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AZ ESZA KHT. RÖVID BEMUTATÁSA

Az ESZA Kht. 2000 októberében jött létre kizárólagos állami tulajdonú kiemelten közhasznú társaságként.
Jelenlegi tulajdonosai a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (76 %) és az Oktatási Minisztérium
(24 %). Alapításának célja egy olyan intézmény létrehozása volt, amely hazánk EU csatlakozásáig ESZA-típusú
Phare programokat hajt végre, majd a csatlakozást követôen – uniós programokban szerzett tapasztalatait
felhasználva – a Strukturális Alapok intézményrendszerében közremûködô szervezeti feladatokat lát el. 

Az ESZA Kht. rendelkezik a szükséges fizikai, szervezeti és humán erôforrásokkal. A Phare elôcsatlakozási alap
keretében teljes jogú, akkreditált végrehajtó ügynökségként nyolc programot irányít, hozzávetôleg 70 millió
euró összköltségvetéssel; ebbôl négy program a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, négy
pedig az Oktatási Minisztérium szakmai felügyelete mellett zajlik. A programok alapvetôen a munkaerô-piaci
integráció és foglalkoztatás, az oktatás-nevelés, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû
lakosságcsoportok esélyegyenlôségének biztosítására koncentrálnak. Az ESZA Kht. részt vesz a program-
javaslatok elôkészítésében, felelôs a pályázatok megjelentetéséért, a beérkezett pályázatok értékelésének
koordinációjáért, a nyertes pályázókkal történô szerzôdéskötésért, valamint a programok pénzügyi és szakmai
végrehajtásáért. 

2004. elejétôl a Phare programok végrehajtása mellett az ESZA Kht. a Humánerôforrás-fejlesztési Operatív
Program keretein belül közremûködô szervezetként négy intézkedés megvalósításában vesz részt:

• 1.3 a nôk munkaerô-piaci részvételének támogatása valamint a munkahelyi és családi kötelezettségek 
összehangolása; 

• 2.3 a hátrányos helyzetû emberek, köztük a romák foglalkoztathatóságának javítása; 
• 3.4 a munkahelyteremtést és a vállalkozói készségek fejlesztését elôsegítô képzések;
• 3.5 a felnôttképzés rendszerének fejlesztése.

A felsorolt négy intézkedés keretében 138 millió euró felhasználására van lehetôség 2004 és 2006 között. 

Az egyes projekteket bemutató fényképeket a projektvezetôk bocsátották rendelkezésünkre.
Borító fotó: Fábián Attila (www.fabianattila.hu)

A kötetet kiadta:
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht.
1146 Budapest, Hermina út 17.,  tel.: (1) 471-7676,  http://www.esf.hu
Felelôs kiadó:
Dr. Tátrai Ferenc ügyvezetô igazgató

A kéziratok fordítását és a nyomdai elôkészítést végezte:
DICO Magyarország Kft.
1091 Budapest, Üllôi út 11-13., tel: (1) 452-3854
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A magyar kormány az európai
uniós tagságra való felkészülés kere-
tében készítette el az Elôzetes
Nemzeti Fejlesztési Tervet (ENFT),
amely tartalmazta a 2000-2002
idôszakra vonatkozóan a Phare prog-
ram keretében megvalósuló gaz-
daságfejlesztési és szociális kohéziót
elôsegítô programok prioritásait, cél-
területeit és pénzügyi kereteit. A terv-
dokumentumban három magyar-
országi régiót jelöltek ki támogatásra:
az észak-magyarországi, az észak-
alföldi és a dél-alföldi régiókat.
Mindhárom célrégió regionális fej-
lesztési terve kiemelt fontosságúnak
tekinti, hogy a lakosság többszörösen
hátrányos helyzetû csoportjai mun-
kához jussanak. Ezzel összhangban a
program célja a fiatalok, a roma
kisebbséghez tartozók és a fogya-
tékkal élô emberek munkaerôpiaci
integrációjának – reintegrációjának
segítése.

A pályázati alapból lehetôség nyílt
a foglalkoztatás feltételeinek meg-
teremtésére, a célcsoport képzésére,
átképzésére és segítô, támogató
tevékenységekre. Ezek a kompo-
nensek csökkentik a célcsoport
hátrányait, és biztos hátteret nyúj-
tanak a tartós munkavállaláshoz. A
projektek támogatására összesen 2,2
millió euró áll rendelkezésre. A

pályázat kedvezményezettjei önálló
jogi személyiséggel rendelkezô non-
profit, nem állami szervezetek lehet-
tek. Összesen 62 szervezet nyújtott be
pályázatot, melybôl 13 kapott lehe-
tôséget elképzelései megvalósítá-
sára. A 2 roma, 2 fogyatékos és 9 fia-
talokkal foglalkozó program 11 külön-
bözô szakma elsajátítását tette le-
hetôvé közel 200 résztvevô számára.
Ôket jelenleg 12 különféle, alap- és
középfokú végzettséget igénylô
munkakörben foglalkoztatják. A pro-
jektek 2002 ôszén indultak és 2004
tavaszán zárultak le.

Minden program együttmûködés-
ben valósul meg, így lehetôség nyílt
tapasztalatokat szerezni, kapcsolati
rendszert kiépíteni a versenyszféra
szereplôivel, illetve képzést és fog-
lalkoztatást megvalósító egyéb
szervezetekkel. A megvalósítás során
valamennyi szervezet fejlôdött, alkal-
massá vált foglalkoztatási programok
megvalósítására. Ez jó alapot teremt
az uniós csatlakozás után várható, az
Európai Szociális Alap (ESZA) támo-
gatásával megvalósuló európai struk-
turális politikában való részvételre.

Jelen kiadvány azt segíti elô, hogy
mind a programban résztvevô kon-
zorciumok tagjai, mind a külsô érdek-
lôdôk képet kapjanak arról, hogy kik,
milyen partnerek bevonásával, mi-
lyen programokat valósítottak meg.
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A projekt célja:
- a munkaerôpiacon hátrányos helyzetû roma szár-
mazású munkanélküliek számára OKJ-s képzés
elvégzésével növelni a foglalkoztathatóságot, majd
munkahely biztosításával hozzájárulni autonómiájuk erô-
södéséhez, ezzel megalapozva a társadalmi esély-
egyenlôséget;
- preventív módon megakadályozni a roma szár-
mazásúak társadalmi kirekesztôdését;
- 15 fô roma származású munkanélküli részére vasbe-
ton és mûkôkészítô OKJ-s képzésen való részvétel biz-
tosítása, szakbizonyítvány megszerzése;
- tartós foglalkoztatás, a társadalmi beilleszkedés
segítése;
- a projektet mûködtetô partnerek hatékony
együttmûködése.

A projekt tartalma:
- a résztvevôk kiválasztása (roma származás,
munkanélküli státus, alapfokú végzettség, motiváltság,
együttmûködési készség, roma szervezet javaslata,
foglalkoztató javaslata, önkéntesség);
- személyiségfejlesztô csoportfoglalkozások (csoport-
építés, a program céljának tisztázása, közösség és
norma kialakítása);
- mentori támogatás (egyéni helyzetfeltárás, szemé-
lyes fejlesztési terv, egyéni esetkezelés és problé-
mamegoldás);
- vasbeton és mûkôkészítô OKJ-s végzettség meg-
szerzése oly módon, hogy az elméleti és a gyakorlati
oktatás aránya igazodik az OKJ-s képzés elôírásaihoz és
a célcsoport tanulási szokásaihoz;
- 1 éves támogatott és féléves támogatás nélküli
foglalkoztatás: munkatapasztalat-szerzés, anyagi bizton-
ság megteremtése, pozitív minta nyújtása a térségben
élô roma lakosságnak, roma családoknak, esélyegyen-
lôség megteremtésének elôsegítése.

Várható eredmény:
- célcsoportra gyakorolt hatás: a személyes támo-
gató programoknak köszönhetôen javul az alkal-
mazkodóképesség, pozitív életszemlélet alakul ki; 
- a szakképzettség megszerzése után 15 fô tartósan
munkát vállal, nô az elhelyezkedési aktivitásuk, anyagi
biztonságot teremtenek maguknak, családjaiknak, így
csökken a szociális ellátásra szorulók száma;
- projektszervezetre gyakorolt hatás: tapasztalat-
szerzés a roma foglalkoztatásban, régiós szintû kapcso-
latrendszer kialakulása; 
- a versenyszféra mûködésének, szereplôinek megis-
merése.
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A kedvezményezett neve:
Regionális Civil Központ Alapítvány, Miskolc,

A kedvezményezett címe, telefonszáma:
3530 Miskolc, Széchenyi u. 14.
46/508-626

A projekt vezetôje: Kiss Attila
A konzorcium tagjai:
- CO-OD Tanácsadó és Szervezetfejlesztô Bt.
- Eötvös József Szakképzô és Mûvészeti 

Szakközépiskola, Miskolc
- Kisköre és Régiója Felemelkedéséért 

Alapítvány, Kisköre
- Kisebbségi Önkormányzat, Kisköre
A projekt megvalósításának helye:

Észak-magyarországi régió, Kisköre
Perseus szám: HU0008-03-02-0001



A kedvezményezett neve:
Regionális Civil Központ Alapítvány, Miskolc

A kedvezményezett címe, telefonszáma:
3530 Miskolc, Széchenyi u. 14.
46/505-336

A projekt vezetôje:
Ginovszkyné Szendrák Dóra

A konzorcium tagjai:
- INTERN Kft.
- KIS Kft.
- Alfa Protektor Bt.

A projekt megvalósításának helye:
Észak-magyarországi régió, 
Miskolc

Perseus szám:
HU0008-03-02-0002

A projekt célja:
- Észak-Magyarország gazdasági aktivitásának
növelése, leszakadásának mérséklése, a pályakezdô
munkanélküliek számának csökkentése a képzettségi
szint növelésével és a foglalkoztathatóság javításával;
- 16 fô hátrányos helyzetû fiatal életesélyeinek
javítása OKJ-s képzettség, munkahely és munkatapasz-
talat biztosításával. A képzettségi szint növelése rend-
szeres jövedelemmel és megfelelô társadalmi elismert-
séggel párosulva hozzájárul autonómiájuk növeléséhez,
megalapozza családalapításukat, jövôjüket és társadal-
mi integrációjukat. Hozzájárul a fiatalok társadalmi
kirekesztôdésének megelôzéséhez.

A projekt tartalma:
16 fô hátrányos helyzetû fiatal számára eljárás szerinti
hegesztô (OKJ 31 5233) képzés és képzettség biztosítása:
- a fiatalok foglalkoztatása 18 hónapon át két
munkáltatónál;
- a résztvevôk alkalmazkodóképességének javítása,
társadalmi beilleszkedésük segítése csoportos és egyéni
mentális támogatással.

Várható eredmény:
- a projektben résztvevô fiatalok életminôsége javul,
lehetôvé válik társadalmi integrációjuk és kialakul
autonómiájuk;
- a képzettség megszerzése által foglalkoztathatósági
esélyeik nônek, valamint növekszik munkaerôpiaci
értékük;
- a 18 hónap foglalkoztatás komoly gyakorlat meg-
szerzését biztosítja, lehetôvé teszi a munka világába való
bekapcsolódást, s a nyílt munkaerôpiacon való elhe-
lyezkedés esetére biztosítja a megfelelô munkatapasz-
talatot;
- a képzés és a foglalkoztatás által biztosított életmód
és jövedelem hozzájárul életformájuk és elismertségük,
vagyis társadalmi státusuk növeléséhez és az esetleges
devianciák elkerüléséhez: kikerülnek a család és a tár-
sadalom által eddig biztosított „eltartott” státusból, ezál-
tal önállóságuk, felnôtté válásuk és a polgári tár-
sadalomba való beilleszkedésük külsô feltételei biztosí-
tottá válnak;
- a mentális csoportos és egyéni mentori támogatás
hozzájárul a fentiek belsô feltételeinek készség szintû
kialakításához és megszilárdításához.

HU0008-03 „Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása”
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A kedvezményezett neve:
Mozgáskorlátozottak Ózd Városi 
Egyesülete

A kedvezményezett címe, telefonszáma:
3600 Ózd, Vasvár u. 56.
48/472-032

A projekt vezetôje: Papp Mónika
A konzorcium tagjai:

- Mozgássérültek és Barátaik Miskolc 
Városi Egyesülete

- Contact Stúdió Kft.
- UD URBAN DEVELOPMENT Városfejlesztési 

Holding Kft.
- Contact Computer Kft.

A projekt megvalósításának helye:
Észak-magyarországi régió, Ózd 
és Miskolc 

Perseus szám: HU0008-03-02-0003

A projekt célja:
- az Észak-magyarországi régióban – ózdi és miskolci
helyszíneken – példaértékû a foglalkoztatás meg-
valósítása, melynek révén 15 fô megváltozott
munkaképességû, mozgássérült személy elôtt nyílik meg
a lehetôség a nyílt munkaerôpiacon is piacképes szak-
ma megszerzésére, majd call center munkatársként,
integrált foglalkoztatásban való részvételre;
- a projekt megvalósításával szemléletváltozás indul-
hat el a potenciális munkaadók körében és a tár-
sadalom egészében is a fogyatékkal élô ember
munkavállalóként történô megítélését illetôen.

A projekt tartalma:
- a program két helyszínen párhuzamosan kerül meg-
valósításra 15 mozgássérült személy (7 fô Ózdon; 8 fô
Miskolcon) bevonásával, akiknek többsége súlyosan
megváltozott munkaképességû, szerzett egészség-
károsodással, fogyatékossággal élô személy;
- a projekt keretében mentális fejlesztô tréningen,
majd számítógép-kezelôi OKJ-s képzésben vesznek részt,
valamint speciális call center mûködéséhez szükséges
ismereteket sajátítanak el;
- államilag elismert bizonyítvány megszerzése után
foglalkoztatásba kerülnek a programban partnerként
résztvevô cégnél.
Mind a képzés, mind a foglalkoztatás a mozgássérült
emberek számára akadálymentes környezetben
történik. Ennek érdekében az ózdi helyszínen építési-
akadálymentesítési munkálatok elvégzésére is sor került.
A projekt biztosítja a képzés és a tervezett foglalkoztatás
megvalósításának megfelelô munkakörnyezetet is
(számítástechnikai eszközök, speciális bútorok, telekom-
munikációs eszközök beszerzése, telepítése).

Várható eredmény: 
- a projekt eredményeképpen az észak-magyarorszá-
gi régióban korszerû technológiával felszerelt, 15 fô
fogyatékkal élô ember foglalkoztatására alkalmas
munkahely létesül;
- az értékteremtô munka révén a korábban
munkanélküli, mozgássérült személyek életvitele, élet-
minôsége megváltozik, elôrelép a teljes önrendelkezés
megvalósítása felé;
- a szolgáltatást igénybevevô vállalkozások és
magánszemélyek számára bizonyított lesz, hogy a
fogyatékos ember hasznos, piaci értéket jelentô teljesít-
ményre képes;
- a projekt lebonyolítása mintaként szolgál a nonprofit
és a versenyszféra együttmûködési lehetôségére, kon-
zorciális partnerségének mûködésére. Jó példa arra,
hogy eltérô gazdasági potenciállal rendelkezô
települések, térségek hátrányos helyzetû munkavállalói
számára az informatikára épülô korszerû munkahelyek
milyen mértékben képesek munkaerôpiaci esélyegyen-
lôséget teremteni.

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP NEMZETI PROGRAMIRÁNYÍTÓ IRODA TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ KHT.
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A kedvezményezett neve:
Jóléti Szolgálat Jászszentlászló és 
Móricgát Alapítványa, 

A kedvezményezett címe, telefonszáma:
6133 Jászszentlászló, Kossuth u. 7.
77/492-091

A projekt vezetôje: Markolt Endre
A konzorcium tagjai:

- Kecskeméti Regionális Munkaerô-
fejlesztô és Képzô Központ

- Eördögh András ôstermelô; Kertész  
Györgyi kertészmérnök

- Jászszentlászlói Gondozási Központ
- Kiskunfélegyházi Mezôgazdasági 

Szakiskola
- Foglalkoztató partnerek:
• Jóléti Szolgálat Jászszentlászló 

és Móricgát Alapítványa
• Eördögh András ôstermelô, Jászszentlászló
• Primôrfrucht Kft. Kiskunmajsa
• Cita Bt. Sándorfalva

A projekt megvalósításának helye:
Dél-alföldi régió, Kiskunfélegyháza, 
Kiskunmajsa

Perseus szám: HU0008-03-02-0004

A projekt célja:
- Bács-Kiskun megye – ezen belül elsôsorban a kiskun-
félegyházi és kiskunmajsai kistérségek – településein a
gazdasági aktivitás növelése a mezôgazdaság
területén;
- 12 fô halmozottan hátrányos helyzetû fiatal
általános mezôgazdasági szakmai képzése és vizsgáz-
tatása;
- a kiegészítô modulokkal (pályázati ismeretek,
szövetkezési ismeretek, termékpályák, biogazdálkodás,
falusi és lovas turisztikai ismeretek, német nyelv,
számítógépes ismeretek) korszerû, használható tudás
biztosítása;
- a kulcsképességek fejlesztése a foglalkoztathatóság
javítása érdekében;
- a célcsoport tartós elhelyezése az elsôdleges
munkaerôpiacon;
- a szervezet infrastrukturájának fejlesztése révén a
munkaerôpiaci, gazdaságfejlesztési, területfejlesztési
oktatások, képzések színvonal- és hatékonyságemelése.

A projekt tartalma:
- elôkészítô szakasz: a résztvevôk felkutatása,
kiválasztása;
- elméleti és gyakorlati képzés szakasza: pályaorientá-
ció, felzárkóztatás, OKJ-s elméleti képzés 230 órában,
gyakorlati képzés 396 órában, kiegészítô szakmai
ismeretek oktatása 364 órában; 
- kulcsképesség-fejlesztés, pszichoszociális segít-
ségnyújtás a lemorzsolódás megelôzése érdekében;
- a személyzet tagjainak szervezetfejlesztése;
- foglalkoztatási szakasz.

Várható eredmény:
- 12 fô halmozottan hátrányos helyzetû fiatal
általános mezôgazdasági területen szakmai
végzettséget szerez, 90%-uk tartósan elhelyezkedik a
térség elsôdleges munkaerôpiacán a projekt befejezése
után is;
- a kiegészítô szakmai modulokon keresztül korszerû,
piacképes tudásra tesznek szert (turisztikai ismeretek,
szövetkezési ismeretek, biogazdálkodási ismeretek,
számítógépes ismeretek, német nyelvi alapismeretek,
termékpályák alapismeretek, pályázati ismeretek),
illetve megkezdik az élethosszig tartó tanulási folya-
matot;
- a kulcsképességek fejlesztésének hatására fejlôdik
személyiségük, céltudatos, határozott, érdekeiket meg-
fogalmazni tudó munkavállalókká „érnek”, s ezek a vál-
tozások pozitívan hatnak a közvetlen családi és
ismeretségi körükben élô emberekre.

HU0008-03 „Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása”

Halmozottan hátrányos helyzetû fiatalok foglalkoztathatóságának és foglalkoztatásának javítása Jászszentlászló térségében
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A kedvezményezett neve:
Munkáért Alapítvány,

A kedvezményezett címe, telefonszáma:
6724 Szeged, Rákóczi tér 1.
62/421-000

A projekt vezetôje:
dr. Dobóczky Károlyné

A konzorcium tagjai:
- Dél-alföldi Teleházak Regionális 

Közhasznú Egyesülete
- Ipari és Kereskedelmi Oktatási Központ

A projekt megvalósításának helye:
Dél-alföldi régió, Szeged

Perseus szám: HU0008-03-02-0005

A projekt célja:
- hozzájárulni a Dél-alföldi régióban a foglalkoz-
tathatóság növeléséhez, a tartós munkanélküliség
mérsékléséhez, a falusi munkanélküliek hátrányos
helyzetének javításához;
- elôsegíteni a községek felzárkóztatása érdekében a
teleházak fejlôdését foglalkoztatási információs centrum
szerep betöltése céljából;
- Csongrád megyében élô, 18-25 éves halmozottan
hátrányos helyzetû, tartósan munkanélküli fiatalok 15 fôs
csoportját számítógép kezelôi (OKJ-s) képzésben, majd
teleház szolgáltatás szervezô foglalkoztatási informátor
képzésben részesíteni;
- 10 fô számára 18 havi foglalkoztatást biztosítani a
teleházakban;
- a képzéseket és a foglalkoztatást olyan mód-
szerekkel valósítják meg, amelyek biztosítják a
résztvevôk bentmaradását, pszichés állapotuk javítását
és tartós foglalkoztatásukat.

A projekt tartalma:
- elôkészítés: a projektszemélyzet és a partnerek
felkészítése a feladatokra, együttmûködésre. A bekap-
csolódó teleházak részvételével a cselekvési program és
az ütemterv (határidôk, felelôsök) véglegesítése;
- a projektrésztvevôk felkutatása részben a teleházak
bevonásával, a munkaügyi központtal már korábban
kialakított gyakorlat és együttmûködés alapján;
- a projektrésztvevôk kiválasztása: a munkanélküli,
halmozottan hátrányos helyzetû fiatalok kiválasztása
több lépcsôben történt: íráselemzés, majd a teleházak
(mint leendô foglalkoztatók) javaslatainak figyelembe
vételével, személyes beszélgetés után;
- együttmûködési szerzôdések megkötése;
- munkára való felkészítés képzési modulokon
keresztül: számítógép-kezelô (OKJ-s) képzés, melyet az
Ipari és Kereskedelmi Oktatási Központtal valósítottak
meg; teleház szolgáltatás szervezô foglalkoztatási infor-
mátor képzés a Dél-alföldi Teleházak Regionális
Közhasznú Egyesülete közremûködésével;
- pszichoszociális fejlesztés: önbizalomhiány, zárkó-
zottság, motiválatlanság, kapcsolatteremtési
nehézségek, kommunikációs zavarok kiküszöbölésére;
- a foglalkoztatás és a bentmaradást segítô szolgál-
tatások (szakmai nap);
- utánkövetés, tanácsadás.

Várható eredmény:
- 15 fô halmozottan hátrányos helyzetû munkanélküli
fiatal piacképes tudáshoz jut, munkaerôpiaci esélyük,
foglalkoztathatóságuk jelentôsen javul;
- 10 fô tartós foglalkoztatásba kerül, 5 fô számára más
munkahelyet tudnak találni;
- a projekt során bevált módszerek pontos kidolgo-
zása, átadása más kistérségek számára.

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP NEMZETI PROGRAMIRÁNYÍTÓ IRODA TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ KHT.

Tele-esély
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A kedvezményezett neve:
SZITI Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület

A kedvezményezett címe, telefonszáma:
6720 Szeged, Dózsa György u. 5.
62/424-454

A projekt vezetôje:
Szabóné Janó Gabriella

A konzorcium tagjai:
- Szegedi Temetkezési Kft.
- Móra Ferenc Általános Iskola és 

Szakiskola
A projekt megvalósításának helye:
Dél-alföldi régió, Szeged és vonzáskörzete
Perseus szám: HU0008-03-02-0006

A projekt célja:
- Szegeden és vonzáskörzetében élô, halmozottan
hátrányos helyzetû munkanélküli fiatalok foglalkoz-
tathatóságának javítása, majd tartós foglalkoztatásuk;
- hozzájárulás a térség gazdasági fejlesztéséhez;
- a pályázó szervezet és partnerei kapacitásának
növelése, gazdasági erôsödése, szakmai tapaszta-
latainak bôvítése;
- Szegeden és vonzáskörzetében élô, halmozottan
hátrányos helyzetû, 16-25 éves, tartósan munkanélküli 10
fô fiatal számára szakképzettség megszerzése, majd
foglalkoztatásuk biztosítása;
- a térségben a tartós munkanélküliség, ezáltal a
devianciák számának csökkentése, a peremhelyzetre
kerülés megelôzése;
- a terület gazdasági fejlesztése: min. 10 új, tartósan
finanszírozható munkahely létesítése mezôgazdasági
területen, új típusú gazdasági tevékenység révén;
- szegedi és kistelepülési vállalkozásfejlesztések segít-
ségével munkahely biztosítása, ezzel a térség lakosság-
megtartó erejének növelése;
- modellértékû, kistelepülési viszonyokra is kiterjeszt-
hetô program kidolgozása és megvalósítása.

A projekt tartalma:
- elôkészítés: a teljes lebonyolításához szükséges
szerzôdéskötési, tervezési, ütemezési feladatok ellátása;
- a kedvezményezett 10 fô, 18-25 év közötti szegedi és
kistelepülési, hátrányos helyzetû, munkanélküli fiatal
kiválasztása, együttmûködési szerzôdések megkötése;
- felzárkóztatás: egyéni és csoportos foglalkozásokon
felkészülés a tanulás újrakezdésére, valamint a rend-
szeres munkavégzésre (egyéni beszélgetések és
pályaorientáció);
- motivációs, csoportépítô tréning (30 óra);
- kulcsképességek fejlesztése (mint felelôsségvállalás,
önérvényesítés, saját jogok ismerete, kapcsolat-
teremtési, kommunikációs, együttmûködési, empatikus
képességek fejlesztése, tolerancia, konfliktuskezelés,
kreativitás, munkafegyelem);
- belsô képzés: munkatársak, szakoktatók, a foglalkoz-
tató érintett képviselôinek felkészítése a résztvevôkkel
való foglalkozásra;
- kerti munkás (parkápolói) képzés (400 órás, OKJ-s
végzettséget adó képzés);
- foglalkoztatás (7. hónaptól) a Szegedi Temetkezési
Kft. telephelyein, kertészeti-mezôgazdasági jellegû
munkákban, melyek – évszakhoz és idôjáráshoz igazod-
va – temetôi kertészeti, illetve egyéb területeken külön-
bözô dísz- és haszonnövények termesztését, fóliasátras
mûvelést, parkgondozást takarnak;
- mentálhigiénés szolgáltató háttér biztosítása
(családsegítés, pszichológiai, jogi tanácsadás, informá-
ciók nyújtása), mentálhigiénés csoportfoglalkozások
(havi 1 alkalom);
- közösségi programok (kirándulás, egyéb szabadidôs
elfoglaltság szervezése az adott csoport összetételének,

jellemzôinek megfelelôen: pl. kézmûves foglalkozás,
filmvetítés, koncert, sportprogramok stb.);
- utógondozás: szociális tanácsadás, ügyintézési
segítség, információk nyújtása.

Várható eredmény:
- a projektben résztvevô 10 fô szakképesítést szerez,
ezáltal munkaerôpiaci pozíciójuk javul;
- a védôfoglalkoztatás alatt elsajátítják a munkavi-
szonnyal járó alapvetô kötelezettségek betartásával
járó felelôsségvállalást, kulcsképességeik javulnak;
- képesek lesznek munkájukat megtartani és/vagy
még tanulni;
- szociális helyzetük, életminôségük kedvezôbbé válik,
önértékelésük fejlôdik;
- közösségi kapcsolataik pozitív irányban változnak,
helyzetük és megítélésük környezetükben, családi,
baráti és ismeretségi körükben minôségileg megválto-
zott értékûvé válik;
- a program végrehajtásával a pályázó és partnerei
szakmai tapasztalata mennyiségi és minôségi szempont-
ból is gazdagodik.
A projekt végrehajtásával elméleti felkészülést és gya-
korlati szemléletû ismereteket szereznek az Európai Uni-
óhoz csatlakozás ôket érintô szakmai és gazdálkodási
kérdéseiben. Az elsajátított ismeretek, bevezetett új
módszerek hatékonyabbá teszik saját munkájukat, átlát-
hatóbbá teszik a célokat és megoldásokat mind a me-
nedzsment, mind a szakmai munka terén. A különbözô
típusú, mûködésû, gazdálkodási rendszerû intézmények,
szervezetek között modellértékû együttmûködés jön
létre a hátrányos helyzetû rétegek esélyegyen-
lôségének megteremtése érdekében.

HU0008-03 „Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása”

„Start” halmozottan hátrányos helyzetû fiatalok munkaerôpiaci reintegrációja
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A kedvezményezett neve:
Mégis Van Remény Egyesület

A kedvezményezett címe, telefonszáma:
5630 Békés, Drága u. 25.
66/412-217

A projekt vezetôje: Durkó Albert Zoltán
A konzorcium tagjai:

- Családsegítô és Gyermekjóléti 
Szolgálat, Békés

- Területi Gondozási Szolgálat, Békés
- Hajnal István Idôsek Otthona, Békés
- Mécses Szolgáló Közösség, 

Mezôberény
- Békés Megyei Nefelejcs Otthon, 

Vésztô
- Békéscsabai Regionális Munkaerô-

fejlesztô és Képzô Központ
- Békés Megyei Munkaügyi Központ, 

Békéscsaba
A projekt megvalósításának helye:

Dél-alföldi régió, Békés, Mezôberény, Vésztô
Perseus szám:  HU0008-03-02-0007

A projekt célja:
- a halmozottan hátrányos helyzetû fiatalok számára
egyéni készségeik és képességeik figyelembevételével
munkaerôpiaci helyzetük javítása, olyan képzettség
megszerzésével, mely iránt kereslet van a munkaerôpia-
con;
- cél, hogy a projektbe bevont fiatalok önismeret és
személyiségfejlesztés révén képesek legyenek saját
hátrányos helyzetükbôl eredô problémáikat és
környezetük problémáit is meglátni, segíteni azon;
- kellô motiváció, munkakultúra, felelôsségérzet
kialakítása, erkölcsi és etikai értékek közvetítése a
képzés és foglalkoztatás során;
- a fiatalok képzése és foglalkoztatása során kialakuló
kapcsolatok segítsék elô a térségben a különbözô
képzô, foglalkoztató szervek, munkáltatók és civil
szervezetek együttmûködését a térség foglalkoztatási,
szociális helyzetének javítása érdekében.

A projekt tartalma:
- rendszeres együttmûködés kialakítása a fôpályázó,
a képzô és a foglalkoztató szervezetekkel valamint a
munkaügyi központokkal, a projekt szervezet létre-
hozása és a projekt menedzsment mûködtetése;
- környezettanulmány, interjúk, motivációs tesztek
segítségével a célcsoport tagjainak kiválasztása;
- szociális és mentális segítségnyújtás, személyes gon-
dozási terv készítése a bentmaradás elôsegítésének
támogatására;
- szociális ápoló-gondozó (OKJ) elméleti és gyakorlati
képzés;
- támogató programok: személyiségfejlesztés, em-
pátiás és kommunikációs készségek javítása, etikai-
erkölcsi értékek, munkakultúra normáinak közvetítése;
- foglalkoztatás a partner-intézményeknél, a foglal-
koztatáshoz szükséges eszközök beszerzése;
- a folyamatok rendszeres ellenôrzése, nyomon-
követés, monitoring.

Várható eredmény:
- a célcsoport tagjai alapvetô emberi erkölcsi-etikai
értékek birtokába jutnak, képessé válnak a felelôsség
vállalására nemcsak a munka világában, hanem
szûkebb és tágabb környezetükben is;
- szakképzettséget kapnak, munkatapasztalatra
tesznek szert, munkaerôpiaci esélyeik javulnak, munká-
val szerzett jövedelemhez jutnak, értékesnek és hasznos-
nak érezhetik magukat, pozitív példát mutatnak;
- napi- és életrendjük idôben strukturálttá válik,
kiegyensúlyozott, biztonságot nyújtó életet élhetnek.

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP NEMZETI PROGRAMIRÁNYÍTÓ IRODA TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ KHT.

„Reménysugár” Hátrányos Helyzetû Fiatalok Foglalkoztatásának Elôsegítése Békésben
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A kedvezményezett neve:
Szegedi Mozgássérültek Alternatív 
Egyesülete 

A kedvezményezett címe, telefonszáma:
6725 Szeged, Veresács u. 17/b
62/444-897

A projekt vezetôje: Fekete Albertné
A konzorcium tagjai:

- Perdix Kft., Szeged
- MIOK Kft., Szeged

A projekt megvalósításának helye:
Dél-alföldi régió, Szeged

Perseus szám: HU0008-03-02-0008

A projekt célja:
- súlyosan megváltozott munkaképességû emberek
ipari körülmények között, fejlett technológia
mûködtetésére legyenek képesek az ehhez szükséges
szakképzettség megszerzése után, hosszútávú foglalkoz-
tatási lehetôséggel;
- fontos cél a 12 fô 40 éves átlagéletkorú, 67% feletti
egészségkárosodott résztvevô munkaerôpiaci reintegrá-
ciója és ezáltal társadalmi helyzetük, valamint
magánéletük stabilizálása.

A projekt tartalma:
- a projekt 3D fóliázott MDF ajtók gyártását öleli fel a
bútor megtervezésétôl a kész ajtók csomagolásáig;
- a projektben résztvevô személyek speciális tanulás-
módszertani tréningek segítségével szakmai képzést
kaptak, melyen megismerkedtek elsôsorban azokkal a
faipari alapanyagokkal, gépekkel, technológiákkal,
melyek a bútorgyártás területén honosak. Elsôsorban és
kiemelten megtanulták és elsajátították az MDF
faforgácslap tulajdonságait, megmunkálhatóságát,
illetve megismerkedtek azon munkafolyamatokkal,
amelyek során az MDF ajtófront felhasználásával
elkészül egy bútor;
- az elsajátított korszerû technológiát a foglalkoztatás
során alkalmazzák;
- 3 fô (súlyosan mozgássérült) a szakképzésen túl meg-
tanulta az „AMORF számítógépes bútoripari tervezô
rendszer” program használatát, másokat (súlyosan
mozgássérültek is) betanítottak a marógéphez szük-
séges tervezô, illetve gépvezérlô programra.
A projekt keretében beszerzett eszközök kivitele biztosít-
ja, hogy azokon a megváltozott munkaképességû
munkavállalók munkát végezhessenek.

Várható eredmény:
- a résztvevôk személyisége kedvezôen változik,
önbizalmuk nô, társas kapcsolataik fejlôdnek;
- munkatapasztalatot szereznek, ez munkaerôpiaci
esélyeiket hosszú távon jelentôsen növeli;
- a projekt a résztvevôk számával, 12 fôvel biztosan
csökkenti a munkanélküliek számát a Dél-alföldi
régióban;
- integrált képzési és foglalkoztatási modellje hoz-
zájárul a társadalmi befogadás ügyéhez;
- a projekt keretében versenyképes technológiát ho-
nosítanak meg a régióban;
- sikeres megvalósítás esetén jó példát mutat a pro-
jekt a civil szervezetek és piaci viszonyok közt mûködô
gazdálkodó szervezetek kapcsolatában rejlô lehetôsé-
gekre a társadalmi integráció érdekében.

HU0008-03 „Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása”

Fóliázott 3D marású MDF ajtófrontok tervezése és gyártása sérültekkel
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A kedvezményezett neve:
Mûszaki-és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, 
Nyíregyháza

A kedvezményezett címe, telefonszáma:
4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 6-8.
42/313-933

A projekt vezetôje: Losonczi László
A konzorcium tagjai:

- BÁTORTEX Kft.
- Korifeus Kft.

A projekt megvalósításának helye:
Észak-alföldi régió, Nyírbátor

Perseus szám: HU0008-03-02-0009

A projekt céljai:
- konzorciumi keretek között halmozottan hátrányos
helyzetû, szakképzetlen, munkanélküli (nagyrészt roma)
fiatalok foglalkoztathatóságának javítása, szakképzett-
ség és támogatott foglalkoztatás biztosítása, munkahe-
lyi és munkaerôpiaci beilleszkedésüket elôsegítô kísérleti
projekt végrehajtása;
- 20 fô, általános iskolai végzettségû, nyírbátori vagy
Nyírbátor környéki, munkanélküli ellátásban (vagy
egyéb járadékban) részesülô fiatal, illetve fiatal felnôtt
gyakorlat-orientált szakképzése varrómunkás szak-
mában, amelyet személyiségük fejlesztését, munka-
motivációik erôsítését, tanulási és kommunikációs
képességeik fejlesztését támogató szolgáltatások
kísérnek;
- a már képzett fiatalok konzorciumi tag(ok)nál való
elhelyezése, ottani foglalkoztatásuk, munkahelyi
beilleszkedésük, munkaszocializációjuk segítése a támo-
gató szolgáltatások további biztosításával, annak
érdekében, hogy a foglalkoztatás támogatásának
megszûnése után is a munkaerôpiac stabil szereplôi
maradjanak.

A projekt tartalma:
- 20 fô – arra alkalmas – halmozottan hátrányos
helyzetû fiatal számára varrómunkás szakmában (OKJ
31 5276) képzés és képzettség biztosítása;
- a fiatalok támogatott foglalkoztatása 18 hónapon
át a konzorciumi partner munkáltatóknál;
- a konzorciumi partnerek (a munkáltatók) támo-
gatása a fiatalok és a munkáltatók közti konfliktusok
megoldásában;
- a résztvevôk alkalmazkodóképességének javítása,
társadalmi beilleszkedésük segítése csoportos és egyéni
támogatással.

Várható eredmény:
- csökken a fiatalok alapismereteinek hiánya;
- piackonform, konvertibilis és megélhetésüket biz-
tosító szakmai képesítést szereznek;
- fejlôdik felelôsségtudatuk önmaguk, a család, a
munkahely és a társadalom iránt;
- csökkennek a személyiségfejlôdésükben korábban
kialakult hátrányok;
- képessé válnak a munkahelyi környezetbe való
zökkenômentes beilleszkedésre;
- fejlôdnek kommunikációs képességeik, javul érzelmi
biztonságuk;
- családi helyzetük stabilizálódik, képessé válnak saját-
maguk és családjuk eltartására.

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP NEMZETI PROGRAMIRÁNYÍTÓ IRODA TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ KHT.

Családomat segítem
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A kedvezményezett neve: RÉS Egyesület
A kedvezményezett címe, telefonszáma:

4025 Debrecen, Arany János u. 2.
52/530-895

A projekt vezetôje: Szerepi András
A konzorcium tagjai:

- Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi 
Központ

- Debreceni Regionális Munkaerô-
fejlesztô- és Képzô Központ

- HAJDÚ Hajdúsági Iparmûvek Rt.
- Kálló-fém Kft.
- Bi-Mech Kft.

A projekt megvalósításának helye:
Észak-alföldi régió, Téglás és körzete, 
Debrecen

Perseus szám: HU0008-03-02-0010

A projekt célja:
- 20 fô, 18-25 év közötti fiatal számára eljárás szerinti és
minôsített hegesztô szakképesítés megszerzése, majd
komplex foglalkoztatása szakmunkásként a konzorciumi
partnernél;
- az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezô
résztvevôk szakmát és szakmai munkatapasztalatot
szereznek, így lehetôvé válik reintegrálódásuk az
elsôdleges munkaerôpiacra.

A projekt tartalma:
- a képzés során a résztvevôk (20 fô) OKJ szak-
képesítést nyújtó eljárás szerinti és minôsített hegesztô
tanfolyamot végeznek és záróvizsgát tesznek;
- a foglalkoztatás idôtartama alatt lehetôséget
teremtünk a megszerzett ismeretek gyakorlatban
történô alkalmazására, elmélyítésére, másrészt – a
foglalkoztatási alprogramvezetô segítségével – olyan
munkahelyeket tárunk fel az elsôdleges munkaerôpia-
con, amelyek fogadni tudják a kiképzett és munkára
felkészített személyeket;
- pszicho-szociális támogató programok szolgálják a
munkavégzéssel kapcsolatos problémáik kezelését, a
munkavállalásban, az életvezetésben jelentkezô
félelmek, aggodalmak, gátlások oldását;
- szociális munkás alkalmazásával kedvezô pszichés
klímát, oldott bizalmi légkört teremtünk, illetve segítséget
nyújtunk szociális problémák kezeléshez, elôsegítve,
hogy a résztvevôk végig bentmaradjanak a program-
ban, ne morzsolódjanak le az átlagonsál intezívebben
jelentkezô családi és egyéb személyes gondjaik miatt;
- a foglalkoztatottak munkavállaláshoz szükséges
kulcsképességeit, motiváltságát különbözô képzések,
tréningek is támogatják igény és szükség szerint.

Várható eredmény:
- a projekt és az abban szereplô különbözô kap-
csolódó szolgáltatások révén a résztvevôk szakmához és
munkatapasztalathoz jutnak, munkaerôpiaci reintegrá-
ciójuk megvalósul;
- rendszeres jövedelemre tesznek szert, ezáltal javul
szociális helyzetük;
- meglévô készségeik, képességeik fejlesztésével,
illetve a védett munkahelyen történô foglalkoztatással
hozzásegítjük ôket ahhoz, hogy megfeleljenek a
munkaerôpiac magas szintû követelményrendszerének;
- újra a társadalom aktív, tevékeny, saját sorsukat
alakítani képes tagjaivá válnak.

HU0008-03 „Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása”

„Kötelék” – Foglalkoztatási program 18-25 éves hátrányos  helyzetû munkanélküliek számára
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A kedvezményezett neve:
CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs 
Szolgálat

A kedvezményezett címe, telefonszáma:
5000 Szolnok, Tószegi u. 43.
56/521-024

A projekt vezetôje: Varga Tamás
A konzorcium tagjai:

- CONTACT Munkarehabilitáció Kht.
- Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély 

Szociális Közalapítvány
- Regionális Szellemi Forrásközpont
- Ruhaipari Szakközép-és Szakiskola
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Munkaügyi Központ
A projekt megvalósításának helye:

Észak-alföldi régió, Szolnok
Perseus szám: HU0008-03-02-0011

A projekt célja:
- halmozottan hátrányos helyzetû fiatalok munka-
erôpiaci integrációja, OKJ-s textiljáték készítô szak-
képzés, a szakképzettségnek megfelelô munkakörben
védett foglalkoztatás, motiváló, személyiségfejlesztô és
szociális segítô programokkal kiegészítve, elhelyezés az
elsôdleges munkaerôpiacon, a kötelezô tovább-
foglalkoztatás idôszakában utánkövetés biztosítása.

A projekt tartalma:
- tevékenységek: 

• projektmenedzsment felállítása
• a programba bevont fiatalok kiválasztása
• csoportépítô, motivációs tréning
• szintre hozó, felzárkóztató képzés
• beruházás
• szakképzés + foglalkoztatás
• a fiatalok munkában tartását segítô szolgáltatások
biztosítása: egyéni tanácsadás, problémameg-
beszélô csoport, szociális segítés
• utógondozás a továbbfoglalkoztatás idô-
szakában;

- a projekt módszertani kidolgozásakor a kedvez-
ményezett arra törekedett, hogy minden program-
elemben és a projektfolyamatban is érvényesüljön a
fokozatos terhelés elve, ami megjelenik a napi
munkaidô fokozatos emelésében és a szakképzés elé
beépített felzárkóztató, szintre hozó képzésben is;
- menedzsment feladatok: 

• a munkafeltételek folyamatos biztosítása, 
• a projekt tevékenységeinek folyamatos moni-
torozása, hatékony minôségbiztosítási rendszer 
mûködtetése, idôszakos szakmai és pénzügyi
értékelések elkészítése, a PR marketing munka
ellátása, az egyes részfeladatok határidôre történô
elvégzése, a fiatalok munkavégzésének biztosítása 
a képzettségüknek megfelelô munkakörben;

- koordináció: 
• folyamatos konzultáció a partnerekkel, team-

megbeszélések.

Várható eredmény:
- az alkalmazott módszerek eredményeként a fiatalok
személyisége fejlôdik;
- a szociális helyzetükben jelentôs javulás következik
be;
- a folyamatos külsô segítség hatására feldolgoz-
hatóvá, megérthetôvé válnak a személyiség moz-
gatóerôi, pozitív és visszahúzó oldalának struktúrái, a
fejlôdés lépcsôfokai;
- a közösségi helyzetek elemzése kapcsán az interper-
szonális kapcsolatok problémái is elemzésre kerülnek,
ezáltal kialakíthatók a pozitív kapcsolati minták;
- növekszik a motiváció, a személyes sorsukért érzett
felelôsség szintje;
- a képzés eredményeként egy érdekes, az
alkotókészséget is megmozgató, a személyiséget sok
területen fejlesztô ismeret és készségrendszert sajátí-

tanak el a fiatalok – s nem utolsósorban szakképzett
munkaerôvé válnak;
- a szociális támogatás hatására körülményeik
megváltoztatásának igénye és készsége is fejlôdik.

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP NEMZETI PROGRAMIRÁNYÍTÓ IRODA TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ KHT.

„Játékos” munkaerôpiaci reintegráció

13



A kedvezményezett neve:
Impulzus Egyesület, 
Szolnok

A kedvezményezett címe, telefonszáma:
5000 Szolnok, Szapáry u. 23.
56/412-926

A projekt vezetôje: Fazekas Sándorné
A konzorcium tagjai:

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Népfôiskolai Társaság

- Karakter Számítástechnikai, 
Elektronikai Kft., Szolnok

- HAJLÉK Vállalkozási és Kereskedelmi Kft.,
Szolnok

- Városi Mûvelôdési és Zenei Központ, 
Szolnok

- INVESZTA Kft., Szolnok
- Építészeti, Faipari és Környezetgazdálkodási 

Szakközép- és Szakiskola, Szolnok
- Városi Kollégium, Szolnok

A projekt megvalósításának helye:
Észak-alföldi régió, Szolnok
Perseus szám: HU0008-03-02-0012

A projekt célja:
- Jász-Nagykun-Szolnok megyében, ezen belül
Szolnok városban és vonzáskörzetében a lakosság gaz-
dasági aktivitásának növelése;
- hátrányos helyzetû 18-25 éves fiatalok fog-
lalkoztathatóságának növelése és tartós munkanél-
küliségük csökkentése, ezen belül: a kellôen motivált 12
fiatal kiválasztása, helyzetük megismerése, munka-
nélküliségük okainak feltárása, motiváltsági szintjük
megismerése;
- a résztvevôk önismeretének, személyiségének és
kulcsképességeinek fejlesztése.

A projekt tartalma:
- a projektben 12 fô hátrányos helyzetû, középfokú
végzettségû, de szakképzetlen vagy a munkaerô-
piacon nem keresett szakmával rendelkezô fiatal
képzését vállalták, számítástechnikai szoftverüzemeltetô
szakmából;
- a képzést csoportépítô és mentálhigiénés
foglalkozások, klubfoglalkozások, kulcsképesség-
fejlesztô és munkaerôpiaci tréningek kísérték. Ezek a pro-
jektbôl való lemorzsolódás veszélyének csökkentését, a
képzés eredményességét és a konzorciumi tag munkál-
tatóknál való sikeres munkába állást segítették;
- a fiatalok, sikeres szakmunkás-vizsgájuk után, öt
különbözô munkáltatónál helyezkednek el, hogy piaci
körülmények között gyakorolhassák frissen szerzett szak-
májukat. Itt 12 hónapig bértámogatással dolgoznak, de
az azt követô 6 hónapban már olyan teljesítményt kell
nyújtaniuk, hogy enélkül is teljes értékû hasznára
legyenek a munkáltatóknak;
- a fiatalok foglalkoztatását tovább kísérik a csoport-
foglalkozások, azért, hogy munkahelyi beilleszkedésük
zökkenôit korrigálni lehessen, problémáikat meg tudják
osztani egymással és a csoportvezetôvel;
- a munkahelyi beilleszkedés segítésének egyik leg-
fontosabb eleme az a rendszeres és szoros kapcsolat a
munkáltatókkal, amelynek révén a projektszemélyzet
tagjai megismerhetik és tisztázhatják a foglalkoztatás
során felmerülô problémákat.

Várható eredmény:
- a jól elôkészített kiválasztás, a tartalmas programok,
a mentális segítségnyújtás hozzájárult ahhoz, hogy a
projektbe bevont 12 pályakezdô munkanélküli fiatal
végig részt vegyen a programban;
- mindenki megszerezte a számítástechnikai
szoftverüzemeltetô OKJ 52464103 számú bizonyítványt,
ezzel olyan szakképesítés birtokába jutottak, amely
kelendô a ma és a közeljövô munkaerôpiacán;
- Európai Számítógép-használói Jogosítványt (ECDL)
szereztek;
- a számítástechnika területén képesek a szoftver-
üzemeltetôi feladatok szakszerû elvégzésére, a szá-
mítástechnikai rendszer – hardware – üzemeltetési fela-
datainak ellátására, illetve az irodai és ügyviteli
munkában alkalmazott szoftverek biztonságos gyakor-
lati üzemeltetésére. A résztvevôk jártasságot szereztek
az Internet használatban, az interaktív programok
kezelésében;
- az angol nyelv alapszintû elsajátítása biztosítja, hogy

a hallgatók a számítástechnikában elôforduló újdonsá-
gokat és szoftvereket eredeti nyelven is tanulmányozni
tudják, illetve lehetôvé teszi, hogy a munkahelyen képe-
sek legyenek használni e nyelvtudást;
- az álláskeresési technikák elsajátításakor, a
munkaerôpiaci tréningeken, csoportos foglalkozásokon
felmérték: mit érnek ôk személy szerint a munkaerôpia-
con, megismerték esélyeiket, megtanulták, hogyan kell
megfelelniük a munkaadói elvárásoknak, hogyan kell
menedzselni sajátmagukat. Felkészültek a munkavál-
lalásra, és így képessé váltak arra, hogy másfél évig a
program keretén belül, s feltehetôen a továbbiakban is,
munkában tudjanak maradni;
- a kulcsképességek fejlesztése, a mentálhigiénés
foglalkozások, a viselkedéskultúra tanulása folyamatos,
mely megalapozza a programban való aktív
közremûködést, a csapatban való együttdolgozást.

HU0008-03 „Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása”

Halmozottan hátrányos helyzetû szolnoki fiatalok képzése és tartós foglalkoztatása
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A kedvezményezett neve:
„Munkalehetôség a Jövôért” Szolnok 
Közhasznú Társaság

A kedvezményezett címe, telefonszáma:
5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
56/412-397 

A projekt vezetôje: Juhász Gyuláné
A konzorcium tagjai:

- Szolnok, Törökszentmiklós, Jászladány 
Cigány Kisebbségi Önkormányzatai

- Törökszentmiklós Város Önkormányzata
- Jászladány Nagyközség Üzemeltetési 

és Vagyonkezelô Intézmény
- Regionális Munkaerôfejlesztô és 

Képzô Központ, Debrecen
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Munkaügyi Központ
A projekt megvalósításának helye:

Észak-alföldi régió, Szolnok, 
Jászladány, Törökszentmiklós

Perseus szám: HU0008-03-02-0013

A projekt célja:
- az érintett települések halmozottan hátrányos
helyzetû roma lakossága munkaerôpiaci integrációjá-
nak elôsegítése, ezen belül:
- a célcsoport tagjainak szakképzése, OKJ szerinti
szakma megszerzése;
- a képzést követô tranzitfoglalkoztatás;
- a tartós és reguláris foglalkoztatás feltételeinek
megteremtése;
- a projektrésztvevôk továbbfoglalkoztatása.

A projekt tartalma:
- képzési és foglalkoztatási irányok meghatározása,
melyek egyaránt szolgálják a célcsoport tagjainak
igényeit, valamint a munkaerôpiac és a települések
szükségleteit, érdekeit. A kiválasztott munkatípus a park-
gondozás, ezen a területen a kht. már jelentôs tapasz-
talatokra tett szert szakmailag, illetve a romák foglalkoz-
tatását illetôen is;
- helyzetelemzés, majd olyan együttmûködési keretek
meghatározása, amelyek meg tudják szólítani a projekt-
be bevonandók körét, s a motiváció felkeltésén túl
bizonyos felelôsséget vállalnak az eredményességi
mutatók teljesítésében. Ebben a munkában a munka-
ügyi szervezet, illetôleg a cigány kisebbségi önkor-
mányzatok mûködtek közre, s ez utóbbiak mondták ki a
döntô szót a kiválasztási folyamatban;
- a körültekintô kiválasztás eredményeképpen 25
résztvevôvel indult a projekt, s csupán egy fô morzsoló-
dott le (egészségügyi okokból);
- a képzést a Debreceni Munkaerôfejlesztô és Képzô
Központ végezte, amelynek eredményeképpen 24 fô
tett eredményes vizsgát, s szerzett OKJ szerinti parkgon-
dozói szakképesítést;
- pszichoszociális gondozás, mely a megfelelô emberi
kapcsolatok kialakítását, a bensôséges munkahelyi
légkör kialakítását, másrészt a tudatos és szervezett
fejlesztô munkát is jelenti. Ezt szolgálták és szolgálják a
mentálhigiénés tréningek, továbbá a munkaügyi
központon keresztül közvetített roma aktivisták
tevékenysége. Ez utóbbiak folyamatosan rendelkezésre
állnak, hogy segítsék a projektrésztvevôk napi gond-
jainak megoldását, a képzést és foglalkoztatást akadá-
lyozó tényezôk kiküszöbölését;
- minimális anyagi kondíciók biztosítása, amelyek
garantálják a projektrésztvevôk és családjuk megél-
hetését. A képzés idôtartamára folyósított minimálbér,
majd az eredményes vizsgát követô havi 60 000 Ft
legtöbb esetben szavatolja, hogy ne kényszerüljenek
alkalmi munkák végzésére a célcsoport tagjai. A
motiváció fenntartása érdekében a kht. étkezési
utalványokkal, ünnepekhez fûzôdô ajándékokkal jutal-
mazza az átlagnál jobban teljesítôket;
- az emberi erôforrás-fejlesztés mellett a technikai
feltételeket is biztosítani kellett: ennek jegyében került
sor eszközök és gépek beszerzésére (haszongépjármû,
kerti gépek, munkaeszközök, munkaruha, számítógép).

Várható eredmény:
- a szakképzettséghez jutott 24 fô foglalkoztatása, a
havi rendszeres jövedelem, a támogató programok
utóhatásának következménye, hogy javul a résztvevôk
életminôsége: a célcsoport tagjai biztosítani tudják
családjuk könnyebb megélhetését, emberi kapcso-
lataik, körülményeik javulnak;
- stabil, kiszámítható életforma megteremtésére
törekedve igénylik a rendszeres munkát, a biztonságot
adó jövedelmet;
- a pozitív tapasztalatok birtokában kedvezôen
megváltoznak a munkáltatói attitûdök a romák
foglalkoztatását illetôen, oldódnak a cigány
népességgel kapcsolatos elôítéletek, kedvezôbbé válik
társadalmi helyzetük megítélése;
- a projektrésztvevôk példát mutatnak szûkebb
környezetük részére, s további romákban keltik fel az
igényt a képzésre, a rendszeres munkavégzésre;
- parkgondozó tevékenységükkel hozzájárulnak a ren-
dezett települési kép kialakításához.

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP NEMZETI PROGRAMIRÁNYÍTÓ IRODA TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ KHT.

Parkgondozó program Szolnok és környéke cigányságának munkaerôpiaci integrációjára
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HU0008-03 „Halmozottan hátrányos helyzetû lakosságcsoportok foglalkoztathatósága és tartós foglalkoztatása”

Az egyes projektek támogatási összegei
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Észak-magyarországi régió

148 949

167 264

199 892

131 094

141 348

126 904

189 472

198 930

187 282

199 523

196 391

162 105

185 631

2 234 785

INTÉZMÉNY NEVE TÁMOGATÁSI ÖSSZEG
(EURO)CÉLCSOPORT

Regionális Civil Központ Alapítvány romák

Regionális Civil Központ Alapítvány fogyatékkal élô emberek

Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesülete fiatalok

Dél-alföldi régió

Jóléti Szolgálat Jászszentlászló és Móricgát Alapítványa fiatalok

Munkáért Alapítvány fiatalok

SZITI Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület fiatalok

Mégis Van Remény Egyesület fiatalok

Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete fogyatékkal élô emberek

Észak-alföldi régió

MTESZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete fiatalok

RÉS Egyesület fiatalok

CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat fiatalok

„IMPULZUS” Pályakezdôk Munkaszocializációjával
Foglalkozó Szakemberek Egyesülete fiatalok

„Munkalehetôség a Jövôért” Szolnok KHT. romák

ÖSSZESEN


