HUMÁN SZTRÁDA Kht.
2005. évi
közhasznúsági jelentése,
szakmai és pénzügyi beszámolója
Előzmény:
A Humán Sztráda Kht. létrehozásának konkrét terve 2004. év február 19-re öltött végleges
formát, amely egyben a Társaság alakulásának időpontja is.
Alapítók az alábbi közhasznú célokat fogalmazták meg:
1. Olyan hátrányos helyzetű emberek komplex segítése, akik szociális vagy egészségügyi
állapotuk alapján támogatásra szorulnak, a társadalmi esélyegyenlőségük növelése céljából.
2. Hátrányos helyzetű emberek bennlakásos és járóbeteg formában történő magas szintű
egészségügyi és szociális gondozása.
3. Hátrányos helyzetű emberek oktatása, képzése, kulturális igényeik támogatása.
4. A hátrányos helyzetű emberek számára piacképes és védett munkahelyek biztosítása,
működtetése.
5. Hátrányos helyzetű emberek önfenntartásához szükséges lakhatási rendszerek kidolgozása
és működtetése.
A Társaság cégbejegyzési kérelmét 2004. 02. 23-án nyújtotta be a Fővárosi Cégbírósághoz,
amelyet a Cégbíróság Humán Sztráda Kht. (rövid név) néven, 01-14- 000524
cégjegyzékszámon 2004. május 11-én nyilvántartásba vett.
A Társaság közhasznú főtevékenysége: Szociális ellátás, elhelyezés nélkül
A Társaság vállalkozási feladatokat is végezhet a Társasági szerződésbe foglalt
tevékenységek alapján. A Társaság a közhasznú tevékenységéből, illetve a vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani.
A Társaság a 2005. gazdálkodási évet a 2004. pénzügyi mérleg alapján 1.305 eFt.
veszteséggel kezdte.
A 2005. évben a Társaságunk fő feladatának tekintette, hogy az első év alapos tervezését
felváltsa, a célok megvalósítása, illetve ahhoz kapcsolódó feladatok alapjainak lerakása.
A Kht. közhasznú feladatai:
I/1. Szociális
I/2. Egészségügy
I/3. Oktatás
I/4. Foglalkoztatás

Végzett munka részletesen:

Fel- Megnevezés
adat
I/1.

Szociális

Terv
A hátrányos helyzetű emberek
ellátása.
E rétegből a szenvedély- és
pszichiátriai betegek szociális
ellátását tűztük ki célul.
Konkrét cél: A fent nevezett
célcsoportok részére kialakítani
a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokon belül
az alapellátásokhoz kapcsolódó,
- közösségi ellátásokat.

Tény (megvalósítás)
2005. év szeptemberére elkészült a
közösségi ellátás működési
engedélyéhez kapcsolódó szakmai
anyag, amely benyújtásra került 2005.
szeptember 16-án a Budapest, Főváros
XVII. kerület Önkormányzatának
Jegyzőjéhez.
A működési engedélyt a Jegyző 14359/2005. nyilvántartási számon
határozatba hozta. A működési engedély
érvényességének kezdete: 2005.
december 1.

Az ellátások kialakításánál
figyelembe kell venni a
szolgáltatás kialakításhoz
kapcsolódó Szt. III. (szociális
törvény) vonatkozó és kiegészítő
rendeleteit 1/2000. (I. 7.)
SZCSM rendelet. Alapvető
szempontként jelent meg a
szolgáltatástervezési
koncepciónál, hogy a
működtetésnek minimum
nullaszaldósnak kell lennie, hisz
e szociális ellátáshoz kizárólag
állami normatív támogatás
igényelhető, térítési díjat a
klienstől nem lehet kérni.

Az engedély az alábbi kerületekben
történő ellátásra jogosít:

Meghatározásra került, hogy
mely fővárosi kerületekben
tervezzük a szolgáltatások
kialakítását.

Budapest, XVII. ker.

A szolgáltatást működési
engedélyalapján lehet végezni,
melyet a 188/1999. (XII. 16.)
Kormány rendelet alapján a
székhely szerinti önkormányzat
jegyzője ad ki. A tervek alapján
az 10 fővárosi kerületben és
Pécel város közigazgatási
területén hoznák létre, az un.
integrált közösségi ellátást,
amely 22 önálló szolgálatot

Budapest, IV. ker.
Budapest, VI. ker.
Budapest, VII. ker.
Budapest, IX. ker.
Budapest, XIV. ker.
Budapest, XV. Ker.
Budapest, XVI. ker.

Budapest, XVIII. ker.
Budapest, XIX. ker.
Pécel Város Önkorm

foglalna magába.

I/2.

Egészségügy

Az egészségügyi divíziónak a
Tervhez képest nincs változás.
társasági szerződés lehetőséget
biztosít a feladatok ellátására, de
jelenleg konkrét célok
megfogalmazása nem történt.

I/3.

Oktatás

A menedzsment fontos részének
tekinti a Társaság által vállalt
feladatokhoz kapcsolódó oktatási
és képzési lehetőségek
kialakítását, azok
megszervezését és beindítását.
Ennek fontos ismérve, hogy az
EU-s tagállamaként a hazai és
nemzetközi pályázati rendszer
nagymértékben átalakult és a
folyamatos tanulás lett az
alapkritériumok egyike.
Az oktatási céljaink másik
vetülete, hogy a szociális
szférában tanulók részére
gyakorlati képzőhelyként is
megjelenjünk
Terv:
1. Önálló OKJ és egyéb
tanfolyam rendszerű képzést
(szociális területen elsősorban)
biztosító divízió létrehozása az
alábbi kéz formában:
- iskolarendszerű
- iskolarendszeren kívüli
3. Akredítációs oktatási
intézmény felállítása.
4. Oktatási vizsgaközpontként is
működni.
5. Terepgyakorlati helyként
működni különféle alapoktatási
és felsőoktatási intézmények

A Kht. a 2005. évben az oktatási divízió
alapjainak lerakása, illetve a szociális és
oktatási feladatokhoz szükséges
humánerőforrás megfelelő biztosítása
céljából, illetve az azt követő alapozó és
fenntartó tréningek megtartása céljából
egy részmunkaidős munkatársat
alkalmazott 2005. október hónaptól.
További feladata az EU-s pályázatok
figyelése, a Kht. céljait megvalósító
pályázatokon való konkrét részvétel
biztosítása, pályázatok megírása és a
különféle projektek vezetése.

részére.
6. Fontos cél, hogy a szociális
területhez kapcsolódó
képzéseken túl a Kht. céljaiban
szereplő hátrányos helyzetű
réteg olyan jellegű képzése is
megjelenjen, amely segíthet
visszailleszkedni a klienseknek a
minden napok piacorientált
világába.
I/4.

Foglalkoztatás

A Kht. által definiált
foglalkoztatás is több területet
foglal magába. Egyrészt a
foglalkoztatási programterv
kiterjed a hátrányos helyzetű
célcsoport (szenvedély- és
pszichiátriai betegek) védett
foglalkoztatásának kialakítására,
másrészt a közösségi ellátás
kialakítása során a felvételre
kerülő 55 fő szociális
munkakörbe történő munkatárs
foglalkoztatására.

A Kht. vezetése 2005. május 23-án egy
Foglalkoztatási Centrum projekt tervét
nyújtotta be a Budapest, XVII. kerület
Önkormányzatának Képviselő-testülete
elé, hogy a kerületben (1172 Budapest,
Ferihegyi út 47. szám alatt található 250
nm-es nem lakás céljára szolgáló
helyiség 20 évre, történő bérbevételére.
Itt a felújítást és átalakítást követően 50
fő megváltozót munkaképességű
elsősorban XVII. kerületi lakos védett
foglalkoztatását tennék lehetővé.
A kérelmünknek a Testület 2005.
december 8-án (566/2005. (XII. 8.) Kt.
Határozatában, elviekben helyt adott.

A fent bemutatott és elvégzett tevékenységek elemzése alapján kimondható, hogy a Kht.
2005. évben letette annak alapjait, amely a célok elérését biztosíthatják.

Fő cselekvési irányok és tervek 2006. évre
1. A fővárosban t
eljes körben kiépíteni az integrált közösségi ellátásokat nyújtó szolgálatokat.
2. Hatékonyan növelni az egészségügy és a szociális ellátás kapcsolatát.
3. Az év második felében a közösségi ellátást bemutatva hagyományteremtő módon
konferenciát kívánunk rendezni.
4. Napi szereplőként részt venni az Önkormányzatok szociális feladatainak ellátásában,
ellátási szerződések megkötése alapján.
5. Foglalkoztatás teljes körű kiépítése.
6. Oktatási divízió alapjainak lerakása, működésének megkezdése.

7. Folyamatosan és eredményesen jelen lenni a különböző (OFA, HEFOP, ROP)
meghirdetett hazai és nemzetközi pályázatokon.

HUMÁN SZTRÁDA Kht.
1172 Budapest, Liget sor 26.
Statisztikai számjel: 2 1 9 2 3 5 2 8 8 5 3 2 5 7 1 0 1
Cégjegyzékszám: 0 1-14-0 0 0 5 2 4
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