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A Bhim Rao Egyesület
Közhasznúsági jelentése
A 2008. esztendőről

1. Számviteli beszámoló
A Bhim Rao Egyesület 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli törvényeknek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg
főösszege 6.562 eFt, a saját tőke -9.584 eFt. A részletes kimutatást a jelentés 1. sz. melléklete
tartalmazza, mely a mérlegből és a közhasznúsági eredménykimutatásból áll.

2. Az Egyesület 2008. évi eredményének levezetése, projektenkénti bontása:
A közhasznú tevékenység:
A közhasznú tevékenység bevétele 19.938 eFt,
ráfordítása 24.441 eFt,
eredménye – 4.503 eFt volt.
Ennek projektenkénti megoszlása:
NCA-EM-07-0142
Civil szervezetek működési támogatása
Elszámolt költség: 405.852 Ft
Kiutalt összeg: 0 Ft
A támogatást a Nemzeti Civil Alapprogramból kaptuk, melyet kizárólag az egyesület
működtetéséhez szükséges kiadásokat tartalmazzák. Mind az anyagköltségek, mind a
szolgáltatások, mind a személyi jellegű kiadások, mind az eszközbeszerzések.
Szervezetünk rendelkezik, egy 180 m2- es irodával, Szendrőlád településén, ezen kívül
rendelkezünk 18 db asztali számítógéppel, internet lehetőséggel, számítógép hálózattal
(vezeték nélküli hálózat) nyomtatási lehetőséggel, faxszal, scannerrel, fénymásoló
berendezéssel, telefonkészülékkel, színes nyomtatóval.
Az anyagköltségek ezen épület és apparátus működéséhez szükséges.
Egyes szolgáltatások vásárlása, a szervízelés szintén a számítógéppark és az irodai eszközök
fenntartásához szükségesek.

OFA/2007/SZFK/7242/272
Szakképzési és felnőttképzési programok kommunikációjának támogatása
Elszámolt költség: 3.021.214 Ft
Kiutalt összeg: 750.000 Ft
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A BHIM RAO Egyesület az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával
közvetíteni kíván a munkaerő-piaci keresletről információval rendelkező munkaügyi
szervezet, a képző intézmények és a képzések potenciális résztvevői, valamint a munkaügyi
kérdésekkel foglalkozó politikusok, a támogatási alapok kezelői és a lakossági érdekeket
megjelenítő civil szervezetek között. Ezért a konferencia sorozatot három helyszínen
valósítottuk meg: Edelény, Sátoraljaújhely és Miskolc városokban. A képzésekkel kapcsolatos
érdekegyeztetés során területi, valamint helyi szinten is a munkaerő-piaci kereslet és a
képzések összehangolásának elindítása volt a cél a munkaügyi központok és
képzőintézmények együttműködésével. A helyi, kistérségi, megyei szak- és felnőttképzési
lehetőségek alakítása, véleményezése a felmerülő igények szerint. Nagy hangsúlyt kapott a
civil
szervezetek
képzésekkel
kapcsolatos
információs
ellátottságának
és
információgazdálkodásának fejlesztése, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
lakosok információs ellátottságának fejlesztése, képzőintézetek és kistérségek
együttműködésének kezdeményezése, civil szervezetek, önkormányzatok tevékenységének
támogatása, és szükség szerinti összehangolása. A program során 3 különböző tájékoztató
füzet készült, mely tartalmazza a konferenciákon bemutatott programokat, képzéseket.

HEFOP 2.1.9.-08./1.-2008.-06-0021/1.0
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésből történő
lemorzsolódásának csökkentése nyári fejlesztő -és szabadidős tevékenységek
megvalósításával pályázat
Elszámolt költség: 5.483.018 Ft
Kiutalt összeg: 1.352.025 Ft
A Bhim Rao Egyesület uniós forrásból, a Humánerőforrás Operatív Program (HEFOP)
keretében ötven tanulóját üdültette a Tanoda tábor program keretében Dombrádon. A 8 nap
alatt számos szabadidős programban vettek részt. Az élményszerzésen túl, fejlődött
kommunikációs
készségük,
tánckultúrájuk,
kézügyességük,
környezettudatos
gondolkodásmódjuk. Mindennap sportoltak, fociztak és asztaliteniszeztek a gyerekek a
strandon, a Tiszában pedig úsztak. A kézműves foglalkozások során a gyöngyfűzés és a
vesszőfonás alapjaival ismerkedtek meg. A vetélkedők a szellemi fejlődésüket szolgálták. A
kulturális programok keretében meglátogatták a nyíregyházi skanzent , és a Kisvárdai várat. A
táncház kiváló lehetőséget adott a roma táncok megismerésére.

Tanoda Projekt
Elszámolt költség: 1.095.804 Ft
Kiutalt összeg: 0 Ft
A Tanoda program 2006-ban indult Szendrőládon, 50 hátrányos helyzetű általános iskola felső
tagozatos diákjának a bevonásával. Az oktatás öt pedagógus, egy szociális munkás és egy fő
információs asszisztens bevonásával történik. A programban résztvevő tanulók
tudásszintjének 40%-os javulása az elvárás.
A programban résztvevő fiatalok iskolai sikereket érjenek el, piacképes szakmával
rendelkezzenek, ezáltal esélyeik javuljanak a munkaerő piacon. Ez példaként és motivációként
szolgál azon fiatalok körében, akik nem vettek részt a programban, mind a településen és mind
a térségben. A diákok identitásának erősödése révén megerősödik a közösségi kohézió,
erősödnek a közösségi kezdeményezések. A minőségi szolgáltatások révén érvényesül az
esélyegyenlőség az oktatás és a munkaerőpiac területein, tehát kevesebb az esélye annak, hogy
diszkrimináció áldozataivá válnak. A kezdeményezés által a szervezetek humán erőforrása
szakmailag megerősödik és fejlődik. A szervezet infrastruktúrájának bővítése által, nagyobb
volumenű közösségi programok lebonyolítását teszi lehetővé, illetve a régióban modellként

3

BHIM RAO EGYESÜLET
Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Hátrányos Helyzetű Ifjak (Magyarok, Romák) Azonos Szintű
Oktatásáért Szociális, Kulturális és Oktatási Kiemelten Közhasznú Egyesület
Székhelye: 3780 – Edelény, Borsodi út 26.

szolgál a más térségben élő közösségek és civil szervezetek körében. A tanodai programban
részt vevő tanulók oktatásának kötelező szakmai elemei:
- A tanulók személyiségének megerősítése érdekében folytatott tevékenységek
- A tanulók személyes helyzetére szabott nevelés, személyiség fejlesztés, képességeiknek és
érdeklődésüknek megfelelő tehetségkibontakoztatás; diák önsegítő csoport működtetése.
- A tanuló identitástudatának erősítése: hagyományőrzés, nyelvápolás.
- A továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek. A középiskolai beiskolázást megelőző
tanévben pályaválasztási szolgáltatás nyújtása, családlátogatás, iskolalátogatások szervezése; a
tanulók továbbtanulásához, pályaválasztásához szükséges információk, ismeretek, képességek
megszerzésének elősegítése.
- Készségfejlesztő programok kidolgozása és megvalósítása.
- Az iskolai sikerességet segítő és a szabadidős programok mellett hangsúlyt kell fektetni a
készségfejlesztésre is, mint pl. a demokratikus együttműködési készségek, kommunikációs
készségek fejlesztése.
- A tanulók informatikai készségének fejlesztése.
- Tantárgyi felkészítés.
Az iskolatársak és a szülők aktív szerepvállalásával a tanulók számára szabadidős programok
szervezése, melyeknek integrált közösségben kell megvalósulniuk.

Roma Mentor Projekt
Elszámolt költség: 3.929.148 Ft
Kiutalt összeg: 4.906.000 Ft
A BHIM RAO Egyesület a Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (OSI) Roma Kulturális
Programjának támogatásával a roma identitás művészeten és kultúrán keresztül történő
feltárását és kutatását tűzte ki célul. A Roma Kulturális Program a romák kultúrájának
befogadását és elismertetését hangsúlyozza, mindezzel a többség romákkal szembeni
attitűdjén kíván változtatni. Ennek jegyében a Roma Mentor Projekt magyarországi folytatása
mellett idén négy más, jelentős roma kisebbséggel bíró kelet-európai országban is bevezetésre
kerül (Bulgária, Románia, Szlovákia, Macedónia).
A Roma Mentor Projekt fő célja, hogy a roma kultúra szakértőit iskolai csoportokkal,
osztályokkal, vagy közösségek gyerekcsapataival kapcsolja össze, hogy növeljék a gyerekek
roma kultúráról való tudását, ezzel tudatosabbak és magabiztosabbak legyenek, valamint
büszke, tanult és tehetséges roma példaképekkel találkozzanak, és töltsék el hasznosan
szabadidejüket. Az OSI Budapest, Roma Kulturális Program, valamint a BHIM RAO
Egyesület kialakított egy roma önkéntesekből álló csapatot - a korábbi évek Roma Mentor
Projektje kapcsán lett szervezve - akik szívesen vállalkoznak a mentori feladatokra, és
szívesen áldoznak havonta 4-6 órát szabadidejükből arra, hogy gyerekcsoportok részére
délutáni foglalkozásokat szervezzenek és vezessenek le. A mentor-önkéntesek pedagógiai
képzéséről egy professzionális tréning szervezet gondoskodik. A foglalkozásokra a mentorok
kész ötletcsomagot kapnak, de a végleges munkatervet a mentorok és a jelentkező
intézmények közösen alakítják ki.
A nyertes intézményeknek vállalniuk kell, hogy a gyerekek részt vegyenek a szabadidős
foglalkozáson. Az intézményeknek a következőket kell biztosítaniuk: a foglalkozás helyszínét
(egy klub, vagy közösségi terem az intézményben), egy fő intézményi munkatárs, aki a
mentorokkal együtt részt vesz a mentor-képzésen, valamint a szabadidős foglalkozásokon. Az
intézmény részéről az iskolában a Roma Mentor Projektben részt vevő és azt koordináló tanár
a program során egy 2 napos tréningen vesz részt, mely térítésmentes. Az intézményi
munkatárs és a mentor közösen kidolgozzák az éves munkatervet a megadott sablon alapján.
A Roma Mentor Programot 2008. júniusban pályázati úton hirdettük meg különböző
médiákon keresztül. A beérkezett 67 pályázatból 10 pályázó szervezetet tudtunk támogatni,
mivel támogatási keretünk ennyire volt elegendő. A projekt időtartama egy teljes tanév, a
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költség összesen 225 ezer forint, amiből a mentor foglalkozások költségeit, mint például:
kirándulás, kézműves foglalkozás, műhelymunka, táncos és zenés rendezvények,
beszélgetések, meghívott előadókkal tervezett programok, versenyek és kísérleti programok,
valamint a foglalkozások alatti étkezést lehet biztosítani. Az iskola, vagy közösségi intézmény
által kijelölt munkatárs (projektvezető) honoráriumát fedezi.

HEFOP 2.2.1.-06/1.-2007-02-004/4.0
A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek
képzésével
Elszámolt költség: 8.463.332 Ft
Beruházás értéke: 4.009.998 Ft
Kiutalt összeg: 0 Ft
A BHIM RAO Egyesület sikeresen pályázott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél a HEFOP
2.2.1 program keretében kiírt pályázatra. Az elnyert támogatás segítségével szociális
szakember képzést valósíthat meg a halmozottan hátrányos helyzetű csereháti térségben.
Magyarország leghátrányosabb régiójának a Cserehát kistérségének egyik többszörösen
hátrányos településén, Szendrőládon megvalósuló oktatási program, amely a szociális
területen dolgozók, önkéntesek képzésével a hátrányos helyzetűek reintegrációjának
elősegítését tűzte ki célul. A szociális területen dolgozó szakemberek és önkéntesek
ismereteinek bővítése, készségeik, valamint együttműködési hálózataik fejlesztése. A
hátrányos helyzetű csoportok foglakoztatási esélyeinek növelése érdekében a velük foglalkozó
szakemberek ne csak az ő elsődleges szükségleteiket lássák el, hanem készítsék fel, tegyék
képessé őket a munkaerő-piaci beilleszkedésre, részvételre. A szociális terület a korábbiaknál
jobban illeszkedjen a foglalkoztatás- és képzési politikához, a segítő munkához kapcsolja
hozzá a foglalkoztatási esélyek növeléséhez szükséges tudást, készségeket is. A hátrányos
helyzetű csoportok munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében
erősödjön az ágazatok közötti együttműködés.

Korábbi évek projektjeihez kapcsolódó kiutalt összegek, illetve egyéb kapott
támogatások:
HEFOP-2.3.2.-05/1-2005-10-0069:
839.792 Ft
HEFOP_2.1.4.-05/1-2005-09-0068:
4.142.573 Ft
NCA-EM-08-0543
969.000 Ft
Napkerék Egyesület
100.000 Ft
Költségvetési támogatás:
300.000 Ft
Országos Fogl. Közalap:
2.160.000 Ft
Munkaügi központ (foglalk)
208.440 Ft
OSI
942.000 Ft
Az egyesület működési költségei:
- anyagjellegű kiadások: 1.370.982 Ft
- személyi jellegű kiadások: 213.504 Ft (1 fő főállású dolgozó 2008.10.01-től)
- hitelkamat: 227.500 Ft
- egyéb költség (bankköltség) 183.447 Ft
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Az egyesület vállalkozási tevékenységének részletezése:
- vállalkozási jellegű bevétel: 1.522.136 Ft
- vállalkozási célú költségek: 1.527.372 Ft
- vállalkozási tevékenység eredménye: - 5.236 Ft
Mivel a szervezetnek a vállalkozási tevékenységéből eredménye nem keletkezett, így
társasági adó fizetésére nem kötelezett.
Az egyesület 2008. december 31-én fennálló kötelezettségeinek részletezése:
- Tagi kölcsön: 6.787.392 Ft
- Mikro hitel: 7.025.016 Ft
- REF: 2.333.160 Ft

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke: a vezető tisztségviselők a tisztségek
ellátásáért semmiféle juttatásban nem részesültek.
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