Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.
2019. évi Közhasznúsági jelentése

Készült: 2020.03.05.

Tartalom

I.

Számviteli beszámoló

2. oldal

Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

3. oldal

III.

Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

3. oldal

IV.

A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

6. oldal

II.

Napra Forgó Rehabilitációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
2030 Érd, Budai út 7/b.
Tel, Fax: 23/520-682

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban NAF)
Adószám:
20636571-2-13
Cégjegyzékszám:
13-09-126916
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
Beszámolási időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.

1000HUF
A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

a)

alapítótól

b)

központi költségvetéstől

c)

helyi önkormányzattól

d)

egyéb

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

3.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel

4.

Tagdíjból származó bevétel

5.

Egyéb bevétel

B.

Előző év(ek)
módosításai

Előző év

Tárgyév

87 070

88 023

84 696

87 168

2 374

855

Vállalkozási tevékenység bevétele

280 475

256 701

C.

Összes bevétel (A+B)

367 546

344 724

D.

Közhasznú tevékenység ráfordításai

84 825

85 466

1.

Anyagjellegű ráfordítások

10 510

13 100

2.

Személyi jellegű ráfordítások

68 855

66 497

3.

Értékcsökkenési leírás

3 376

3 790

4.

Egyéb ráfordítások

2 075

2 071

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

10

8

6.

Rendkívüli ráfordítások

E.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

277 914

252 131

1.

Anyagjellegű ráfordítások

49 341

51 367

2.

Személyi jellegű ráfordítások

217 860

190 363

3.

Értékcsökkenési leírás

3 284

4 415

4.

Egyéb ráfordítások

7 397

5 934

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

31

53

6.

Rendkívüli ráfordítások

F.

Összes ráfordítás (D+E)

362 739

337 598

G.

Adózás előtti vállalkozási eredmény (B+E)

2 561

4 569

H.

Adófizetési kötelezettség

69

182

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

2 492

4 387

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

2 246

2 557

2

Napra Forgó Rehabilitációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
2030 Érd, Budai út 7/b.
Tel, Fax: 23/520-682

I.

Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke: 0 Ft

II. Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

Projekt megnevezése:

Munkaszáma:
Szerződés száma:
Projekt időtartama:

FOGLALKOZTATÁS 2018 „A” komponens - Ágazatközi együttműködési modellprogramok támogatása a fogyatékos (SNI) fiatalok oktatásból munkába lépésének elősegítése érdekében
374
561/3/2018
2018.04.01.-2019.06.30.

Rövid leírás:
A Kilátó Egyesület konzorciumi vezetésével, Mentorlánc néven együttműködtünk 3 másik szervezettel
(BULAKE, Gödi Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium, Kilátó Egyesület). Az együttműködés fókuszában a fiatalok munkaerőpiaci beilleszkedésének támogatása érdekében a szervezetek kompetenciának felmérése, rendszerbe állítása és az együttműködési lehetőségek felkutatása állt. Mindez abban
a szemléletben, hogy ebben a mentorálás központi tevékenységként hogyan, milyen tartalommal jelenhet
meg.
Eredmények:
A projekt során az egyes partnerek szervezésében rendszeres találkozókat tartottunk, ahol jobban megismerhettük egymás tevékenységeit, illetve külső szakmai partnereiket. 5 tudásmegosztó és hálózatfejlesztő „Mentorláncszem” műhelyt valósítottunk meg, illetve egy záró konferenciát. A koordinátor 8 alkalommal találkozott a partnerszervezetekkel és egyeztetett velük az előre haladásról, a reflexiók és megbeszélések alapján összeállította a közreműködésükkel projekt zárótanulmányát.

Projekt megnevezése:

Munkaszáma:
Szerződés száma:
Projekt időtartama:

FOGLALKOZTATÁS 2018 „B” komponens - Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő innovatív
szakmai programok és foglalkoztatást népszerűsítő rendezvények
támogatása
373
625/3/2018
2018.04.01.-2019.06.30.

Rövid leírás:
A programot nem konzorciumban, de szoros együttműködésben valósítottuk meg 3 másik szervezettel
(Civil Érték Egyesület, KézenFogva Alapítvány, Motiváció Alapítvány). Minden partner önálló vállalásokat is
tett, azonban több aktivitást közösen, vagy egymásra építve szerveztünk meg. Minden tevékenységnek a
célja, a megváltozott munkaképességű személyek integrációja szempontjából értékes eredmények elérése volt. Ezek közül voltak olyanok melyek innovatívak voltak, korábban kevés tapasztalattal rendelkeztek
a szervezetek a megvalósításukban, de az együttműködés révén eredményesebben tudtuk alkalmazni.
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Eredmények:
A projekt során 3 „fordított speciális” állásbörzét szerveztünk a partnerekkel közösen, ahol újszerű megközelítésben a munkáltatók keresték fel az álláskeresőket, illetve minden állásbörze kiegészült egy-egy
releváns, integrációhoz kapcsolódó témával. A munkáltatók számára tematikus workshopokat ajánlottunk,
melyek közül három előkészítésében részt vettünk, egyet pedig önállóan valósítottunk meg. A program
során tudásmegosztó találkozókat tartottunk, ahol az aktuális eseményeket készítettük elő, megbeszéltük
a korábbiak tapasztalatait. A projekt végén zárókonferenciára hívtuk a szakmai partnereket széles körben,
a foglalkozási rehabilitációhoz kapcsoló szervezetektől, munkáltatóktól, intézményektől.

Projekt megnevezése:
Munkaszáma:
Szerződés száma:
Projekt időtartama:

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület – Szakmai támogatás
350
2019.03.01-2019.12.31.

Rövid leírás:
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felkérésére részt vettünk a „Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal” című TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005 Paktum projektben a szakemberek ismeretbővítésében. A program fő célja térségben élő hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerő-piaci elhelyezése. Ennek támogatására a részben képzési napokat, részben esetmegbeszéléseket
biztosítottunk.
Eredmények:
3 tematikus képzési napon különböző témákat dolgoztunk fel az álláskeresőknek nyújtható szolgáltatási,
tanácsadási formákról, jogi szabályozási keretekről, speciális csoportok szükségleteiről interaktív formában. A képzésen elhangzottak gyakorlatba való átültetése érdekében további 6 esetmegbeszélő napot
szerveztünk, ahol konkrét ügyfelek példáján keresztül mélyítettük el az ismereteket. A program során
saját tapasztalatainkra és az aktuális szakmai ismeretekre egyaránt alapoztunk.

Projekt megnevezése:

Munkaszáma:
Szerződések száma:
Projektek időtartama:

Keret és Támogatási Szerződés 2019. évre a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról
BPU-0605/1320-0/2018
2019.01.01 – 2019.12.31.

Rövid leírás:
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatók 327/2012.
(XI.16.) korm. rendelet alapján pályázhattak a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása érdekében költségvetési támogatásra. 2019-ben 63 fő foglalkoztatásához nyertünk el támogatást,
amelyből 58 fő tartós és 5 fő tranzit foglalkoztatására vonatkozik, ebből 5 fő 100%-os támogatási intenzitású, 0 fő 90%-os támogatási intenzitású, 0 fő 80%-os támogatási intenzitású. A vissza nem térítendő
költségvetési támogatást a megváltozott munkaképességű munkavállalók bér és járulékai egy részére,
valamint a foglalkoztatásukból fakadó többletköltségek egy részének finanszírozásához kaptuk.
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Eredmény:
2019. évi átlagos létszám 55,16 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztattunk ebből
53,49 fő tartós foglalkoztatott és 1,68 fő tranzit foglalkoztatott ebből 1,57 fő 100%-os támogatási intenzitású, 0,11 fő 90%-os támogatási intenzitású volt.
Az alábbi munkakörökben alkalmazzuk a megváltozott munkaképességű kollégákat: pénzügyi vezető,
foglalkoztatási területi vezető, munkaerő-piaci tanácsadó, általános irodai adminisztrátor, ügyféltájékoztató, pénzügyi ügyintéző, hivatalsegéd, takarító, személy-gépkocsivezető, csomagoló-címkéző. A
pályázat feltételeit túlteljesítve a NAF alkalmaz rehabilitációs tanácsadó kollégát és rehabilitációs mentort
teljes állásban és igény szerint segítő személyt is bevon, amennyiben az szakmailag indokolt.

Önkéntesség

A Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. 2019-ben 18 fővel megkötött önkéntes szerződéssel rendelkezett. Az Önkénteseket szociális tevékenységek körében alkalmazza, miszerint például a szervezet látássérült és mozgáskorlátozott munkavállalóinak munkába-járásában, napi munkavégzésében és életvitelben
(pl. bevásárlás, vakvezető kutya sétáltatása) történő segítségnyújtásra.
A felek között önkéntes jogviszony jött létre, melynek keretén belül az Önkéntes a Napra Forgó Nonprofit
Kft-nél közérdekű önkéntes tevékenységet végezhet.

További társadalmi szerepvállalás

2019-ben a Napra Forgó Nonprofit Kft. a missziójához és szakmai céljaihoz kapcsolódóan különböző további területeken vállalt együttműködést és szerepet:










Külső konzulensi szerepet vállaltunk a Budapesti Gazdasági Egyetem Emberi Erőforrások szak
hallgatója számára szakdolgozata elkészítésében.
Újbuda Önkormányzatának felkérésére, a kerület véleményformáló vállalatainak, intézményeinek
meghívásával zajló Üzleti reggelin kerekasztal beszélgetés résztvevőjeként kaptunk meghívást a
tapasztalataink bemutatására 2019. május 29-én.
A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar záróvizsga Bizottságában elnöki tiszt
ellátása az év során két alkalommal (szakmai igazgató).
Sikeres pályázatunk eredményeképpen 2019. november 11-én vehettük át munkánk elismeréseképpen az Üzleti Etikai Díj elismerést.
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szakmatámogatási Főosztály felkérésére a foglalkozási rehabilitációs ügyintézők továbbképzésén mutattuk be a szolgáltatási modellünket és beszéltünk a tapasztalatainkról 2019. november 21-én.
A Napra Forgó Nonprofit Kft. szakmai igazgatója a munkaerőpiaci szolgáltatókat tömörítő Munkaesély Szövetség Elnöke 2018. májusától.
A Napra Forgó Nonprofit Kft. szakmai igazgatója a munkaerőpiaci szolgáltatókat tömörítő Munkaesély Szövetség Elnöke 2018 májusától.
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III. A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Megfelelő erőforrás feltételei:
Mutató teljesítése
Előző év
Tárgyév
igen
igen

Az éves bevétel meghaladja az egymillió forintot

A két év egybeszámított adózott eredménye
igen
(tárgyévi eredménye) nem negatív
A személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők
igen
juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás)
egynegyedét

igen
igen

Megfelelő társadalmi támogatottság feltételei:
A közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában)
legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy
segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvénynek megfelelően.

igen

2015

Keltezés: Érd, 2020. március 05.

----------------------------------------Aranyosi Imre
Ügyvezető igazgató
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