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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Az Ormánság Szíve Alapítvány 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg
főösszege 37.274 ezer Ft, a saját tőke 36.196 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. pontja,
mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménylevezetésből.
Ormánság Szíve Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány
Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú
egyszerűsített éves beszámolójának mérlege
2010. év
Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.
Adószám: 18329003-1-02

Sor
szám
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

A tétel megnevezése
b
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök (6-9. sorok)
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
C. Sajáttőke (12-16. sorok)
I. Induló tőke / jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás / eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú)
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási
tevékenységből
D. Tartalék
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek (20-21. sor)
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

Előző év
c

Előző évek
helyesbítése
d

Tárgyév
e

356

737

356

737

12.929

36.537

12.072

18.666

857
13.285
13.240
100
9.608

17.871
37.274
36.196
100
13.140

3.532

22.956

45

1.078

45
13.285

1.078
37.274

Ormánság Szíve Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány
Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú
egyszerűsített éves beszámolójának eredménylevezetése
2010. év
Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.
Adószám: 18329003-1-02

Sor
szám
a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

A tétel megnevezése

Előző év

b
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(I+II.)
I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT
BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.+5.)
1. Közhasznú célú működtetésre kapott támogatás
a) alapítói
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ
BEVÉTELEK
B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1. + 2.)
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
C. Tényleges pénzbevételek (A./I. + B./1.)
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
(A/II. + B/2.)
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.)
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4.Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

c

Előző évek
helyesbítése
d

Tárgyév
e

11.237

43.932

11.237

43.932

7.429

365

380

350

1.948
1.860

15
40.274
3.293

7.705

20.976

7.430
275

20.777
199

Ormánság Szíve Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány
Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú
egyszerűsített éves beszámolójának eredménylevezetése
2010. év
Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.
Adószám: 18329003-1-02

Sor
szám
a
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

A tétel megnevezése

Előző év

b
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1.+2.)
1. Közhasznú tevékenység tárgyév pénzügyi
eredménye (A/I.-E/1.-E/4.)
2.Vállalkozási tevékenység tárévi pénzügyi
eredménye (B/I.-F/1.-F/4.)
H. Nem pénzben realizált eredmény (1+2)
1. Közhasznú tevékenység nem pénzben
realizált
eredménye tevékenység nem pénzben
2. Vállalkozási
realizált eredménye
I. Adózás előtti eredmény
J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi

c
3.532
3.532

Előző évek
helyesbítése
d

Tárgyév
e
22.956
22.956

3.532

22.956

3.532
3.532

22.956
22.956

Tájékoztató adatok
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítás
A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege

11.120
8.756
2.364

4.328
15

2. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Az Ormánság Szíve Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány a 2010. évben kérelem útján kapott támogatások, pályázatok, közhasznú bevételek és
adományok során összesen 43.932 ezer Ft támogatásban részesült az alábbiak szerint:
KIMUTATÁS
a pályázati úton elnyert támogatásokról
2010. év
Támogatás
Támogatásnyújtó neve

Felhasználás célja

Érkezett
támogatás
2010

Projekt költségeinek
összege (eFt)
előző évi
tárgyévi
felhasznált
felhasznált
(eFt)
(eFt)

Átvitel
összege a
köv. évre
(eFt)

Elszámolás
határideje

0 eFt

2010.01.15.

időtartama

összege
(eFt)

KEOP-6.1.0/A-2008-0042
Támogatás (90%)

2009.02.01.
2009.11.15.

4.995 eFt

„A Jövő Fénye” projekt

3.233 eFt

4.995 eFt

0 eFt

TÁMOP-5.3.1-C-09/2-20100051

2010.08.01.
2012.03.31.

77.231 eFt

"Jövő-Kép" projekt

27.031 eFt

0 eFt

12.457 eFt

2.572 eFt

0 eFt

2.572 eFt

0 eFt

2010.06.30.

350 eFt

0 eFt

0 eFt

350 eFt

2010.06.30.

896 eFt

0 eFt

896 eFt

0 eFt

2010.07.30.

NCA-DP-09-A-0203

2009.12.01.
2010.05.31.

2.572 eFt

NCA-DD-10-0761

2010.06.01.
2011.05.31.

350 eFt

NCA-NK-09-F-0418

2009.04.01.
2010.06.30.

896 eFt

„Összefogás az
Ormánságban a
foglalkoztatás javítása
érdekében” projekt
„Az Ormánság Szíve
Alapítvány 2010/2011.
évi működésének
támogatása” projekt
"Zöldek határon innen
és túl I."

14.574 eFt 2012.04.30.

NCA-NK-10-B-0411

2011.03.01.
2011.05.31.

1.520 eFt

"Zöldek határon innen
és túl II."

1.520 eFt

0 eFt

0 eFt

1.520 eFt

2011.06.30.

NCA-CIV-10-A-0220

2010.06.01.
2011.05.31.

2.622 eFt

"Képzés a sikeres
Ormánságért"

2.622 eFt

0 eFt

1.422 eFt

1.200 eFt

2011.06.30.

2.400 eFt

"Társadalmi kohézió
erősítése a horizontális
szempontok mentén az
Ormánságban"

2.400 eFt

0 eFt

254 eFt

2.146 eFt

2011.06.30.

NCA-DP-10-E-0157

Összesen:

2010.09.16.
2011.05.31.

40.624 eFt

17.601 eFt

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról, közhasznú tevékenységből származó bevételekről
2010. év

Juttatás megnevezése
Közhasznú tevékenységből származó bevétel

Támogatott cél

Támogatás
összege (eFt)

közhasznú
tevékenység

3.293 eFt

Összesen:

3.293 eFt

Központi költségvetésből kapott pénzbeli/természetbeni támogatás összege
Támogató
megnevezése

Pénzbeli

DDRMK

X

Nem
pénzbeli

Támogatás célja

Támogatás
összege (eFt)

bértámogatás

380 eFt

Összesen:

380 eFt

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2010. év
Megnevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény
Közhasznú tevékenység
tárgyév pénzügyi
eredménye
Vállalkozási tevékenység
tárévi pénzügyi
eredménye

Előző évi
összeg (eFt)
100 eFt
9.608 eFt
-

Tárgyévi
összeg (eFt)
100 eFt
13.140 eFt
-

Különbözet
(eFt)
3.532 eFt
-

3.532 eFt

22.956 eFt

19.424 eFt

-

-

-

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Az Alapítvány a 2010. évben cél szerinti juttatásokkal kapcsolatos költséggel nem rendelkezett.

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT
ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL,
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS
MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Az Ormánság Szíve Alapítvány a 2009/2010. évi működésének támogatására a Nemzeti Civil
Alapprogramtól kapott (NCA-DD-10-0761) 350.000 Ft összegű támogatást.

6. KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK
NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Az Alapítvány a 2010. évben közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokkal
kapcsolatos költséggel nem rendelkezett.

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI
BESZÁMOLÓJA
A 2010. év során az alapítvány a következő tevékenységeket folytatta:
Pályázatok lebonyolítása kapcsán
"Az Ormánság Szíve Alapítvány 2009/2010. évi működésének támogatása" projekt
(NCA-DD-09-0126) – 380.000 Ft
Támogatási időszak: 2009. 06. 01. – 2010. 05. 31.
A Nemzeti Civil Alapprogram jóvoltából 380.000 forintot fordíthatunk működésünkre a 2009/2010
évben.

„Nemzetközi partnerkereső dinnyefesztivál az Ormánságban” projekt (NCA-NK09-A-0426) – 200.000 Ft
Támogatási időszak: 2009. 08. 01. – 2009. 09. 30.
Egy szórakoztató, élményekkel teljes fesztivál keretein belül ismerkedtünk meg dél-dunántúli és
külföldi civil szervezetekkel. Jó lehetőségnek éreztük, hogy a szabadidős programokon, kicsit
kötetlen keretek között ismerkedjünk meg közelebbről egymással, azzal a céllal, hogy a különböző,
ám hasonló célokkal rendelkező civil szervezetek egymásra találjanak, és eredményesen
működjenek együtt a jövőben, segítve egymás munkáját és a közös célok megvalósulását közös
projektek megvalósításában. 3 külföldi székhelyű, valamint 6 baranyai civil szervezetet hívtunk
meg a 2 naposra tervezett fesztiválra.

„Zöldek határon innen és túl” projekt (NCA-NK-09-F-0418) – 896.000 Ft
Támogatási időszak: 2009. 04. 01. – 2010. 06. 30.
A projekt kapcsán egy már megalapozott nemzetközi együttműködést fejlesztettünk tovább egy
szakmai találkozó keretein belül, ahol a két civil szervezet bemutatta szakmai tapasztalatait
egymásnak. A találkozón megtervezett projekteket egy szálra, egy témára fűztük fel:
környezetvédelem, környezettudatosság és a fenntartható fejlődés megteremtése. Nagy
problémákkal küzd ezen a téren nemcsak Szerbia, hanem Magyarország, azon belül is

nagymértékben az Ormánság, ahol a magas számban jelen lévő halmozottan hátrányos helyzetűek
felvilágosítása, szemléletváltoztatása és fejlesztése a legnehezebb, ugyanakkor a legfontosabb is.

„Összefogás az Ormánságban a foglalkoztatás javítása érdekében” projekt (NCADP-09-A-0203) – 2.571.960 Ft
Támogatási időszak: 2009. 12. 01. – 2010. 05. 31.
Alapítványunk már régóta kívánt együttműködéseket, kapcsolatokat kialakítani hasonló célokkal és
célcsoporttal rendelkező civil szervezetekkel. Jelen pályázat lehetőséget nyújtott számunkra
nemcsak arra, hogy meglévő kapcsolatainkat mélyítsük el, hanem arra is, hogy új partnerekkel
bővítsük kapcsolatrendszerünket, sőt, segítsük az Ormánságban élő halmozottan hátrányos
helyzetűeket abban, hogy képzéseken vegyenek részt, támogatásokat igényeljenek és nem utolsó
sorban munkához jussanak rendezvénysorozatunk során nyújtott információk által.

„Jövő-Kép” projekt (TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0051) – 77.230.590 Ft
Támogatási időszak: 2010. 08. 01. – 2012. 03. 31.
A "JÖVŐ-KÉP" projekt min. 70 fő halmozottan hátrányos helyzetű (munkanélküli ellátásban nem
részesülő regisztrált álláskereső, ill. inaktív) min. 70%-ban roma származású célcsoporti személy
bevonásával, az Ormánságban, Baranya megye 3 hátrányos helyzetű (Sellyei, Siklósi, és
Szentlőrinci) kistérségében 4 megvalósítási helyszínen (Vajszló, Sellye, Kémes és Gyöngyfa)
valósul meg 20 hónapon keresztül. A bevontak egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv alapján
helyszínenként 510 órás, 8 hónapos komplex képzési és szolgáltató programban vesznek részt,
melynek keretében problémafeltárás, állapotfelmérés, diagnóziskészítés, önálló életvezetési
készségek erősítése, kulcskompetenciák fejlesztése, önálló családi életre és a munkavállalói
szerepre való felkészítés, állapotjavítás, képzésbe, oktatásba való bejutást, ill. a gátló problémákat
kiküszöbölő segítségek zajlanak, hogy a célcsoport elhelyezkedési esélyei jelentősen javuljanak. Ezt
6 hónapos intenzív utánkövetés, majd a projekt értékelése és zárása követi.

„Az Ormánság Szíve Alapítvány 2010/2011. évi működésének támogatása” projekt
(NCA-DD-10-0761) – 350.000 Ft
Támogatási időszak: 2010. 06. 01. – 2011. 05. 31.
A Nemzeti Civil Alapprogram jóvoltából 350.000 forintot fordíthatunk működésünkre a 2010/2011
évben.

"Képzés a sikeres Ormánságért" projekt (NCA-CIV-10-A-0220) – 2.622.000 Ft
Támogatási időszak: 2010. 06. 01. – 2011. 05. 31.
A projekt célja: Hosszú távú célunk olyan lokális civil szervezeti hálózat kiépítése, amely a
képviselt közösség aktivizálásával, annak érdekei, fejlődése biztosítása érdekében képes hatékony
projektek kidolgozására és végrehajtására, képes kitermelni működésének anyagi fedezetét és
tisztában van a működéshez szükséges jogszabályi és adózási feltételekkel. A képzéssorozat
gyakorlatorientált, mely esettanulmányok, egyéni és csoportos feladatok, valós és mintapéldák
ismertetése biztosít. A képzés során lehetőséget biztosítunk személyes konzultációra is, valamint
egyéni esetkezelésre.

"Társadalmi kohézió erősítése a horizontális szempontok mentén" projekt (NCADP-10-E-0157) – 2.400.000 Ft
Támogatási időszak: 2010. 09. 16. – 2011. 05. 31.
Az ország egyik leghátrányosabb helyzetű területén (az Ormánságban) megvalósuló komplex, 5
horizontális szempontot érintő projekt az Ormánság területén megtalálható civil szervezeteket
próbálja közvetlenül és közvetve összefogni és aktivizálni a horizontális szempontokat feldolgozó
előadásokon, valamint az azok szellemében megrendezett rendezvénysorozaton keresztül.
A projekt közvetlen célcsoportja a projektbe bevont 5 civil szervezet Ormánság területéről. A
közvetett célcsoportot mindenképpen a kistérségekben élő hátrányos helyzetű személyek, a

munkanélküliséggel, elszegényedés által fenyegetett, ill. alacsony iskolai végzettségű, gyenge
érdekérvényesítő képességgel rendelkező társadalmi csoportok jelentik, akik a bevont civil
szervezeteken, valamint a szakmai partnerségen (pl. önkormányzatokon, vállalkozásokon, oktatási
intézményeken stb.) keresztül lesznek a projekt közvetett haszonélvezői.

Állandó jellegű működési és adminisztrációs feladatok – 2.861 eFt
• Tanácsadás a hátrányos helyzetű családok számára a gyermekektől a nagyszülőkig
(hivatalos ügyintézésben való segítségnyújtás, szociális ellátásokról és ösztöndíjakról való
tájékoztatás, stb.)
• Együttműködés fejlesztése a helyi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel
felsőfokú oktatásban részt vevők szakmai gyakorlatának szervezése a térségben,
gyakornokközvetítés
• Szezonális dinnyefesztivál
szervezése Vajszlón az
egészséges
táplálkozás,
egészségmegőrzés és a kulturált szórakozás jegyében
• Munkaerő-piaci programok megpályázása (pl.: TÁMOP 5.3.1-C-09-2, TÁMOP 1.4.3)
• Családsegítés, családtámogatás
• Oktatás, képzés, ismeretterjesztés, képesség- és készségfejlesztés, továbbá tanácsadás
• Nemzetközi diáktáborok szervezése és lebonyolítása
• A fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedésének támogatása, idősebb munkavállalók munkaerőpiaci részvételének támogatása
• Roma népesség kultúrájának, nyelvének az ápolása, identitástudatuk kifejezésének
elősegítése
• Helyi kezdeményezések megvalósítása, azok támogatása
• Önkéntes munka szervezése, abban rejlő előnyök hasznosítása

Adományaink
Alapítványunk a következő támogatásokat nyújtotta a 2010. év során:

„Dinnyeosztás” – 2010
Projektünk fő célja volt, hogy az Ormánságban élő rászoruló családok élelmiszerhez jussanak.
Számos család létezik, akiknek naponta nehézséget okoz az étkeztetés, a szűkös lakáskörülmény.
Sok család kizárólag csekély bevételi forrással, alacsony jövedelemmel rendelkezik, melynek
legnagyobb része általában segély, nyugdíj, vagy ezekkel egy tekintet alá eső bevétel, továbbá
alkalmi munka után járó jövedelem. A munkanélküliség nagy aránya, a szegénység fokozza a
megélhetési problémákat. Mindezek tükrében gondoltuk úgy, hogy nagy segítséget nyújtana a fenti
problémákkal küszködő családoknak, ha ingyenesen dinnyéket nyújtanánk át nekik, ezzel is segítve
őket.

„Sportköri támogatás” – 2010
Alapítványunk lényegesnek tartja a fiatalok és idősebbek nemcsak szellemi, hanem fizikai
fejlődését is. A sportolás, mint szabadidős tevékenység, közösségfejlesztő módszer vagy hivatás
rengeteg pozitív hatást fejt(het) ki egy település, közösség életében, legyen szó gyerekekről,
tinédzserekről vagy felnőttekről, idősekről. Ezen hitünk szellemében támogattuk a Vajszlói Községi
Sportkört anyagi, valamint sporteszközök segítségével.

„Mikulás akció” – 2010
Alapítványunk a vajszlói, kémesi, sellyei és gyöngyfai halmozottan hátrányos helyzetű családok
számára tartott egy Mikulás akció napot, mely során 70 főnek volt lehetőségünk kiosztani
édességet, s egyéb apróságokat tartalmazó Mikulás-csomagokat. A résztvevők azon gyermekek
szülei voltak, akik szociális helyzetük okán csak nehézkesen, vagy egyáltalán nem tudtak volna
ajándékkal kedveskedni gyermekeiknek Mikulás alkalmából. A rendezvénynek a helyi Művelődési
Ház adott otthont.

„Apró talpak Karácsonya” – 2010
Alapítványunk nemcsak a környezetünk védelmének érdekében kíván tevékenykedni, hanem a
környezetünkbe tartozó állatok védelmében is. Fontosnak tartjuk, hogy azt a felelősségtudatot, mely
a környezetünkben élő állatok, főként a háziállatok kapcsán kell(ene) hogy tanúsítsunk, minél
szélesebb társadalmi körben elterjesszük. Alapítványunk a Harkány-Siklós Állat- és
Természetbarátok Egyesülete által fenntartott menhely számára adományozott 200 kg száraz tápot,
valamint konzerv kutya és macskaeledelt, melyet mind az Egyesület munkatársai, mind a kutyusok,
cicusok jó szívvel fogadtak.
Alapítványunk projekteken kívüli tevékenységében is törekszik arra, hogy szolgáltatásainak
minőségét javítsa, programjainak számát és sokszínűségét bővítse. Működési pályázatunk fő célja
Alapítványunk zavartalan működésének biztosítása volt, illetve rövid és hosszú távú céljaink
elérésének elősegítése.

Partnerség
„Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése” – TÁMOP-5.5.308/02-2008-0026
Időszak: 2009. 10. 01. – 2010. 08. 30.
A fenti projekt – melynek megvalósítója a Nevelők Háza Egyesület volt, partnerségben a DélDunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társasággal, valamint a Maholnap
Magyar Jóléti Alapítvánnyal – a Baranya megyei formalizált civil szervezetek (egyesületek,
alapítványok) társadalmi szerepvállalásának segítését, a hazai és a nemzetközi fejlesztési
programokban való aktív részvételének erősítését célozta meg. A pályázat célja olyan, a szervezetek
szükségleteihez igazodó, fejlesztő szolgáltatások (szolgáltatási csomag) biztosítása volt, mely
szolgáltatások igénybevétele elősegítette a szervezetek hosszú távú fenntarthatóságát.
A fejlesztési folyamat keretet biztosított olyan közösségi szolgáltatási projektek kidolgozásához is,
melyek a szervezetek fejlesztési irányaihoz illeszkedve alkalmasak – konkrét pályázati lehetőségek
figyelembevételével – hazai vagy nemzetközi források elérésére.
A fenti projekt segítségével szervezetünk mind szakmailag, mind technikailag fejlődött,
kifinomultabbá vált, így projektjeinket, szolgáltatásainkat, valamint programjainkat az eddigieknél
magasabb minőségben, illetve nagyobb hatékonysággal tudjuk megvalósítani, lebonyolítani.

„Az akkreditáció rendszerének kialakítása” – TÁMOP 2.6.1
Időszak: 2010. 01. 01. – 2010. 12. 31.
Az „akkreditáció rendszerének kialakítása” című kiemelt projekt a Társadalmi Megújulás Operatív
Program akciótervében való szerepeltetését 2007 júniusában hagyta jóvá a Kormány. A kiemelt
projekt benyújtására vonatkozó felhívás, amelynek címzettje az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány, 2009. július elsején jelent meg. Az OFA által július 31-én benyújtott
projektjavaslatról a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogató döntése októberben született meg.

Az Európai Szociális Alap támogatásával országosan történt meg egy olyan integrált rendszer
kiépítése, amelynek bármely pontján ugyanazok a szociális és munkaerő-piaci
„szolgáltatáscsomagok” érhetőek el az ügyfelek számára. A szolgáltatások minőségének
egységesítése mellett szakmapolitikai cél volt a munkaerő-piaci szolgáltatásvásárlási rendszer
kialakításának elősegítése is. Az egységes kritériumok szerint mérhető, összehasonlítható
szolgáltatások megkönnyítik azoknak az intézményi kereteknek a kialakítását, amelyek közt az
állam (az Állami Foglalkoztatási Szolgálat - ÁFSz) átlátható feltételek mellett vásárol
szolgáltatásokat a piaci szereplőktől úgy, hogy képes a lehető legjobb munkaerő-piaci kimenet
elérésének ösztönzésére.
A munkaerő-piaci szolgáltatások sztenderdjeit és az akkreditációs rendszerre javaslatot tevő
koncepciót két szakértői testület, a Foglalkoztatási és Szociális Műhely, valamint a Jogi és
Akkreditációs Műhely dolgozta ki. A sztenderdek minimumkövetelményeken keresztül, egységes
rendszerben, összemérhető, valamint a szolgáltatásokat megvásárló foglalkoztatási szolgálat
érdekeit garantáló és a piaci szolgáltatásvásárlás előfeltételeit megteremtő módon írják le a
szolgáltatásokat. Egységes szerkezetben meghatározzák, hogy milyen tartalommal és milyen
minőségben kell nyújtani az egyes munkaerő-piaci szolgáltatásokat.
Ebben a folyamatban vett rész – számos egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó szervezettel
egyetemben – az Ormánság Szíve Alapítvány a projekt kapcsán szervezett műhelymunkákon
keresztül.

Zárszó
Feladatunk a társadalom, a gazdaság és a környezet megújítása, a térségi erőforrások hatékony
kiaknázása, új innovatív fejlesztések bevezetése, a térség versenyképességének fokozása, a térség
felzárkóztatása fenntartható eszközökkel, a térség új kapcsolatai kialakításának elősegítése, partneri
viszony kialakítása az állami és az önkormányzati szférával, társadalmi szervezetekkel való
együttműködés hatékonyságának a növelése, társadalmi esélyegyenlőség biztosítása, a térség
foglalkoztatottságának javítása, roma népesség integrációja, felzárkózásuk, megújulásuk,
munkaerőpiacon történő elhelyezkedésük elősegítése.

Dátum: Vajszló, 2011. április 15.

………………………………………….
Cégszerű aláírás

