Közhasznúsági melléklet
Szervezet neve:

Rehab Force Nonprofit Kft

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2019

1.Szervezet azonosító adatai

Rehab Force Nonprofit Kft

1.2. Székhely

1061.Budapest, Vasvári Pál utca 3.

1.3. Bejegyző határozat száma:
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1.5. Szervezet adószáma:
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1.6. Képviselő neve:

Szabó Péter Tamás
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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Budapest Főváros Kormányhivatala által kiadott hatósági bizonyítvány szerint 2013. októbertől akkreditált munkáltató,
védett foglalkoztató és 2017- áprilistól szociális szolgáltató.
A Társaság megváltozott munkaképességű személyeket takarításban, parkfenntartásban foglalkoztat, a XI. kerületi
önkormányzati közfeladatok ellátásában vesz részt.
Egészségkárosodott, fogyatékos személyeket foglalkoztat a péküzemben, péküzletben-kávézóban folyamatos képzés,
betanítás, képességeik fejlesztése mellett nyújt.
Megváltozott munkaképességű dolgozókat alkalmaz irodai kisegítői, kézbesítői, telefonos ügykezelői, adatrögzítői
munkakörökben, több munkalehetőséget biztosít.
A Társaság a megváltozott munkaképességű személyek munkába való beilleszkedését,a feladatok megtanulását és a
munkahely megtartását foglalkozási rehabilitációs mentor alkalmazásával segíti.
Segíti az esélyegyenlőség megvalósulását, a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, foglalkoztatását,
visszavezetésüket a nyílt munkaerő-piacra.

Közhasznúsági melléklet
Szervezet neve:

Rehab Force Nonprofit Kft

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása és
szociális szolgáltatás keretében fejlesztő foglalkoztatás

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése:

.2003.évi CXXV. Tv.
Esélyegyenlőség

3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXV. törvény alapján megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához akkreditált szervezet és
védett foglalkoztató, az 1993. évi III. tv alapján szociális szolgáltató, foglalkoztató.
egészségkárosodottak, fogyatékossággal élők, hajléktalanok,
pszichiátria betegek, szenvedélybetegek

3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

172 fő

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
Budapest Főváros Önkormányzatával kötött szerződés alapján közfeladatot lát el, ezzel hozzájárul a társadalom és az egyén
közös szükségleteinek kielégítéséhez, a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásához.
2019. július 15-től a Közérdekű Önkéntes Nyilvántartásban 11760 regisztrációs szám alatt önkénteseket fogadó szervezet,
szociális és jótékonysági tevékenységi körben.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1

Tisztség
Ügyvezető

6.2

A.

2 367 000

Tisztség

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

2 559 000

Előző év (1)

2 367 000

Tárgyév (2)

2 559 000
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Előző év (1)

Tárgyév (2)

238089

325369

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

0

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

E. Normatív támogatás

0

0

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

238089

325369

ebből:

H. Összes ráfordítás (kiadás)

173727

257653

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

119459

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

173727

K. Adózott eredmény

64362

67716

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

0

0

171448
257653

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

i

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

i

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

i

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése
n

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Nem

i
n
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2019
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Rehab Force Nonprofit Kft

Támogatási program elnevezése:

Megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásáh
nyújtott egyéni támogatás

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma – Budapest Főváros Kormányhivatala
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2019.01.01.- 2019.12.31.

Támogatási összeg:

161 820 043 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

161 820 043 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

161 820 043 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

161 820 043 Ft

Támogatás típusa:

vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

131 372 758 Ft

Dologi

21 320 298 Ft

Felhalmozási

9 126 987 Ft

Összesen:

161 820 043 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához nyújtott támogatás szerződés és a támogatás
felhasználására kiadott Útmutató alapján, bér-és járulékai, dologi kiadásokra került felhasználásra.

A vissza nem térítendő támogatás célja, hogy 2019. évben 126 fő egészségkárosodott, fogyatékos személy foglalkoztatása történje
12 hónapon keresztül a Társaság munkát biztosítson számukra, amely teljesült is.
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A támogatás jelentős része a megváltozott munkaképességű munkavállalók bérkifizetésére és járulékára került felhasználásra. Mun
rehabilitációs mentor, segítők, csoportvezetők irányítják.
A dologi és felhalmozási kiadások a működtetést, a fenntartást és új munkahelyek létrehozását szolgálták.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutása
A megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása több munkaterületen történik, betanítással,
képességek,készségek fejlesztésével munkahelyi beilleszkedés segítésével, a munkahely hosszabb távú megtartása érdekében.
Takarítás, parkfenntartás, péküzem, péküzlet, irodai kisegítő tevékenységek, cal-center- ahol egészségkárosodott, fogyatékkal élők,
hajléktalanok, pszichiátriai betegek dolgoznak.
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2019
Kiegészítő
melléklet
Szervezet neve:
Rehab Force Nonprofit Kft

Támogatási program elnevezése: Szociális szolgáltatás – fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma – Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2019.01.01.- 2019.12.31.

Támogatási összeg:

43 256 160 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

43 256 160 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

46 947 701 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

43 256 160 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

26 342 326 Ft

Dologi

17 295 389 Ft

Felhalmozási
Összesen:

3 309 986 Ft
46 947 701 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A szociális szolgáltatásokat igénybe vevő szociálisan rászoruló személyek foglalkoztatásához nyújtott központi támogatás, szerződés
alapján működési támogatás, személyi kifizetésekre (fejlesztési díj), dologi kiadásokra került felhasználásra.
A vissza nem térítendő támogatás célja, hogy 2019. évben 44.160 munkaórában foglalkoztassunk fejlesztő felkészítéssel hajléktalan
embereket, fogyatékos, pszichiátriai- és szenvedélybetegeket 12 hónapon keresztül
A támogatás jelentős része bérkifizetésre és járulékra került felhasználásra, a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő munkavállalók
részére. Munkájukat rehabilitációs és szociális szakemberek irányítják.
A dologi kiadások a működtetést segítették, felhalmozás keretében takarító gépek, tartós eszközök, irodai kommunikációs eszközök
beszerzése és új munkahelyek felszerelése történt meg.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A szociálisan rászorultak foglalkoztatása több munkaterületen történik, betanítással, képességek,készségek fejlesztésével munkahelyi
beilleszkedés segítésével, a munkafolyamatok megtanulásával.
Takarítás, parkfenntartási programunkban főként hajléktalan személyek és pszichiátriai betegek dolgoznak, a péküzemben
gépkocsivezető melletti rakodót, csomagolót, konyhai kisegítőt alkalmazunk kisegítő munkákra.

Közhasznúsági melléklet
Szervezet neve:

Rehab Force Nonprofit Kft

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2019
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Rehab Force Nonprofit Kft

Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

FOGLALKOZTATÁS2018- Termékfejlesztés, innováció és képzés megváltozott
munkaképességű dolgozók számára
Emberi Erőforrások Minisztériuma – Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Nonprofit Kft.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2018.04.01.- 2019. 04.15.

Támogatási összeg:

5 990 000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

2 826 796 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

2 826 796 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

0 Ft
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

986 870 Ft

Dologi

1 839 926 Ft

Felhalmozási

0 Ft

Összesen:

2 826 796 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A pályázat a „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő innovatív szakmai programok és
foglalkoztatást népszerűsítő rendezvények támogatása” keretében került támogatásra, 2018. évben utalt előleggel.
A vissza nem térítendő támogatás célja: Termékfejlesztés - a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját
A projekt a Rehab Force Nonprofit Kft. péküzemében (1112 Budapest, Kérő utca 3.) valósult meg, a pékség-cukrászüzem
tevékenységének bővítésével, a fogyatékossággal élő, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A projekt során újítást, innovációt végeztünk, az elősütött, gyorsfagyasztott sütőipari termékek fagyasztási technológiáját
kikísérleteztük.
Oktatást szerveztünk, fejlesztettük a tudást, képességeket a megváltozott munkaképességű munkavállalóinknál a sütőipari termékek
gyártására, foglalkoztatást biztosítottunk, szakmai bemutatókat, népszerűsítő rendezvényeket szerveztünk

Közhasznúsági melléklet
Szervezet neve:
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2019
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Rehab Force Nonprofit Kft

FOF2019 - Az „Iskolapadtól a munkaasztalig” fogyatékos pályakezdő fiatalok munkába
Támogatási program elnevezése: állítása segítséggel.
Emberi Erőforrások Minisztériuma – Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Támogató megnevezése:
Nonprofit Kft.
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás
Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2019.09.01.- 2020. 10.08.

Támogatási összeg:

4 000 000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

2 826 796 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

2 826 796 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

0 Ft
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

986 870 Ft
1 839 926 Ft

Felhalmozási
Összesen:

0 Ft
2 826 796 Ft

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A pályázat a „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása” keretében
került támogatásra, 2019. évben utalt előleggel.
A vissza nem térítendő támogatás célja: pályakezdő fiatalok felkészítése a munkába állásra, munkatapasztalat szerzése

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
Egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkatapasztalatot szereztek a fiatalok a péküzemben, a péküzletben - különböző kisegítő
munkakörökben (konyhai kisegítő, asztal leszedő, takarító, eladó), bejelentett foglalkoztatással (próbanap).
Munkaerő-piaci, szociális tanácsadás, életviteli tanácsadás keretében a fiatal pályakezdőket, vagy munkatapasztalattal alig
rendelkezőket és szüleiket tájékoztattuk a munkaerőpiaci lehetőségekről, az ellátásokról, a rehabilitációs foglalkoztatásról
Vakok Iskolájával kötöttünk megállapodást a pékipari képzésen lévők gyakorlatára, munkába helyezésükhöz szükséges
segítségnyújtásra.
Oktatási, felkészülési segédanyagot készítettük, hogy a pályakezdő, fiatal pékek, akik fogyatékossággal, elsődlegesen látássérüléssel
kezdenek a pék szakmában tudjanak dolgozni.

Közhasznúsági melléklet
Szervezet neve:

Rehab Force Nonprofit Kft

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2019
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Rehab Force Nonprofit Kft

Támogatási program elnevezése:

Hajléktalanok munkatapasztalat szerzését, munkába állítását segítő komplex program

Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma – Hajléktalanokét Közalapítvány
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2018.07.01.- 2019.06.30.

Támogatási összeg:

1 599 000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

1 559 000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

1 559 000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

1 599 000 Ft

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

360 000 Ft

Dologi

817 000 Ft

Felhalmozási

422 000 Ft

Összesen:

1 599 000 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A pályázat a Hajléktalanok munkatapasztalat szerzését, munkába állítását segítő komplex program, amely két területen valósult meg:

takarítási szolgáltatás és parkfenntartás.
A vissza nem térítendő támogatás célja: Hajléktalan emberek képzése, munkafolyamatok begyakorlása és foglalkoztatás.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A hajléktalan emberek átmenti szállásról, éjjeli menedékhelyről kerültek a cég foglalkoztatásába, takarításra, parkfenntartásra – képzések,
felkészítésük, munkahelyi beilleszkedésük segítése és munkába tartásuk a program keretében megvalósult.

Közhasznúsági melléklet
Szervezet neve:

Rehab Force Nonprofit Kft

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2019
Kiegészítő melléklet
Szervezet neve:
Rehab Force Nonprofit Kft

Munkahelyről szállásra" - a lakhatás támogatása a munkahely megtartása érdekében
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:

Emberi Erőforrások Minisztériuma – Hajléktalanokét Közalapítvány
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
nemzetközi forrás

Támogatás forrása:

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

2019.10.01.- 2020. 06.30.

Támogatási összeg:

2 607 000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

0 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg:

0 Ft

- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

2 607 000 Ft
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi

0 Ft

Dologi

0 Ft

Felhalmozási

0 Ft

Összesen:

0 Ft
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

A "Munkahelyről szállásra" - a lakhatás támogatása a munkahely megtartása érdekében című program a Rehab Force Nonprofit Kft.

hajléktalan megváltozott munkaképességű dolgozói közül került ki, akik a cégnél foglalkoztatottak.
A vissza nem térítendő támogatás célja: Hajléktalan emberek munkásszállóra történő kihelyezése, és albérleti támogatása

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A hajléktalan emberek átmenti szállásról, éjjeli menedékhelyről kerültek a cég foglalkoztatásába, akik közül 5 fő került munkásszállóra és
albérletbe, támogatással 2020. január 1-től.

Közhasznúsági melléklet
Szervezet neve:

Rehab Force Nonprofit Kft

