
 A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0029

 A (fő)kedvezményezett neve: Laurus Alapítvány

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Dudás Olga

Telefon: +36 (20) 3944459

Fax: +36 (74) 454460

Email: duolgi@gmail.com

  A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése

Tényleges kezdet dátuma: 2012.10.01

  Várható fizikai befejezés dátuma: 2013.09.30
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 A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0029

 A (fő)kedvezményezett neve: Laurus Alapítvány

2. Elvégzett tevékenységek

Tevékenység Tervezett Tényleges

kezdete

Tényleges

megvalósítás

Tevékenység előrehaladásának

bemutatása

Eltérés oka és tervezett/megtett lépések

kezdete befejezése

1 Egyéb, a projekt

végrehajtásával

összefüggő

(általános) költség

2012.09.01 2013.08.30 2012.10.01 2013.09.30 A projekt működtetése érdekében a

papír-írószer beszerzése megvalósult.

Nem tértünk el.

2 Projekt szakmai

megvalósításával

összefüggő

költségek

2012.09.01 2013.08.30 2012.10.01 2013.09.30 A projekt működtetése érdekében

megbízásra került 1 fő szakmai vezető,

akinek a bérét és járulékait havi

rendszerességgel utaljuk. Az önkéntesek

vezetőjének a számára engedélyeztük a

saját gépjármű használatát, az útiköltség

kifizetése havonta kiküldetési

rendelvényen történik.

Nem tértünk el.

3 Projekt

megvalósításához

igénybevett

szolgáltatások

2012.09.01 2013.08.30 2012.10.01 2013.09.30 A projekt megvalósulása érdekében

megbízásra került 1 fő önkéntes

koordinátor és 1 fő önkéntesek vezetője,

akiknek a béreit és járulékait havi

rendszerességgel utaljuk.

Nem tértünk el.

4 Projekt

megvalósításához

igénybevett

szolgáltatások

2012.09.01 2013.08.30 2012.10.01 2013.09.30 A vállalt önkéntességet népszerűsítő film

az önkéntesség napjairól és a

Startnaphoz kapcsolódó szórólapok és

reklámtáskák kerültek finanszírozásra.

Az Önkéntes Pont irodahelyiségeit

Bonyhád Város Önkormányzatától

béreljük a Perczel utca 9. szám alatt. A

projekt megvalósulása érdekében 1 fő

önkéntes koordinátor és 1 fő

ügyfélszolgálati munkatárs került

megbízásra, akiknek béreit és járulékait

bérjegyzéken fizetjük.

Nem tértünk el.

5 Célcsoport számára

biztosított

támogatások

2012.09.01 2013.08.30 2012.10.01 2013.09.30 - Nem tértünk el.

6 Projekt

menedzsment

2012.09.01 2013.08.30 2012.10.01 2013.09.30 A projekt megvalósulása érdekében

megbízásra került egy projektvezető és

Nem tértünk el.
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 A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0029

 A (fő)kedvezményezett neve: Laurus Alapítvány

Tevékenység Tervezett Tényleges

kezdete

Tényleges

megvalósítás

Tevékenység előrehaladásának

bemutatása

Eltérés oka és tervezett/megtett lépések

kezdete befejezése

költségei egy pénzügyi vezető.

7 Projekt szakmai

megvalósításával

összefüggő

költségek

2012.09.01 2013.08.30 2012.10.01 2013.09.30 A projekt megvalósítói számára

engedélyeztük a saját gépjármű

használatát, az útiköltség kifizetése havi

rendszerességgel kiküldetési

rendelvényen történik. A projekt

megvalósulása érdekében megbízásra

került 1 fő önkéntes koordinátor és 1 fő

szakmai asszisztens.

Nem tértünk el

8 Célcsoport számára

biztosított

támogatások

2012.09.01 2013.08.30 2012.10.01 2013.09.30 A projekt megvalósulása érdekében

beszerzésre került a célcsoport számára

munka és védőruha és a munkavégzés

eszközei. Finanszírozásra került a

célcsoport számára menüs étkeztetés és

élelmiszerek.

Nem tértünk el.

9 Egyéb, a projekt

végrehajtásával

összefüggő

(általános) költség

2012.09.01 2013.08.30 2012.10.01 2013.09.30 A projekt működtetése érdekében a

papír-írószer beszerzése megvalósult.

Nem tértünk el.

10 Egyéb

szolgáltatások

költségei

2012.09.01 2013.08.30 2012.10.01 2013.09.30 A projektnyitó rendezvényre

finanszírozásra kerültek a plakátok,

reklámfilm forgatása, újságcikkek

megjelentetése.

Nem tértünk el.

11 Tartalék 2012.09.01 2013.08.30 2012.10.01 2013.09.30 - Nem tértünk el.

12 Beruházás (ERFA) 2012.09.01 2013.08.30 2012.10.01 2013.09.30 Az Önkéntes Pont irodájába beszerzésre

kerültek irodabútorok, lamináló gép,

papírvágó gép, információs táblák,

székek.

Nem tértünk el.
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 A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0029

 A (fő)kedvezményezett neve: Laurus Alapítvány

2.1. Elvégzett tevékenységek

Tevékenység Konzorciumi partner neve Kapcsolódó számla, illetve

számviteli bizonylat, összesítő

kifizetési kérelem szerinti

sorszáma

Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása A

korábbi

IB sorsz

áma

Közbesz

erzés

köteles

1 Egyéb, a projekt

végrehajtásával

összefüggő

(általános) költség

Laurus Alapítvány Általános költség összesítő Számla, kifizetési pénztárbizonylat, a kifizetést igazoló

bizonylatok, számlakivonat.

0 Nem

2 Projekt szakmai

megvalósításával

összefüggő költségek

Laurus Alapítvány 1/bérösszesítő, 1/UTAZÁSI

KÖLTSÉG ÖSSZESÍTŐ

Megbízási szerződés, bérlap, bérjegyzék, munkalap, jelenléti

ív, a kifizetést igazoló bizonylatok, saját gépjármű-használati

engedély, kiküldetési rendelvény, forgalmi engedély.

0 Nem

3 Projekt

megvalósításához

igénybevett

szolgáltatások

Aparhanti Független

Roma Egyesület

1/bérösszesítő Megbízási szerződés, munkalap, jelenléti ív, kifizetést igazoló

bizonylatok, számlakivonatok.

0 Nem

4 Projekt

megvalósításához

igénybevett

szolgáltatások

Laurus Alapítvány 1/bérösszesítő, 1/200 E FT

ALATTI SZÁMLÁK ÖSSZ

Számla, kifizetési pénztárbizonylat, fotók, bérleti szerződés,

megbízási szerződés, munkalap, bérjegyzék, utalás és

számlakivonat.

0 Nem

5 Célcsoport számára

biztosított

támogatások

Aparhanti Független

Roma Egyesület

- 0 Nem

6 Projekt

menedzsment

költségei

Laurus Alapítvány 1/bérösszesítő, 1/200 E FT

ALATTI SZÁMLÁK ÖSSZ

Munkaszerződés, kifizetési pénztárbizonylat, munkalap,

jelenléti ív, vállalkozói szerződés, számla.

0 Nem

7 Projekt szakmai

megvalósításával

összefüggő költségek

Aparhanti Független

Roma Egyesület

1/UTIKÖLTSÉGÖSSZESÍTŐ,

1/bérösszesítő

Munkaszerződés, bérlap, számlakivonat, kifizetési

pénztárbizonylat, jelenléti ív, munkaköri leírás, saját

gépjármű-használati engedély, kiküldetési rendelvény,

forgalmi igazolvány.

0 Nem

8 Célcsoport számára

biztosított

támogatások

Laurus Alapítvány 1/200 E FT ALATTI SZÁMLÁK

ÖSSZ

Számla, kifizetési pénztárbizonylat, számlakivonat. 0 Nem

9 Egyéb, a projekt

végrehajtásával

összefüggő

(általános) költség

Aparhanti Független

Roma Egyesület

Általános költség összesítő Számla, kifizetési pénztárbizonylat, a kifizetést igazoló

bizonylatok, számlakivonat.

0 Nem

Oldal 4/10



 A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0029

 A (fő)kedvezményezett neve: Laurus Alapítvány

Tevékenység Konzorciumi partner neve Kapcsolódó számla, illetve

számviteli bizonylat, összesítő

kifizetési kérelem szerinti

sorszáma

Teljesítést alátámasztó dokumentum felsorolása A

korábbi

IB sorsz

áma

Közbesz

erzés

köteles

10 Egyéb szolgáltatások

költségei

Laurus Alapítvány 1/200 E FT ALATTI SZÁMLÁK

ÖSSZ

Számla, kifizetési pénztárbizonylat, kifizetést igazoló

bizonylatok, számlakivonat.

0 Nem

11 Tartalék Laurus Alapítvány - 0 Nem

12 Beruházás (ERFA) Laurus Alapítvány P224887, AJ7S-0 251177,

P224290

Számla, megrendeló, kifizetést igazoló bizonylatok, tárgyi

eszköz karton.

0 Nem
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 A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0029

 A (fő)kedvezményezett neve: Laurus Alapítvány

3. Összefoglaló:

  KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT

ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA

VONATKOZóAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN,

ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

Az Érted Önkéntes Program keretében a Laurus Alapítvány és konzorciuma 2012. október 1-től kezdte meg a

projekt lebonyolítását a Völgységben. Bonyhádon a Perczel utca 9. szám alatt Bonyhád Város

Önkormányzatától bérelt - korábbi Arany Sas Gyógyszertár épületében- alakítottuk ki az önkéntes pont irodáit.

A projekt első napjától kezdve nagy érdeklődés mutatkozott az önkéntes munkavégzés iránt, főleg a szociális

ellátásukat megtartani szándékozók, és a 30 nap munkaidőt igazolni nem tudók körében.

Az önkéntes irodában a szakmai vezető és az irodavezető végez napi munkát ill. az önkéntes koordinátorok

megbeszéléseit tartjuk meg a helyiségekben.

Az irodában folyó legfőbb tevékenységek:

-önkéntesek jelentkezése, regisztráció

-tájékoztatás az önkéntességről

-önkéntes munka iránti igény bejelentése

-önkéntes szerződések megkötése

-önkéntes munkára kiajánlás

-önkéntes munka igazolások kiadása

-együttműködések előkészítése

-tájékoztató anyagok készítése

-ügyfélfogadás

Az önkéntesség elterjesztése érdekében 1 fő részmunkaidős irodavezetőt, 1 fő asszisztenst, 1 fő önkéntes

vezetőt, 1 fő szakmai vezetőt, 1 fő pénzügyi vezetőt, 1 fő projektvezetőt, és 4 fő önkéntes koordinátort bíztunk

meg.

Már szeptember hónapban megkezdtük a lakosság és az önkormányzatok tájékoztatását, a projekt

előkészítését.

Felvettük a kapcsolatot a völgységi települések polgármestereivel, az oktatási és egészségügyi intézmények

vezetőivel, a munkaügyi kirendeltség vezetőjével, civil szervezetekkel.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Bonyhádi kirendeltsége által szervezett polgármesteri

tájékoztatón részletes tájékoztatást adtunk a projektről, az önkéntességről, és az önkéntes pont

szolgáltatásairól.

Már a tájékoztatón több polgármester jelezte, hogy azoknak az embereknek, akik nem tudják igazolni az 1 év

alatt a 30 napos munkavégzést nagyszámú igénye várható az önkéntes munkára, mert e nélkül a szociális

ellátást 2 évre megvonják tőlük. Ezért az önkormányzatok javasolták a települési megbeszéléseket, amelyek

során tájékoztatóra hívták be az érintetteket, akik további ellátásához szükséges az önkéntes munka. A

megbeszélések során felmértük az önkormányzatoknál a helyi önkéntes munkában elvégezhető feladatokat is.

Az önkormányzatokkal együttműködési megállapodást kötöttünk. Így októberben már több településen

önkéntes kezdte meg 30 napos közérdekű munkáját.

A munkák koordinálása érdekében folyamatosan kapcsolatot tartunk az önkormányzatokkal, intézményeikkel.

2012. 10. 26-án a bonyhádi Pitypang Óvodában bonyolítottunk le önkéntesekkel sövényültetést, okt. 10-től

dolgoznak folyamatosan önkénteseink a Széchenyi általános iskolában, november 07-től a város közterületein a

BONICOM közreműködésével, nov.28-tól pedig a városi kórház különböző osztályain és parkjában.

Októbertől Váralján, Mórágyon, Tevelen, Bátaapátiban, Mucsfán dolgoznak önkéntesek a közterületek

gondozása terén, 1 fő a váraljai tanodában, 1 fő pedig a kisvejkei tanodában lát el feladatokat.

Önkéntesek segítségével újult meg a Széchenyi István Általános Iskola zárt udvara, részt vállaltak önkénteseink

a kistérségi parlagfű vetélkedő lebonyolításában, a szülők-nevelők bálja lebonyolításában, a sportpálya

átadásában, az Együtt 1 másért Alapítvány fogyatékosoknak rendezett Mikulás ünnepségén is.

Az intézményeket, településeket felosztottuk a 4 koordinátor között. Az önkéntes koordinátorokkal a

feladataikat, tapasztalataikat megbeszéléseken pontosítjuk.

A megbeszélések időpontjai: 2012.10.17.; 2012.11.27. ; 2012.12.07.; 2013.02.01.

A projekt ütemterv szerinti lebonyolítása érdekében havi 1 alkalommal projektmenedzsment és konzorciumi

megbeszélést tartunk.

Projektmenedzsment ülések időpontja: 2012.10.29; 11. 12.; 12. 21;2013.01.08.; 01.29.;

A projekt hivatalos indító napját, az úgynevezett START Napot 2012. november 15-én tartottuk meg a bonyhádi

Vörösmarty Mihál
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 A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0029

 A (fő)kedvezményezett neve: Laurus Alapítvány

4. Indikátorok

1. A megvalósított önkéntes programba bevont önkéntesek által teljesített önkéntes munkaórák száma (db)

Terven kívüli

tényadat:

Bázisérték:

Bázis nem

értelmezhető

Tényérték dátum:

2012.12.31

Összes változás:

0

Előző beszámolóban

szereplő "Összes

változás":

-

2. A megvalósított önkéntes programba bevont önkéntesek száma (fő)

Terven kívüli

tényadat:

Bázisérték:

Bázis nem

értelmezhető

Tényérték dátum:

2012.12.31

Összes változás:

66

Előző beszámolóban

szereplő "Összes

változás":

-

3. Állami vagy önkormányzati intézménnyel történő együttműködések száma (db)

Terven kívüli

tényadat:

Bázisérték:

Bázis nem

értelmezhető

Tényérték dátum:

2012.12.31

Összes változás:

5

Előző beszámolóban

szereplő "Összes

változás":

-

4. Ebből a hátrányos helyzetű munkavállalók száma (fő)

Terven kívüli

tényadat:

Bázisérték:

Bázis nem

értelmezhető

Tényérték dátum:

2012.12.31

Összes változás:

49

Előző beszámolóban

szereplő "Összes

változás":

-

5. Helyi önkormányzattal kialakított együttműködések száma (db)

Terven kívüli

tényadat:

Bázisérték:

Bázis nem

értelmezhető

Tényérték dátum:

2012.12.31

Összes változás:

6

Előző beszámolóban

szereplő "Összes

változás":

-

6. Létrejött önkéntes pontok száma (db)

Terven kívüli

tényadat:

Bázisérték:

Bázis nem

értelmezhető

Tényérték dátum:

2012.12.31

Összes változás:

1

Előző beszámolóban

szereplő "Összes

változás":

-

4.1. Indikátor eltérés magyarázat

Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervektől:

A rendszer nem engedélyezi a 1. ponton belül az "összes változás" rubrika kitöltését.

Tényértékek dátuma: 2012. 12. 31.

1. A megvalósított önkéntes programba bevont önkéntesek által teljesített munkaórák száma: 4762 óra

2. A programba bevont önkéntesek száma: 66 fő
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 A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0029

 A (fő)kedvezményezett neve: Laurus Alapítvány

Indokolja, ha a célok teljesülésében eltérés mutatkozik a tervektől:

3. Állami vagy önkormányzati intézménnyel történő együttműködések száma: 5 db

4. Ebből hátrányos helyzetű munkavállalók száma: 49 fő

5. Helyi önkormányzattal kialakított együttműködések száma: 6 db

6. Létrejött önkéntes pontok száma: 1. (Bonyhád Perczel Mór utca 9. )

A szociális ellátásból az önkéntes munka nélkül kikerülők jelentős számban, a vártnál jóval nagyobb arányban

jelentkeztek önkéntes munkára. Így az általuk vállalt 30-30 munkanap miatt az önkéntes napok száma is

jelentősen nőtt a vállalthoz képest.
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 A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0029

 A (fő)kedvezményezett neve: Laurus Alapítvány

NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

    -    a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;

    -    a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;

    -    a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.)

         Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

         Közbeszerezési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük

         végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;

    -    a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;

    -    a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket betartom és a tájékoztatással és a 

         nyilvánossággal kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatói okiratban vállalt

         kötelezettségeknek eleget teszek.

Kelt: ............................................................

 

.......................................................

(Fő)kedvezményezett, vagy a

 (Fő)kedvezményezett aláírásra

 jogosult képviselője
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