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,,Támpillér - építőipariképzésés tranzitfoglalkoztatás Ózd,on"z

A program megvalósításának ideje: 2013. december
A megvalósítás
P ály

ázati

fo

A projekt

01- 201 5. június 30.

helys zínez Ózd

rrás : Emberi Erő források Mini sztériuma

TÁVOP-t .4.6-13ll ,,Tranzitfog|a|koztatás az építőiparbar|' c. pályázati
,,TÁMPILlnn - építőipariképzésés tranzitfoglalkoztatás Ózdon " címmel
benyújtott pá|yazati programja. A programot a Kft. konzorciumban valósítja meg az Ózdi Roma
a társaság

felhívásra,

gi Önkormá ny zattal.
A projekt általános célja az alacsony iskolai végzettséggelrendelkező, bátrányos helyzetű,
munkanélküli emberek szakmáhozjuttatása, ezáltal munkába állásának, munkahelyi és társadalmi
beilleszkedésének elősegítése, valamint a foglalkoztatottsági szint emelése az egyéni
szükségletekre épülő, komplex munkaerő-piaci szolgáltatásokon keresztül Ózdon és térségében.
A projekt keretében 24 fő munkanélküli - ezen belül az alacsony iskolai végzettségűekre,
romákra, pályakezdő fiatalokra, 50 éven felüliekre, rehabilitációs járadékban részesülőkre,
megváltozott munkaképességűekre fókuszálva - számára nyújt segítséget építőipariképzettségük
megszerzéséhez, ezáItal foglalkoztathatőságuk javításához, egyben biztosítja munkába állásukat,
munkaerő-piaci (re)integrációj ukat.
A program közvetlen célja, foglalkoztatási jogviszony közben a helyi igényekre és keresletre
épülő, kétféleépítőipari szakmában indított, gyakorlatorientált OKJ-s szakma (festő és kőműveshidegburkoló szakmák) megszerzése 24 (2 x 12) fő munkanélküli számára.
Nemzeti

sé

A projekt teljes időtartama l9 hónap, mely

a célcsoport toborzásával indul. A toborzás és a24
fő programrésztvevő kiválasáása után a programba vont célcsoporttagok - mentoraink által -

egyéni és csoportos felkészítésenvesznek részt, mely után megkezdődnek a felkészítő munkaerőpiaci tréningek, illetve az ismeretfe|űlítő képzés. A projekt nyolcadik hónapjában elindulnak a

foglalkoztatással egybekötött építőipari OKJ-s képzések(két kurzusban, festő és kőműves,
hidegburkoló szakmákban) a projektrésztvevők számára. A képzésteljes ideje alatt heti 30 órában
kerülnek foglalkoztatásra a programban részvevők, a képzésekgyakorlati helyszínei azon
munkáltatóknál kerül lebonyolításra, akik vállalták a résztvevők továbbfo glalkoztatását minimum
4 hónapig" A képzésideje alatt történő foglalkoztatás munkabérét, a taneszközök egy részét,a
munkaruhát társaságunk fedezi apályázati támogatás által. A képzésekbefejezése után a szakmát
szerzettek minimum 4 hónapos foglalkoztatása melyet helyi építőipari vállalkozások
biáosítanak -, azaz a primer, nyílt munkaerő-piacon való, tartós elhelyezkedésük valósul meg,
melyben a programrésztvevők utógondozása, nyomon követése is megvalósul. Kulcsfontosságú a
résztvevők folyamatos mentorálása, pszicho-szociális problémáinak megoldása, melynek célja

minden olyan akadályoző tényező elhárítása, amely a képzést,munkába helyezést és munkában
tartást ne gatívan befolyásolhatj a.
A társaság részérőla programban összesen öt fo került alkalmazásra. Ebből az öt főből

szakmai megvalósítóként

két fő mentor és egy fő szakmai vezető, továbbá

a

projektmenedzsmentként egy fő programvezető és egy fő pénzngyi vezető került alkalmazásra. A
két mentor, a programvezető és a pénzügyi vezető főállásban, heti 40 órás munkaviszonyban

dolgozik, hatéttozott idejű munkaszerződés alapján. A szakmai vezető másodállásban, heti 30
óráb an látj a eI tevékenysé gét határ ozott idej ű me gbízási szerző dés alapj án.
A programban a konzorciumi partner részétőlkét fő roma koordinátor került alkalmazásra,
akik heti 15 órában, határozott idejű megbízási szerződés alapján végzlk koordinátori

feladataikat"

A program összköltsége:
A program társaságra eső költsége
A2013. évi Beszámoló elkészítéséigbefoly támogatás:
:

79 I54 080 Ft
74 054 080 Ft

0Ft

2.

,,Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a hátrányos helyzetű, de munkavállalásra
képes és kész regisztrált álláskeresők személyes segítése,a munkaerő-piaci esélyeik
növelése, foglalkoztatásuk elősegítése, a munkába állás, és a munkahelyi beilleszkedés
megkönnyítése érdekében"

A program megvalósításának ideje: 2013. május 01-2013. november 15.
A megvalósítás helyszíne: Putnok, Kazincbarcika, Edelény
Pá|yázati forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

-

Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprész decentralizáItkerete

A

társaság a Borsod- Abaűj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától,
munkaerő-piaci szolgáltatás támogatásának nyújtása céljából, I43 fő részérenyújtandó
munkaerŐ-piaci szolgáltatások támogatására kapott 100 7o-os, vissza nem térítendó támogatást.
A projekt keretében tanácsadási szolgáltatást nyújtottunk hátrányos helyzetű álláskeresőként
nyilvántartott személyek munkaerő-piaci esélyeinek növelése, foglalkoztatásának elősegítése
érdekében.A célcsoportból bekerült ügyfelekkel először kapcsolatfelvétel, majd számukra
táj éko ztatás kö v etke z e tt a szolgáItatás o kkal kap c s o atb an.
A munkaerő-piaci foglalkozások során a bevont ügyfelek helyzetének, komptenciáinak
feltárása történt. Amint feltérképezésrekerültek az ügyfelek elhelyezkedésétgátló tényezők,
azoknak a feloldása, megoldása vette kezdetét. Legfontosabb lépésvolt a foglalkozások során az
ügyfelek képességeinek, készségeinek, motivációjának fejlesztése a foglalkoztatásuk elősegítése
1

érdekében" A tanácsadások során megteremtettük az alapot a sikeres elhelyezkedésre, továbbá a

tanácsadók közbenjártak az ügyfelek 2}Yo-ának sikeres elhelyezkedésében. A tanácsadók
feltérképeztéka környék potenciális munkaadóit, velük kapcsolatot teremtettek, és ezek után

megkezdődött az ügyfelek minél könnyebb elhelyezkedése érdekébena számukra megfelelő
állásaj ánlatok felkutatása.
A program végéreösszesen II4 fő számára nyújtottunk munkaerő-piaci szolgáltatást, melyből
l0 fő számára egyéni (pszichológiai tanácsadás), 104 fő száméra csoportos foglalkozás
(Munkatanácsadás, motivációs csoportos foglalkozás, kulcsképesség-fejlesztó csoportos
foglalkozás) került megtartásra, összesen 10 alkalommal. A fennmaradő 29 fő azokbőI a
program során lemorzsolódott ügyfelekből tevődik össze, akik időközben elhelyezkedtek vagy
más okból nem fejezték be a foglalkozásokat.
A programban 3 fő, felsőfokú végzettségűtanácsadó dolgozott, akik mindhárman határozott
idejű megbízási szerződés alapján látták el feladataikat.
A program összköltsége:
928 85l Ft
A2013. évi Beszámoló elkészítéséigbefolyt támogatás:
928 851 Ft

3,,KOMPLEX TELEP-PROGRAM,,
A program megvalósításának ideje: 2013.01.01
A megvalósítás helyszínez Ózd,
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programtervet a Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.3.6.-1111 Komplex telepprogram (Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) pályázati kiírására Ózd Varos
Önkormány zata nyujtotta be konzorciumi partnerként a társaság ga1,
A program a telepeken, telepszerű lakókömyezetben, szegregátumokban élő, halmozottan
hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggelrendelkező, jellemzően
szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyénekre és családokra terjed ki, de a
projekt a település egésze számára is nffit olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a hátrányos
helyzetű emberek felzárkőzását és a település életébetörténő integrációjukat.
A társaság feladata a projekten belül a humán szolgáltatások biztosítása és elérhetőségének
fej lesztése a következő tevékenységek ellátásával :
a) a település egészére célző bizalomépítő/erősítő tevékenységek ellátása;
b) létező közszolgáltatásokhoz, önkormányzati ellátásokhoz valő hozzáférés,telepen élők
számára történő biztosításának szervezése; szükség esetén az ezekben a szolgáltatásokban
dolgozók felkészítése;
c) a helyi ellátórendszenel való együttműködés kialakítása, különös tekintettel az egészségigyi,
szociális és gyermekj óléti alapellátásra;
d) teleperr/településen élők bevonása konkrét munkafolyamatokba;
e) konfliktuskezelés, mediációs, álláskeresési, családtervezési csoportos tanácsadás
D a környező foglalkoztatási lehetőségek (betanított munkák, munkahelyek, közlekedés,
szolgáltatások, képzések stb.) felderítése, együttműködések kialakítása.
A program keretében a társaságnál 1 fő, középfokú végzettségű koordinátor dolgozik, aki
határozott idejű megbízási szetződés alapján heti 20 órában látja el teendőit.
A program összköltsége:
135 985 000 Ft
A program társaságra eső költsége:
9 7I8 400 Ft
A2013. évi Beszámoló elkészítéséigbefolyt támogatás:
795 520 Ft
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A program ideje: 2010. március 0I-2013. február 28.
A megvalósítás helys zíne: Ózd, Putnok, Kazincbarcika, Edelény
A program célja:
Az Eszak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (új nevén Borsod-Abaűj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja) egyszerűsített közbeszerzési eljárás keretén
belül keresett humánszolgáltatőkat három 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 szo|gá|tatások 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 14I 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
helyzetű álláskereső és inaktív személyek programba történő bevonása és ,,programban tartása".

A programban a szolgáItatásokat megbízásos jogviszony alapján hat fő nyújtotta, további három
fő vállalkozői szerződés alapján biztosította a tevékenységet.A kilenc szolgáItatást nyújtó
menedzsment négy fő mentorból (melyből egy fő tanácsadói feladatokat is ellátott), egy fo
pszichológusból, két fő tanácsadóból és két fő trénerből állt.

A program összköltsége:
Összes Bevétel:
A2013. évi Beszámoló elkészítéséigbefolyt bevétel:
Ebből 2013. évi bevétel:

18 481 8l9 Ft
26908 505 Ft
26 908 505 Ft
453 800 Ft

rÁvroclrÁsor nvns KIMuTArÁse
796 eFt
1022 eFt

Nemzeti Fejlesztési Ugynökség:
B A-Z Megyei Kormányhivatal:
össresen:
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1818eFt

GVISELÓrNn X NYÚJTOTT EVE
Bérköltség (bruttó)
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Járulék

Osszesen:

3 600 000.-Ft

972 000.-Ft

4 572 000.-Ft

2 880 000.-Ft

699 840.-Ft

3 579 840.-Ft

2160 000,-Ft

583 200.-Ft

2 743 200.-Ft

1.4.6

szakmai vezető*

rÁvrop

r.1.o
Programvezető*

* l00 Yo-ban támogatott bér- és járulékköltségek

