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A szervezet azonosító adatai:
Név: Borsodi Tranzit Foglakoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely: 3600 Ózd,, Jászi Oszkár
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Nyilvántartási szám: nem releváns
Képviselő neve: Dr. Török
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Béla

Tárgyévbenvégzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

,,Támpillér - építőipari képzésés tranzitfo gla|koztatás Ózdon'':
A program megvalósításának ideje: 2013, december 01- 2015. június 30.
1.

A megvalósítás helyszíne: Ózd
P á|y
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A projekt

rrá s : Emberi Erő források

Minisáériuma

rÁUOP-t .4.6-13lI,,Tranzitfo glalkoztatás az építőiparban" c. pályazati
felhívásra, ,oTÁMPILlnn - építőipari képzésés tranzitfoglalkoztatás Ózdon " címmel
benyújtott pályázati programja. A programot a Kft. konzorciumban valósítja meg az Ózdi Roma
a társaság

Nemzetisé gi Önkormany zatta|.

A

projekt általános célja az alacsony iskolai végzettséggelrendelkező, hátrányos helyzetű,
munkanélküli emberek szakméútoz juttatása, ezáltal munkába állásának, munkahelyi és
társadalmi beilleszkedésénekelősegítése, 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 fokuszálva - számáta nyujt segítséget építőipariképzettségük
megszerzéséhez, ezáItal foglalkoztathatőságuk javításához, egyben biztosítja munkába állásukat,
munkaerő-piaci (re)integrációjukat.
A program közvetlen célja, foglalkoztatási jogviszony közben a helyi igényekre és keresletre
épülŐ, kétféleépítőipari szakmában indított, gyakorlatorientált OKJ-s szakma (festő és kőműveshidegburkoló szakmák) megszeruése 24 (2 x 12) fő munkanélküli számára.

A projekt teljes időtartarna

A toborzás és a24
fo programrésztvevő kiválasztása után a programba vont célcsoporttagok - mentoraink által 19 hónap, mely a célcsoport toborzásával indult.

egyéni és csoportos felkészítésenvettek részt, mely után megkezdődnek a felkészítő munkaerő-

piaci tréningek, illetve az ismeretfelűjítő képzés. A projekt nyolcadik hónapjában elindultak a
foglalkoztatással egybekötött építőipati OKJ-s képzések(két kurzusban, festő és kőműves,
hidegburkoló szakmákban) a projektrésztvevők számára. A képzésteljes ideje alatt heti 30
Őrában kerültek foglalkoztatásra aprogramban részvevők, a képzések gyakorlati helyszínei azon
munkáltatóknál került lebonyolításra, akik vállalták a résztvevők továbbfogl alkoztatását

minimum 4 hónapig. A képzésideje alatt történő foglalkoztatás munkabérét, a taneszközök egy
részét,a munkaruhát tiársaságunk fedezi apályázati támogatás által. A képzésekbefejezése után a
szakmát szerzettek minimum 4 hónapos foglalkoztatása - melyet helyi építőipari vállalkozások
biztosítanak -, 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 negatívan befolyásolhatj a.
A társaság tészéről a programban összesen öt fo került alkalmazásra. Ebből az öt főből

szakmai megvalósítóként két fő mentor

és egy íő szakmai vezető, továbbá a
projektmenedzsmentként egy fő programvezető és egy fő pénzügyivezető került alkalmazásra. A
két mentor, a programvezető és a pénzügyi vezető foállásban, heti 40 órás munkaviszonyban
dolgozik, határozott idejű munkaszerződés alapján. A szakmai vezető másodállásban, heti 30
őrábanlátja eI tevékenysé géthatározott idejű megbízási szerződés alapján.
A programban a konzorciumi partner részéről két fő roma koordinátor került alkalmazásra,
akik heti 15 őríhan, határozott idejű megbízási szerződés alapján végzlk koordinátori
feladataikat.
A program összköltsége:
A program társaságra eső költsége :
A20I4. évi Beszámoló elkészítéséigbefolyt

támogatás:

79 I54 080 Ft
74 054 080 Ft
38 695 000 Ft

2. ,,Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken''

A program megvalósításának ideje: 2013.01.01 - 2014.I2.3l.
A megvalósítás helyszínez Ózd
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programtervet a Társadalmi Megújulás Operatív Program 5.3.6.-11l1 Komplex telep_
P.íogram (Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) páIyázati kiírására Ózd Város
Onkormán y zata nyűjtotta be konzorciumi partnerként a társasággal.
A program a telepeken, telepszení lakókömyezetben, szegregátumokban élő, halmo zottan
hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően
szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyénekre és családokra terjedt ki, de a
projekt a település egésze számára is nyújtott olyan szolgáltatásokat, amelyek segítettéka
hátrányos helyzetű emberek felzárkőzását és atelepülés életébetörténő integrációjukat.
A társaság feladata a projekten belül a humán szolgáItatások biztosítása és elérhetőségének
fejlesztése volt a következő tevékenységek ellátásával:
a) a település egészére célző bizalomépítőlerősítő tevékenységek ellátása;

b) létező közszolgáItatásokhoz, 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) teleperVtelepülésen élők bevonása konkrét munkafolyamatokba;
e) konfliktuskezelés, mediációs, álláskeresési, családtervezési csoportos tanácsadás
0 a környező foglalkoztatási lehetőségek (betanított munkák, munkahelyek, közlekedés,
szolgáltatások, képzések stb. ) felderítése, e gyüttműködé sek kialakítása.
A program keretében a társaságnáI I fő, középfokú végzettségű koordinátor dolgozott, aki
határozott idejű megbízási szerződés alapjan heti20 őrábanlátta el teendőit.
A program összköltsége:
135 985 000 Ft
A program társaságra eső költsége:
9 718 400 Ft
A2014. évi Beszámoló elkészítéséigbefolyt támogatás:
8 822 000 Ft
3. ,,Szociális város

rehabilitáciő ÓzdVelencetelep

A program megvalósításának ideje: 2014.01.01
A megvalósítás helyszínez Ózd,
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programtervet a Észak-magyarországi Operatív Program 3.1.1,-12 Szociális célú
városrehabilitáció pályázatí kiírására Ózd Város Önkormányzata nyújtotta be konzorciumi
partnerként a társasággal.
program a telepeken és kömyékén, telepszeni lakókömyezetben,

A

szegregátumokban élő,
halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggelrendelkező,
jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyénekre és családokra
terjedt ki, de a projekt a település egésze számáta is nyújtott olyan szolgáltatásokat, amelyek
segítették a hátrányos helyzetű emberek felzárkőzását és a település életébetörténő

integrációjukat.
társaság feladata a projekten belül a humán szolgáItatások biztosítása és elérhetőségének
fejlesztése mellett a következő tevékenységeket látja el

A

o

Munkaerő-piaci integráció:

D@

vasszerelő, vasbetonszerelő képzés:A páíyázat keretében teruezett
lakásfelújításokban való helyi lakosság részvételénekelősegítése vasszerelő,
vasbetonszerelő képzéssel.A képzéscélcsoportja az akcióterületen élő
munkanélkülieknek, összesen 15 fő részvételével.A tanfolyam 350 órás (3
hónap), melyben 105 óra elmélet és 245 óra gyakorlati oktatás valósul meg. A
tanfolyam elvégzéseután képesek lesznek az építőipari munkaterületen,
csoportban kőművessel együttműködve, tewrajzok alapján dolgozni. A
munkaterületük kiterj ed az előkészítő tevékenységektől a vasbeton felmérése,
vágása, hajlítása, betonozási, vasalási, munkákon át, a monolit ftjdém vasalási
munkáinak elvégzéséig.
H@ újraorientáló csoportfoglalkozás: Az akcióterületen élő álláskeresők
számáta képességeiknek és készségeiknek feltárásában segít az íjraorientáIő

csoportfoglalkozás. A tréningbe 30 íő bevonását tewezzik a telepen élő
munkaerő-piaci szempontból aktív korú munkanélküli személyek közül. A
csoportfoglalkozás céIja a mrrnkát kereső személy igényei, problémái, jelenlegi
helyzete tisztáződjon, az álláskeresési aktivitása fokozódjon, motivációja
erősödjön a munkavállalást illetően. Célja továbbá az önbizalom erősítése, a
döntési bizonltalanság csökkentése és felkészítésa munkaerőpiacon előforduló
helyzetekre. Végül pedig a munkát kereső személy egyéni kereslete és a
munkaerőpiackinálataközött
találni számáraúj munka- vagy páIyaelképzelést.
E@ Munkavállalói kulcsképességeketés kulcskompetenciákat fejlesztő
csoportos foglakozás: a csoportfoglalkozás célja a munkához alapvetően fontos,
központi készségekés kompetenciák fejlesáése Ebbe a csoportfoglalkozásba
szintén 30 fő bevonását tervezzik. A foglalkozás célla a munka során
követelményként meghatározott kulcsképességek és kulcskompetenciák
feltárása, majd fejlesztése. Ezen kompetenciák és képességekrévénnagyobb
esélyük lesz elhelyezkedni, munkahelyükön tartósan hely.tállni.
Bűnmegelőzési tevékenységek
D@
Bűn- és baleset-megelőzési kisfilmek készítése:
A projekt keretein belül sor kerül a célcsoport ifiabb (általános- és középiskolás korú)
tagalhoz a vizuális élményhatékonyságára építvefelvilágosító, tájékoztatő,
fi gyelemfelhívó kisfi lmek készítése.
A kisfilmek 1 1. évfolyamos gimnazisták előadásában kerültek rögzítésre, előre
elkészített forgatókönyv és rendezési koncepció alapj án.
A kisfilmek az alábbi témaköröket érintik:
- gyalogos közlekedés és veszélyei;
- közlekedés kerékpánal;
- passzív biáonsági rendszerek;
:

- a gépjárművek sebessége;
- elsősegélynyújtás, segélyhívás ;

- kábítószer probléma:

- lopás;
- rablás;
- zsarolás;

- garázdaság;
- kényszerítés;
- közlekedés biztonsága elleni bűntett;

Az

egyes kislrlmekben a szerepeket a gimnazisták játszanék, narrácíóval, rendőrségi
,,szakéítő" közreműködésével kerülnének feldol gozásra.
A DVD professzionális technikával készült, a kiadvány ingyenesen terjeszthető,
sokszorosítható.
É@ Bűn- és baleset-megelőzési előadások: a pályázatban leírt célok megvalósítását
nem csak a technika vívmányainak használatával, hanem a megszokott, hagyományos
módon megvalósított előadásokkal kívánjuk elémi. Főleg az idősebb korosztály
tekintetében igaz az, hogy az interperszonális kapcsolatok kiemelt szerepet kapnak a
bizalom kiépítésében,egy-egy előadóról szerzett személyes benyomás meghatározhatja
azt,hogy a tőle származő bűnmegelőzési tanácsokat megfogadják-e az idősek.
Az előadások témakörei:
- trükkös lopások;

-háza|ő tolvajok;
- időskorúak sérelméreelkövetett rablások;
- betöréses lopások és megelőzésének lehetőségei;
- a szomszédokkal való kapcsolattartás, stb.

Külön kerültek megtartásra az előadások az iskolás korosztálynak, aközép korosztálynak
és az időskorúaknak.

o

E@ Információs újság megjelentetése: Az Ózdi Rendőrkapitányság információs
kiadványának megj elentetése közérdekű információkkal.
En@ Ingyenes jogi szolgáltatás: a telepen élő személyek egyéni tanácsadás keretében
érdeklődhetnek büntetőjog témákban a rendelkezésükre álló ügyvédtől. Hetente egyszer 2
óra időtartamban vehető igénybe apályázat során.
Kömyezettudatosság erősítése: a kömyezettudatosság jegyében jelen pályázat keretében
három akciónapot szerveztünk meg, melyen a Velence-telepen élők vettek részt, A
szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás, a kömyezettudatos életmód témaköreire
kívántuk felhívni a figyelmet. Az akciő keretében különböző előadások és programok,
foglalkozások kerültek megrendezésre. Felhír,tuk a figyelmet a közlekedés és a
mindennapi élet egészségkárosítóhatásaira, illetve ezek kikerülési lehetőségeire. Az
újrahasznosítás témájában leginkább a mindennapi élet során megtalálhatő,használandő
anyagokra, eszközökre, termékekre összpontosítottunk. Rengeteg információt kaptak az
érdeklődők azenergiatakarékosságról és a szelektív hulladékgyűjtésjótékony hatásáról.

A program összköltsége:
A program társaságra eső költsége:
A2014. évi Beszámoló elkészítéséigbefolyt támogatás:

338 913

719Ft

3 910 655 Ft
l39 000 Ft
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1. ,,AZ

nszar-vrAGYARoRSZÁGI nÉctÓnan Él,Ő, MEGVÁLTDZDTT
MUNKAKnpnssncŰ szEMELyEK szÁtuÁna NyúlraNnó MENToRI ns

MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK"

A program ideje: 2014.január 0I- 2015. április 30.
A megvalósítás helysz ínez Ózd, Putnok, Kazincbarcika, Edelény
A program célja:
Az Borsod-llbaűj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja (új nevén Borsod-

4tbaűj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya) egyszerűsített közbeszerzési
programjához.
Társaságunk Saj ó - Bódva körzetre vonatkozóan adott be nyerte s ár aj énlatot.

eljárás keretén belül keresett humánszolgáltatókat rÁVrOP L1.2.

A mentori

és munkaerő-piaci szo|gáltatások elsődleges célja volt az észak-magyarországi
régióban élő személyek programba történő bevonásának, a program sikeres befejezésének,
valamint munkaerő-piaci kivezetésének elősegítése.
Ennek keretében társaságunk számszerűsített feladata havonta átlagosan 490 fő részérementori
szolgáltatás nyújtása.

6

A tevékenység célja volt az ózdi, putnoki, kazincbarcikai

és edelényi körzetekben

élő, hátrányos
helyzetű az kirendeltség nyilvántartásában szereplő személyek programba történő bevonása és
,,pro gramb an tartása" .
A programban a szoLgáItatásokat bedolgozói jogviszony a|apján kilenc fo mentor nyújtotta, akik
egyben tanácsadói feladatokat is ellátottak.
Aprogramösszköltsége:
16283727 Ft
20 8I1 330 Ft
Összes Bevétel:
1 1 190 636 Ft
A20I4, évi Beszámoló elkészítéséigbefolyt bevétel:

-]. Közhasznú tevékenységekbemutatása (tevékenységenként)
Közhasznú tevékenységmegnevezése

:

.

szociálistevékenység

.

Tudományos tevékenység,kutatás

.

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés,ismeretfejlesztés

.

Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,foglalkoztatásának
elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

.

környezetvédelem, természetvédelem

.

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

.

Rehabilitációsfoglalkoztatás

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó kőzfeladat,j ogszabályhely:
A Társaság
asznú t ev éke nv s és e i
1. SzocitíIis tevékenység
k ö

zh

Kö

kutalós

ladat meg nev ezés e

A csalódok

védelme és a csaldtlokjólétének
erősítése, a munkavdllalds és a családí élet

k e lős e o ít és e.
Egütíműködés a középtávú íudomány-,
technológia- és innovóció polílikai stratégia
ö s s z e e qJ

2. tudoruíny os tevékenység,

zfe

e7t el és én

ismeretterjeszlés
4. munkaerőpiacon hdtrdnyos
h ely zet ű rétegek képzéséne k,
fo g l al ko zíat ds á n a k el ős eg ítés e
és a kapcsolódó szolgtíltatdsok

Felnőttképzési
tevékenység:
meghatározott jogalanyok a
fel n

2011. évíCCXI. törvény. a családok

védelmérdl I.§-6.§

e

kíalakításdhan.

3. nevelés és okíatós,
képességfejles7tés,

Jogszabályhely

őttképzésben részt vevő személyek

iskolarendszeren kívüli képzésére
irányuló tevékenysége, amely a
szakképzésrőlszóló törvény szerinti,

állam által elismeft

szakképesítés

megszerzésére irányuló szakmai
képzés,támogatott egyéb szakmai
képzés,általános nyelvi képzésés

2004. évi CXXXIV. tömény a kutatds-

fejlesztésrdl és a technológiai
innovációról 5. § 6) bek.
2013. évi LXXVil. tömény a

felnőttképzésről 1.§ (2)-(3) bek.

támogatott egyéb nyelvi képzés, és az
ezekhez nem tartozó, ámogatott egyéb
képzés,felnőttképzést kiegészítő
tevékenvséq.
4, környexetvédelem,

természetvédelem

5. hdtrányos helyzetű

csoportok tdrsadalmi
esélyeglenlőségének
elősegííése
6. rehabilitúciós fog l al koztatds

Körny ezet- egészségüg1l (köztisztas Óg,
település körny ezeti tísztasdgdnak
biztosítdsa), helyi környezet- és
természetvédelet4 közreműkötlés a telepüIés
kö z.b izlo ns ás án ak hizto s ít ós óh an.
Haj léktalannó v álós megelőzés éne k

biztosíídsa

Maglarorszúg helyi
önkormdnyzatairól 13. § (1) bek. 5.,
11., 17.

pontjai

2011. évi CLXXXIX. törvény

Maglarorszdg helyí
önkormdnyzaíaíról 13. § (I) bek 10.
nnnlin

fogl atékos személy ek rehabilitóciój
me gv aI ó s u lds a érde kéb e n ny újt ott

A

szolgtíltatdso

2011. évi CLXXXIX. íörvény

k

dnak

1998. évi XXVI. íörvény
személyek jogaíról és

: reh abilittícíós program,

ses édesz köz - spg ét]psz köz -pl l ótó s fpi I cszíés-

afoglatékos

esélyegyenlőségük bizlosításdról
nI-oI

2

I. §

A közhasznú tevékenységcélcsoportja:

o

bármely magánszemély és gazdálkodó szeryezet,

o

hátrányos helyzetű rétegek,

.

fogyatékosszemélyek.

A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:7I1 fő
A közhasznú tevékenységfobb eredményei:

o
.
.

gyakorlatorientált OKJ-s szakma megszerzés e 24 fő munkanélküIi számára,
75 fo munkanélküli részére munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása.

7I7 fő - a munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában szereplő személyek számára munkaerő-piaci szolgáltatások nyúj tása.

a

4.

Közhasznú tevékenységérdekóben felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem
megnevezés

Vagyonelem értéke*

A számviteli beszámolóban
kimutatott saját tőke tárgyévi
csökkenésének a közhasznú
tevékenység érdekében
felhasznált része

5.

Cél szerinti juttatások kimutatása

Felhasználás célja

Előző

év*
10 275

6.

Y ezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

Előző év (1)*

Ugyvezető

4 572

4 572

305

3 660

22]
' 100 %-ban támogatott bér- és járulékköltségek

2 724

rÁltop
rÁVtOP

1

I.4.6. szakmai
vezetől

.4.6. progr amvezető\

Tárgyév (2)

*

7, Közhasznú jogállás megállapításáhozszükséges mutatók
Alapadatok

EIőző év (1)*

Targyév (2)*

B. Eves összes bevétel

2 758

60 853

Ebből:
C. a személyi jövedelemadó
me ghatár o zott r észénekaz
adőző rendelkezése szerinti
felhasználásár ől szőIő I 99 6.
évi C)O(VI. tv. alapján átutalt
összeg

0

D. közszol gálati bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukfurális
alapjaiból, illetve Kohéziós
Alapból nyujtott támogatás

2 080

48 437

G. Konigált bevétel [B(C+D+E+F)]

678

12 416

H. Osszes ráfordítás (kiadás)

18 758

58 283

10 691

39 585

18 758

58 283

K. Adózott eredmény

-15 913

2 531

L. A szewezet munkájába

0

0

I. ebből személyi jellegű

ráfordítás
J

.

Közhasznú tevékenység
ráfordításai

közreműködő önkéntes
tevékenységetvégző
személyek száma(foben; a
közérdekri önkéntes tevékenységről
szóló 2005, évi LXXXVIII.
törvénynek me gfelelően)

Erőforrás-ellátottság

Ectv.32.

G) a) [(BI +B2) l 2>

mutatói
§

1,

000. 000,-

Mutató teljesítése
Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Ft]

Ectv.32. § (4) ó) [Kl+K2>0l
Ectv.32. § (4) c) [(I1+I2-AIA2y(Hl+H2)>0,25l
Társadalmi támo gatottság
mutatói

Mutató teliesítése

Ectv.32, § (5) a) |(CI+C2)/
(Gl+G2)>0,02]

Igen

Nem

Ectv.32. § (5) á) LQl+J2)l
(Hl+H2)>0,5]

Igen

Igen

Igen

Nem

Ectv.32.

§

(5) c) [(Ll+L2)l2>I0 fő]
* adatok ezer forintban

l0

