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A projekt célja és létrejötte

 A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, 
munkanélküli csoportot célzott meg, 
melynek tagjai a Gyulai Kistérségben 
hátrányos helyzetük miatt nem tudnak 
munkát  vállalni.

 A projekt célja a csoport tagjainak  
visszaillesztése a munka világába : 
felzárkóztató alapképzéssel és képességek és 
  készségek fejlesztésével, a meglevő 
képességek megerősítésével.



 A viszonylag magasabb fokú képzések 
elvégzéséhez a megfelelő kompetenciák, 
készségek kialakítása.

 Fontos elérni azt az eredményt, hogy a tartós 
munkanélküliek ismét a társadalom hasznos 
tagjainak érezhessék magukat.

 Ezen eredmények elérése esetén a 
résztvevők önbecsülése, önértékelése pozitív 
irányba változik, szociális helyzetük javulhat.



A projekt célcsoportja

 Gyulai Kistérség társult településein (Gyula, 
Elek, Lőkösháza, Kétegyháza) élő alacsony 
foglalkoztatási esélyekkel rendelkező 
munkavállalásukban korlátozott személyek.



Célcsoport

 A célcsoport körében szükségletfelmérések 
készültek a Gyulai Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 
dolgozóinak segítségével ,mind a négy társult 
településen.

 Célzott  felkutatás:
 Kérdőív
 Interjú 
 Munkaügyi Központ ajánlásai



A pályázat

 Kiértékelt kutatási eredményeket követően, 
felvettük a kapcsolatot a MAPI-val, mely  
segítséget nyújtott a pályázat elkészítésében.

 A pályázatban közreműködő TEAM tagjainak 
kiválasztása: projekt  menedzser, szakmai 
vezető, pénzügyi vezető, esetmenedzserek

 Képzési program elkészítése
 Pályázat megírása!!!



NYERTÜNK!
36.780.300 HUF

2009.05.15.



Program megvalósítása

Meghatározott célcsoportból a résztvevők 
kiválasztása:

 A toborzás eredményeként mintegy 200 
főből 72 fő alacsony, elavult  iskolai 
végzettségű, szociálisan hátrányos helyzetű, 
munkanélküli, inaktív személy lett 
kiválasztva.

 A célcsoport kritériumainak teljes mértékben 
41 fő felelt meg, melyből végül 40 fő kezdte 
meg a képzést.



Programban résztvevők 
jellemzői

Munkaerő piaci helyzet szerint
 Munkanélküli ellátásban nem részesülő 

regisztrált álláskeresők:
28 fő (11 férfi, 17 nő)
 Inaktív személy:
13 fő (2 férfi, 11 nő)



Programban résztvevők 
jellemzői

Életkor szerinti megoszlás



Érzékeny csoportok szerinti megoszlás



Iskolai végzettség szerinti megoszlás



Közbeszereztetési eljárás 
keretében kiválasztásra 

került a képző intézmény:

Békéscsabai Regionális Képző Központ



Képzések elkezdése

 Képzési szerződés megkötése a programban 
résztvevőkkel 

 Nyitó előadás: 2010.03.30.
 Egyénre szabott fejlesztési tervek elkészítése
 Folyamatos tanácsadás, előrehaladás 

követése az esetmenedzserek részéről



Képzési program felépítése

A képzési program 2 fő részre tagolódott:
I. Képzési Program:
  1-2. blokk: Képesség és készségfejlesztés (230 óra, 40 fő)
 Kompetencia fejlesztés
 Készségfejlesztés
 Jogi alapismeretek
 Háztartási ismeretek
 Tanulási kompetenciák fejlesztése
 Az eredményes zárást igazoló tanúsítványt 34 fő vehette 

kézhez, akik folytathatták a tanulmányaikat. Ezt követően 1 
fő elhelyezkedett.



I. Képzési program:
3. Blokk:  ismeretátadás

 70 órás képzési formák
 Szabás-varrás (4fő)
 Kertészeti, veteményezési alapismeretek (6 fő)
 Számítógép kezelés, internethasználat (8 fő)

 Mind a 18 fő eredményesen végzett, melyről 
tanúsítványt kaptak a résztvevők



II. Képzési program:
Akkreditált képzésekben - BRKK - vehettek 

részt a célcsoport tagjai

 Vállalkozói készségek fejlesztése 90 óra (5 fő) 
 Önkéntes segítő, házi gondozó 540 óra (5 fő)
 Lakossági személyi szolgáltató / ipari 

szolgáltató 642 óra (5 fő)

A képzésekben résztvevő  15 fő sikeres vizsgát 
tett.



Képzés alatti és azt követő 
szolgáltatások az esetmenedzserek és 

szakemberek segítségével 
Folyamatos követés és  kapcsolattartás, 

tanácsadás
Tanácsadás típusai:
 Jogi
 Munka
 Pályatanácsadás
 Álláskeresési
(jogász, pszichológus, szociális szakemberek és 

esetmenedzsereink segítségével)



Állásbörze a Békés Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központ 

Gyulai Kirendeltsége

 2011.05.27.



Rekreációs nap Szanazugban
2011.06.07-08.

Csapatkohéziót erősítő programok
 Közös főzés
 Sétahajózás a Körösökön
 Strandolás a Körösök összefolyásánál
 Csapatépítő tréning szakpszichológus 

közreműködésével
 Szalonna és kolbászsütés
 Grillparty
 Élőzene



Elért eredmények

 I. Képzési program 1-2. blokkját  teljesítette 
34 fő



I. Képzési program 3. blokkját 18 fő teljesítette



II. Képzési programot 15 fő teljesítette



További eredmények, sikerek

 A képzések befejezését követően a 
célcsoport tagjai (34 fő) közül 8 fő további 
OKJ-s képzéseken vettek részt a képző 
intézményben (biztonsági őr, szociális 
gondozó, kert és park ápoló), közülük már 4 
fő sikeres vizsgát tett.

 A célcsoportból 11 fő már munkahelyen 
elhelyezkedett!



A pályázatban résztvevők 
munkaerőpiaci helyzete 

jelenleg



További feladataink
 A pályázat  zárását - 2011. június 30. - 

követően az esetmenedzserek fél éven 
keresztül figyelemmel kísérik a programban 
résztvevők sorsának alakulását, igény szerinti 
tanácsadással, ügyintézésekben  történő 
segítségnyújtással, munkahely és képzési 
szolgáltatások keresésével segítik további 
életüket, a nyílt munkaerőpiacra történő 
integrálódásukat  ,valamint 
reintegrálódásukat.



Életképek a programból



Életképek a programból



Életképek a programból



Életképek a programból



Életképek a programból



Életképek a programból



Életképek a programból



Életképek a programból



Életképek a programból



Életképek a programból



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket
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