbarcikai

és edelényi körzetekben élő, hátrányos
helyzetú álláskereső és inaktív személyek programba történő bevonása és ,,programban tartása".

Management: megbízásos jogviszony 6 fő,3 fő vállalkozó
4 fő mentor, 1 fő pszichológus, 3 fo tanácsadó, 2 fő tténer

A program összköltsége:
Összes Bevétel:
A2012. évi Beszámoló elkészítéséigbefolY bevétel:
Ebből 2012. évi bevétel:

18 481 819 Ft

26908 505 Ft
26 908 505 Ft
1 1 853 725 Ft

TÁMoGATÁsoK nvrs KIMuTArÁse
41 9l5 e Ft

Nemzeti Fej lesztési Ugynökség:
B - A-Z Megyei Kormányhivatal
Egyéb támogatás:
Korábbi években beszerzett tár gyi
e szkö zök amort izáciőiának fe l o dás a
Osszesen

1

:

809 e Ft

202 eFt
44 556 eFt

1
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Bérköltség (bruttó)
usyvezető

TAMOP

5.1.1

szakmai vezető*

rÁvrop s.r.r

Programvezető*

630eFt

S

JUTTATÁS OX

Járulék

Osszesen:

3 600 000.-Ft

972 000.-Ft

4 572 000.-Ft

l

190 000.-Ft

321 300.-Ft

1 511

l

347 500.-Ft

363 825.-Ft

l711325.-Fí

* 100 Yo-ban támogatott bér- és járulékköltségek

300.-Ft

