"Tiszazugi Tandem" - képzéssel kombinált kistérségben megvalósuló nonprofit
foglalkoztatási program, 2006-2008. projekt

Ajánlás
Tisztelt olvasó, hamarosan zárul Jász-Nagykun-Szolnok Megye ESÉLY
Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont újabb komplex
foglalkoztatási programja, ebből az alkalomból készítettünk egy a projekt
tapasztalatait összefoglaló kiadványt, az eredmények iránt érdeklődők
számára.
A „Tiszazugi Tandem” program az Esély Közalapítvány Regionális
Forrásközpont hatodik, hátrányos helyzetű emberek számára kidolgozott
munkaerő-piaci
programja,
így
a
projekt
megvalósításában
támaszkodtunk
az
elmúlt
években
felhalmozódott
szakmai
tapasztalatokra, eddigi eredményeinkre. Önmagában azonban a
tapasztalati bázis kevés lett volna, a Regionális Operatív Program 3.2.2.”Nonprofit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális
gazdaságban” című pályázati felhívás- teremtett arra kitűnő feltételeket
és lehetőséget, s nem utolsó sorban forrásokat hogy szervezetünk a
Tiszazugi Települések Szövetségével közösen helyi szükségleteken
alapuló, képzéssel kombinált foglalkoztatási programot valósíthasson meg
a Kunszentmártoni kistérségben.
A program fő erénye egyrészt a sokoldalú partnerség és a helyi
sajátosságok maximális figyelembevétele, és érvényesítése a tervezés és
a megvalósítás során egyaránt. Másrészt minden sikeres projekt kulcsa,
az hogy a megfelelő szakembereket és személyeket találjuk meg a
közösen meghatározott célok megvalósításához. Már a meghirdetéskor
nagy érdeklődés mutatkozott a program iránt, sikerült megtalálnunk a
valóban
elkötelezett,
újra
tanulni
vágyó,
szakképesítést,
munkatapasztalatot szerezni akaró embereket. Nem csak a programban
résztvevők, de a közreműködő szakemberek számára is kihívást jelentett
az új élethelyzetek kezelése, szakmai kapcsolatok kialakítása.
A kiadvány elkészítésével az a célunk, hogy röviden bemutassuk azokat
az arcokat, szereplőket, akik a projekt megvalósításában részt vettek. A
kiadványban a program résztvevői - kedvezményezettek és szakemberek
egyaránt- összefoglalják személyes tapasztalataikat, szerepüket a projekt
megvalósításában. Ezen tabló jellegű bemutatást a projekt leírása,
adatainak ismertetése vezeti be.
Reméljük, hogy olvasóink a kiadványunkban közreadott információk
segítségével képet kapnak a projektidőszakban végzett közös
munkánkról, illetve a résztvevők tapasztalatainak rövid összegzései
tükrözik azt, hogy milyen jelentős szerepre vállalkoztunk a program
megvalósításával és milyen sokféle kompetencia szükséges ahhoz, hogy
eredményeket érjünk el. A projekt valamennyi résztvevője méltán lehet
büszke az elért eredményekre, hiszen bizonyítottuk, hogy a projekt
címével összhangban a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásában,
fejlesztésében két szervezet azonos célok érdekében, összehangolt
munkával sikeresen együtt tud működni.
Szolnok 2008. augusztus
Beleznay Sándor
Kuratóriumi elnök

I. A projekt bemutatása
A projekt bemutatása elsősorban a pályzati felhívásra kidolgozott
projektleírás szempontjait követi, a leírás összefoglalja a projektről
készült egyes beszámolókat is.
A projekt a ROP 3.2. Helyi foglalkozási kezdeményezések támogatása
intézkedés 2. komponenséhez kapcsolódik.
A pályázati kiírás hivatkozási száma: 1/2004/ROP 3.2.2.
A projekt az Európai Szociális Alap támogatási rendszeréhez kapcsolódik.
A projekt rövid összefoglalása
A projekt célja 20 fő tartós munkanélküli munkaerő-piaci reintegrációjának megalapozása komplex szolgáltatásokkal, és képzésekkel;
12 hónapig tartó foglalkoztatása szociális segítő és környezetgondozó
munkakörben; szociális gazdaság típusú non-profit foglalkoztatási modell
elindítása.
A projekt megvalósulásának helyszínei Jász-Nagykun-Szolnok megye
kunszentmártoni kistérségének 8 települése: Öcsöd, Csépa, Tiszakürt,
Tiszasas, Tiszainoka, Nagyrév, Tiszaföldvár, Kunszentmárton. A
projektmenedzsment helyszíne: Szolnok.
A projekt felmérésen alapuló valós szükségletre reagál.
Tevékenységek:
 Toborzás, kiválasztás: 20 fő, a projekt célcsoportjába tartozó,
megfelelően motivált személy kiválasztása a programban való
részvételre.
 A projekt teljes időtartama alatt igénybe vehető re-integrációt
elősegítő szolgáltatások: mentori támogatás, családkonzultáns,
pszichológiai
tanácsadás
(egyéni
életvezetési
problémák
megoldásában segítségnyújtás), jogi-munkaerőpiaci tanácsadás,
álláskeresési technikák oktatása, problémamegbeszélő klubok.
 Képzések: 80 órás motivációs, ún. „ébresztő tréning” és 80 órás
ismeret-felújító, ún. „szintrehozó” képzés (2 hónap). A szociális
segítő munkakörhöz kapcsolódóan 1320 órás OKJ-s szociális
gondozó és ápoló képzés (16 hónap), párhuzamosan a
környezetgondozó munkakörhöz kapcsolódóan 200 órás betanító
képzés (4 hónap). A szakképzés a foglalkoztatással részben
párhuzamosan történik.
 Foglalkoztatás:
6
fő
részére
a
környezetgondozás
és
környezetvédelem területén, 14 fő részére a szociális szolgáltatások
területén: étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, idősek kubjában
és idősek otthonában.
A projekt időtartama 21 hónap, 2 hónap előkészítés 18 hónap képzés,
ezen belül 12 hónap foglalkoztatás, 1 hónap zárás, értékelés (2006.
12.01.-2008. 08. 31.)

A partnerség vezetője az Esély Közalapítvány, partnere a Tiszazugi
Települések Szövetsége. A Tiszazugi Települések Szövetsége a zárást
követően a célcsoportból 6 fő szociális gondozó és ápoló végzettséget
szerzett kedvezményezett 12 hónapos továbbfoglalkoztatását biztosítja.
A projekt részletes bemutatása
A projekt általános célkitűzése: hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci re-integrációjának elősegítése szociális gazdaság típusú szolgáltatás
területén Jász-Nagykun-Szolnok megye egy kistérségében 2 non-profit
szervezet együttműködésében.
A projekt konkrét célja: Jász-Nagykun-Szolnok megye kunszentmártoni
kistérsége 8 településének valamelyikében élő aktív korú nem
foglalkoztatott 20 fő komplex munkaerő-piaci re-integrációjának
elősegítése új munkahelyek teremtésével a szociális gazdaságban
(személyi
szociális
szolgáltatásokban
és
települési
környezetgondozásban). A projekt megvalósításának helyszíne a megye
olyan kistérsége, amelyben a célcsoport problémái halmozottan
jelentkeznek. A kunszentmártoni kistérséget a 24/2003. (III. 4.) Korm.
rendelet 2. sz. melléklete nevesíti, mint az intézkedés által is kiemelten
támogatni kívánt leghátrányosabb helyzetű kistérséget.
Előzetes szükségletfeltárás alapján a környezetgondozás és a szociális
szolgáltatások területén voltak olyan kielégítetlen helyi szükségletek,
melyekre
alapozva
új
munkahelyek
teremthetőek
a
szociális
gazdaságban.
A projekt tevékenységeket és a képzési lehetőségeket úgy választottuk
meg, hogy az nők és férfiak és a célcsoportba tartozó különböző – a
pályázati kiírás által is nevesített – szociális hátrányokkal küzdő emberek
(romák, rendszeres szociális segélyben részesülők, alacsony iskolai
végzettségűek,
gyermeküket
egyedül
nevelők,
megváltozott
munkaképességűek)
részvételét
egyaránt
lehetővé
tegye.
Szükségletfelmérésünk szerint a projekt által érintett településeken a
romák aránya átlagosan 10% körüli volt, így a bevonni tervezett roma
származásúak számát (min. 2 fő) is ezen arányokhoz igazítottuk, de a
bevontak száma megfelelő képzettség, alkalmasság esetén több is
lehetett. A regisztrációban a nemek közötti arány közel azonos volt (nők:
45,1, férfiak: 54,9 %). A regisztráltak közel fele alacsony iskolai
végzettségű, és szakképzettséggel nem rendelkezett.
A projekt célterületének és/vagy célcsoportjának szükségletei és
problémái a pályázat kidolgozásának időszakában
A projekt megvalósításának helyszínét, a kunszentmártoni kistérséget a
24/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete a 42 leghátrányosabb
helyzetű kistérség közé sorolja. A regisztrált munkanélküliek aránya
megyei
átlagot
meghaladja.
A
kistérség
demográfiai
mutatói
kedvezőtlenek, a lakosság csökkenése mutatható ki. Elöregedés is

megfigyelhető, mely a szociális szolgáltatások iránti jövőbeni fokozott
igényeket is előrejelzi.
A térség mind a megyei átlagnál, mind a szomszédos térségeknél
fejletlenebb, a munkanélküliség a 90-es évek elejétől tartósan magas.
Jellemzően a településeken a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat,
amely a munkanélküliek többségét évek óta csak közcélú, közhasznú
vagy közmunka keretében foglalkoztatja. A lakosság mindössze
egyharmada aktív kereső, nagy a minimálbérért dolgozók száma.
A szükségletfeltárás alapján a roma lakosság aránya öt településen
jelentős: Csépa, Öcsöd 20-20 %, Kunszentmárton, Cibakháza 10-10 %,
míg Tiszaföldváron 5 % /becsült arányok/. Az egy éven túl regisztrált
tartós munkanélküliek aránya 30 % feletti és 70 %-uk részesül az aktív
korúak rendszeres szociális segélyében. A regisztrációban szereplő nők
iskolai végzettségük alapján 48%-ban alapfokú, 3%-ban felsőfokú, 49%ban középfokú végzettségűek, mely arányok megegyeznek a férfiak
hasonló adataival. A nők aránya az 1 éven túli regisztrációban
megegyezik a férfiakéval, míg a 3 év feletti tartósságban 52 % a
részvételük a férfiakkal szemben.
A romákat és a nőket különösen hátrányosan érintették az elmúlt másfél
évtizedben a térségben lezajló gazdasági és munkaerő-piaci folyamatok.
Jelentős a célcsoportba tartozók inaktívvá válása - többségük kisebb
összegű, de tartós ellátást vesz igénybe.
A megváltozott munkaképességűek száma 90-100 fő körüli, munkaerőpiaci státuszuk ingadozó, mivel Kunszentmártonban és Csépán vannak
rehabilitációs munkahelyek, ahol ebben az évben is volt felvétel.
Ugyanakkor sok egészségében és munkaképességében részben
károsodott személy vállalna munkát, főleg részmunkaidőben.
A célcsoport körében végzett személyes interjúk tapasztalata alapján a
40-45 éves nők körében különösen nagy probléma, hogy korábbi
szakképzettségeik jelenleg már nem piacképesek, így új szakképesítés
megszerzése új esélyt is jelenthet a tartós foglalkoztatásra, de a
piacképes szakmával rendelkezők sem tudnak könnyen elhelyezkedni,
mivel a kistérség munkahelyteremtő képessége igen gyenge. Szükség van
olyan munkaalkalmakra, melyek a költséges, időigényes és a női
szereppel sokszor nehezen összeegyeztethető ingázás nélkül helyben
elérhetők. A célcsoport egy része csak általános iskolai végzettséggel
rendelkezik, számukra nélkülözhetetlen a képzésben való részvétel. A
tartósan munkanélküliek hosszabb ideje kiszorultak a munkaerőpiacról,
így számunkra olyan szolgáltatásokra van szükség, melyek komplexek, s
az egyéni érdekek és a családon belüli szerepeknek való megfelelésben
egyaránt segítséget nyújtanak.
A kistérség települési önkormányzatai körében végzett felmérés összesen
30 fő - szolgáltatást nyújtó személy - iránti keresletet prognosztizált,
melyből jelen projekt mérete 20 fő foglalkoztatására teremt lehetőséget.
Az igények 2 csoportba sorolhatók: idősek és fogyatékosok ellátásával
kapcsolatos tevékenységek (pl.: házi segítségnyújtás, étkeztetés-

ebédszállítás, háztartási teendők), illetve a környezetvédelemmel, a
környezet
gondozásával,
ápolásával
kapcsolatos
tevékenységek
(parkgondozás, temetőgondozás, parképítés, stb.).
Jász-Nagykun-Szolnok megye szociális szolgáltatástervezési koncepciója
(2002) megerősíti a személyi szociális szolgáltatások iránti igényeket. A
helyi szociális és környezetgondozói funkciók ellátása a folyamatosan
növekvő
igények
miatt
nagy
terhet
jelent
a
fenntartó
önkormányzatoknak, a differenciát szolgáltatások biztosításához szakmai
és anyagi kapacitásuk nem kielégítő.
A célcsoportot segítő tevékenységek kiválasztásának indokolása a
pályázati program alapján
Az aktív korú, nem foglalkoztatottak csoportja rendkívül heterogén, a
projektbe bevonandó potenciális kedvezményezettek között találunk
nőket és férfiakat, különböző iskolai végzettséggel és motiválhatósággal,
családi háttérrel és egyéni életvezetési képességgel, szociális
problémákkal rendelkezőket. A tervezett tevékenységek biztosítják az
egyéni szükségletekhez való illeszkedést, mely lehetővé teszi, hogy
minden egyes résztvevő személyre szabott támogatást kapjon a projekt
teljes időtartama alatt.
Az egyes tevékenységekre vonatkozóan:
- 80 órás motivációs tréning: a célcsoport tagjai hosszabb ideje távol
vannak a munkaerőpiactól, ezért a programban való tartós részvétel
eléréséhez
elengedhetetlen
az
önbizalom
fejlesztése
és
a
munkavégzéshez kapcsolódó életvezetési technikák felfrissítése, az
egyéni motivációk erősítése.
- 80 órás ismeretfelújító képzés: a célcsoport tagjai hosszabb ideje távol
vannak a munkaerőpiactól, így ismereteik, gyakorlati készségeik
elavultak,
a
képzésben
való
részvétel
megalapozásához
elengedhetetlenül szükséges ezek frissítése.
- OKJ-s szociális gondozó és ápoló szakképzés (1320 órás): a befejezett
általános iskolai végzettséggel rendelkezők számára az államilag is
elismert bizonyítványt adó szakmai képzés a foglalkoztathatóságot
jelentősen növeli és megalapozza a hosszú távú foglalkoztatást.
- Környezetgondozó betanító képzés (200 órás): az alapfokú
végzettséggel nem rendelkezők számára e betanító képzés révén
biztosítható szakmai ismereteik bővülése.
- A két szakmai képzés biztosítja, hogy mindkét nem megtalálja a
számára megfelelő képzési formát.
- Mentori támogatás: az egyéni szociális, ill. mentális problémákra, az
eltérő családi környezetet és az életvezetési készségeket figyelembe
véve nyújt személyre szabott támogatást. A mentori támogatás
hatékonyságának
biztosítása
érdekében
egy
mentor
5
kedvezményezettet segít.
- Családkonzultáns: a pszichológiai és mentori támogatás mellet
működő, a kedvezményezettet a környezetével együtt támogató
szolgáltatás.

- Pszichológiai tanácsadás: a mentori támogatást kiegészítő tanácsadás,
mely lehetővé teszi a mentor szakmai kompetenciáját meghaladó, a
munkaerőpiacra való visszatéréssel, ill. a családi élettel is összefüggő,
komplexebb egyéni problémák kezelését.
- Jogi, munkaerő-piaci tanácsadás és álláskeresési technikák oktatása:
jogi
tanácsadás
a
munkaviszonnyal
kapcsolatos
jogok
és
kötelezettségek alapos megismerése céljából és a tudatos
munkavállalói magatartás kialakítása érdekében.
Problémamegbeszélő klubok működtetése: a motivációs, ill. az
ismeretfelújító képzéseken kialakult csoportdinamika fenntartására, és az
önsegítő mechanizmusok kialakítása érdekében. A klubot szakember
vezeti, aki tevékenységével hozzájárul a re-integrációs szolgáltatások
hatékonyságához.
II. A projekt szakaszai
1. Előkészítés:
A programindítás személyi és tárgyi feltételeinek megalapozása
1.1. A 3 fős projektmenedzsment megalakult, tagjai: Dr. Nagyné
Varga Ilona igazgató/projektmenedzser, Erdődi-Mező Noémi
szakmai koordinátor, Balogh Ferenc projektadminisztrátor.
Időközbeni személyi változás: a szakmai koordinátor munkakört
2008. február 1-től Rácz Viktória töltötte be.
1.2. Stratégiai munkacsoport alakult, melynek tagjai: Beleznay
Sándor, Dr. Nagyné Varga Ilona, Molnár Bálint, Erdődi-Mező
Noémi – majd Rácz Viktória.
1.3. Operatív munkacsoport megalakult, melynek tagjai: Balogh
Ferenc, Rácz Viktória – majd Szabó Beáta, Bata Péter, Fazekas
János.
1.4. Eszközök beszerzésének előkészítése: a kétféle munkakörhöz
kapcsolódó
eszközcsomagok
beszerzésének
megkezdése,
árajánlatok bekérése. A foglalkoztatás tárgyi feltételeinek
folyamatos biztosítása érdekében a foglalkoztatásnak, a
gyakorlatnak helyet biztosító intézményekkel megállapodtunk
abban, hogy minden tárgyi eszköz feltételt biztosítanak az
eszközök beszerzésig.
1.5. Toborzás és kiválasztás: a toborzási folyamat a projekt
célcsoportjába tartozó személyek felkutatásával indult, melyhez
a térségben működő munkaügyi kirendeltségtől, az érintett
önkormányzatoktól, a foglalkoztató intézményektől, és a
Tiszazugi
Települések
Szövetségétől
szereztük
be
az
információkat. Az érdeklődők számára tájékoztató fórumot
szerveztünk, melynek keretében a célcsoport megjelent
képviselőit tájékoztattuk a programról, annak támogatójáról,

továbbá konzultációs lehetőség nyílt a programba való bekerülés
feltételeinek megismerésére.
Fórum időpontja: 2007. 02. 12. 900 óra
helyszíne: Kunszentmárton, Művelődési Központ
Tájékoztatót tartott: Molnár Bálint, Dr. Nagyné Varga Ilona, ErdődiMező Noémi
Részt vett: menedzsment, kunszentmártoni munkaügyi kirendeltség
munkaerő-piaci szakértői, a gyakorló- és foglalkoztató intézmények
vezetői.
Résztvevők száma: 75 fő
A foglalkoztatás helyszínein intézménylátogatásra is lehetőséget
biztosítottunk 2007.02.13-14-én, mellyel a célcsoport tagjainak
személyes döntéshozatalát kívántuk elősegíteni.
A jelentkezési lapot benyújtók kiválasztási folyamatban vettek részt, mely
több szakértő (munkaügyi szakértők, pszichológus, orvos) bevonásával
valósult
meg,
módszerei:
irányított
beszélgetés,
önéletrajzírás,
személyiségvizsgálat.
Az alkalmas, illetve a kiválasztási kritériumoknak megfelelő 33 személy
közül a szakértők javaslata alapján 2007.02.09-én döntéshozatali ülésen
választottuk ki a projekt résztvevőit, akiket azonnal értesítettünk a
felvételükről.
2. Képzési tevékenység:
2.1./Motivációs tréning
A 80 órás tréning célja a projektbe bevont kedvezményezettek
munkaerőpiacra és a tanulás világába való bekapcsolódásának segítése,
önismeretük fejlesztése, önbizalmuk, értéktudatuk, kommunikációjuk és a
munkaerőpiacon
értékelt
kulcsképességek
fejlesztése
volt.
A
foglalkozások során a tréner által alkalmazott eszközök: kérdőívek,
önismereti játékok, kommunikációs gyakorlatok, csapatépítés.
Időtartama: 2007. 02. 21. – 03. 31., intenzíven, heti 5 munkanapon.
2.2./Ismeret-felújító – szintre hozó képzés
A 80 órás képzés célja a hallgatók az alapismeretek felfrissítése, a
hiányzó ismeretek elsajátítása volt, mellyel képessé válnak magasabb
szintű képzésekben való részvételre. Az ehhez használt eszközök:
helyesírás fejlesztése, hivatalos/szakmai szövegek értelmezése, hatékony
tanulási módszerek elsajátítása, koncentrációs gyakorlatok, az értő
olvasás gyakorlása.
Időtartama: 2007. 02. 21. – 03. 31., intenzíven, heti 5 munkanapon (a
motivációs tréninggel párhuzamosan).

2.3./ Szociális gondozó és ápoló szakképzés
14 fő kedvezményezett 1320 órás OKJ-s szakképzésben vett részt. A
képzésben az elmélet és elmélethez kapcsolódó gyakorlat 64%-ot tett ki,
míg a készségfejlesztés aránya 12%, a kiscsoportos gyakorlat pedig 24%
volt.
Főbb tárgykörök: egészségügyi alapozó ismeretek, klinikai ismeretek,
speciális ismeretek, ápolástan, gondozási ismeretek, szociálpolitikai
alapismeretek, szociális munka, jogi alapismeretek, segítő kapcsolat.
A képzés a projekt időtartama alatt időszakonként változó intenzitással
folyt– a projektidőszakban zajló egyéb tevékenységekkel (pl.
foglalkoztatás) összehangolva.
A képzést mind a 14 fő sikeresen elvégezte, melyről szakképzettséget
igazoló bizonyítványt vettek át.
Részlet a vizsgajegyzőkönyvből: „A csoport teljesítménye 4,21-es átlagot
ért el, mely köszönhető egyrészt a csoport összességében nyújtott
kiemelkedő felkészültségnek és a sok jeles eredménynek. A vizsgákon
nyújtott teljesítmény alapján megállapítható, hogy az oktató intézmény
igen nagy körültekintéssel és megfelelő szakértelemmel készítette fel a
hallgatókat. A vizsgáztató kollégák igyekeztek, hogy a hallgatók minél
többet tudjanak a tudásukból megmutatni. A kiváló teljesítmény miatt
mind a hallgatók, mind az oktatók teljes csapata általános dicséretet
érdemel.”
2.4./ Környezetgondozó képzés
6 fő kedvezményezett 200 órás betanító képzésben vett részt. A képzés
során elsajátították a környezetgondozói munkakörhöz szükséges elméleti
és gyakorlati tudást: munka- és balesetvédelmi alapismereteket,
elsősegély-nyújtási
ismereteket,
kertgondozást,
környezetvédelmi
alapismereteket, kerti kisgépek használatát. A képzés során az elméletgyakorlat aránya 50-50% volt.
A képzés 2007. 04. 02. – 07. 31. között intenzíven, heti 5 munkanapon
zajlott.
A szóbeli záróvizsga 2007. július 31-én volt. A képzést mind a 6 fő
„megfelelt” minősítéssel végezte el, melyről tanúsítványt vettek át.
3. A reintegrációt segítő szolgáltatások: egyéni és csoportos
konzultációk.
3.1./ Mentori támogatás: a programban 5 mentor dolgozott, akiknek
feladata volt az egyéni problémák kezelésében való segítségnyújtás
(tanulási, szociális, családi nehézségek), illetve az eltérő családi
környezetet és az életvezetési készségeket figyelembe véve személyre

szabott szolgáltatás nyújtása. A cél az egyéni fejlesztés volt, mely alapja
a közvetlen személyes viszony kialakítása volt.
3.2./ Családkonzultánsi szolgáltatás: az 5 fő családkonzultáns a
pszichológiai és a mentori támogatás mellett működött. A szakemberek
feladata az volt, hogy a kedvezményezettet a családjával, szűkebb
környezetével együtt támogassa.
3.3./ Pszichológiai tanácsadás: a projektben dolgozó pszichológus
szakember a mentori támogatást kiegészítve elsősorban egyéni
tanácsadást nyújtott a kedvezményezetteknek és családjuknak. Ez a
szolgáltatás lehetővé tette a mentor és a családkonzultáns szakmai
kompetenciáját meghaladó, a munkaerő-piacra való visszavezetéssel,
illetve a családi élettel is összefüggő, komplexebb egyéni problémák
kezelését.
3.4./ Jogi-munkaerőpiaci tanácsadás: a tanácsadó egyéni és csoportos
konzultációk során adott tájékoztatást a képzési szerződéssel, a
munkaszerződéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek alapos
megismerése céljából és a tudatos munkavállalói magatartás kialakítása
érdekében. Emellett az egyéni élethelyzetből adódó jogi kérdésekkel is
fordulhattak hozzá a kedvezményezettek.
3.5./ Problémamegbeszélő klubok során a motivációs és ismeretfelújító
képzéseken kialakult csoportdinamika fenntartása és az önsegítő
mechanizmusok kialakítása volt a cél. A találkozók során a
kedvezményezettek csoportkeretek között szakember irányítása mellett
beszélhették meg a projektben való részvételével összefüggő
problémákat.
A közreműködő tanácsadók, szakemberek szolgáltatási naplót vezettek az
elvégzett tevékenységük dokumentálásaként, a problémamegbeszélő klub
működését jelenléti ívek igazolják.

4. A célcsoport foglalkoztatása
14 főt 12 hónapos határozott időtartamú munkaszerződéssel
foglalkoztattunk. A munkavállalókkal kötött szerződésben a képzésen,
illetve a képzéshez kapcsolódó gyakorlaton való részvétel munkaköri
kötelezettség volt, továbbá a munkaidőben a foglalkoztatást nyújtó
intézményekben kihelyezéssel szociális segítő munkakörben dolgoztak.
6 főt a képzést és a gyakorlatot követően 12 hónapos határozott
időtartamú munkaszerződéssel foglalkoztatta a Tiszazugi Települések
Szövetsége környezetgondozó munkakörben saját lakóhelyükön.

A pályázati programnak megfelelően a célcsoport teljes munkaidős
foglalkoztatása szociális segítő (14 fő) és környezetgondozó (6 fő)
munkakörökben 2007. 08. 01 – 2008. 07. 31-ig, 12 hónapig tartott.
A célcsoport tagok közül csak 1 fő morzsolódott le, helyére rövid időn
belül sikerült új kedvezményezettet felvenni.

Továbbfoglalkoztatás
A pályázati programban foglaltaknak megfelelően 2008.08.01-től
2009.07.31-ig, 12 hónapos időtartamban 6 fő továbbfoglalkoztatását
vállalta a Tiszazugi Települések Szövetsége, mint non-profit szervezet,
mely az idősek ellátásában biztosít foglalkoztatási lehetőséget a projekt
keretében megszerzett szakképzettségnek (szociális gondozó és ápoló)
megfelelő munkakörben. A Szövetség Kunszentmárton, Öcsöd, Nagyrév,
Csépa, Tiszakürt és Tiszainoka településeken alkalmaz 1-1 főt, ahol a
nyújtott szolgáltatások biztosítása így folyamatos lesz. A további 14 fő a
projektben nyújtott képzések, szolgáltatások révén kedvezőbb
feltételekkel térhetnek vissza a nyílt munkaerőpiacra, melyben mentoruk
segítséget biztosít a projekt lezártát követően is.

5. A projekt működtetésével kapcsolatos egyéb tevékenységek:
A projekt szakszerű pénzügyi működtetése, nyilvánosság
biztosítása
 Eszközök beszerzése: 1.) A foglalkoztatás tárgyi feltételeit
biztosítottuk, a munkaruhák, kétféle munkakörhöz kapcsolódó
eszközök beszerzése megtörtént.


2.) A projekt működéséhez szükséges kisértékű, ill. fogyó eszközök
beszerzése révén a projekt folyamatos működését biztosítottuk



Pénzügyi szolgáltatás igénybevétele: A pénzügyi szolgáltatások
(könyvelés,
bérszámfejtés,
pénzügyi
jelentések
készítése)
igénybevétele révén biztosítottuk a projekt szakszerű pénzügyi
működését



Banki
szolgáltatások
igénybevétele:
A
program
főkedvezményezettje,
ill.
támogatásban
részesülő
partnere
elkülönített számlakat nyitott és vezetett, mellyel biztosították a
projekt szakszerű és ellenőrizhető pénzügyi működését.



Könyvvizsgálat: A projekt végén 1 alkalommal történt szakszerű
könyvvizsgálattal a projekt pénzügyi ellenőrzése megtörtént.



Tájékoztatás, nyilvánosság: A média-megjelenések biztosították a
projekt nyilvánosságát, előrehaladásának követését. A projekt
eredményeinek
megismertetésére,
terjesztésére
60
oldalas
kiadványt készítettünk.

6. Értékelés, zárás:


Záró szakmai és pénzügyi jelentések
felkészülés a továbbfoglalkoztatásra

elkészítése,

Megjegyzés:
A tervezett tevékenységekhez képest a következő tartalmi változások
történtek:
A projektben tervezett kisértékű eszközbeszerzés keretében fax készülék
helyett nyomtatót vásároltunk (a Váti Kht engedélyével).
A
projekt
eredményeinek
terjesztése
–
így
tájékoztatással,
nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységünk – újabb elemmel bővült. A
projekt megvalósítása során betervezett kiadvány révén a projekt
eredményeinek terjesztésére szélesebb szakmai körben, hatékonyabban
lesz lehetőség
A menedzsment tevékenységének rövid ismertetése
1./ A projekt irányítása:
Kétszintű irányítási-végrehajtási rendszert alakítottunk ki. A végrehajtást
irányító és ellenőrző szervezet a stratégiai munkacsoport, melybe a
pályázó és minden partnere 1 fő döntéshozói szintű képviselőt delegált.
Döntéseit konszenzussal hozta, munkájához szükséges információkat az
operatív munkacsoport szolgáltatta.
Az
operatív
munkacsoport
a
közreműködő
szakemberekből,
kapcsolattartókból állt, üléseinek ütemezése illeszkedett a stratégiai
munkacsoport üléseihez. A stratégiai munkacsoport munkájához
szükséges dokumentumokat elkészítette, és rendelkezésre bocsátotta.
2./ Programnyitó találkozó (2007. 02. 07.): általános programtájékoztató,
célok, feladatok ismertetése, konzultáció. (Részt vett: a projektstáb, a
konzorciumi partner, a szövetség tagjai, a települések vezetői, a
foglalkoztatásnak helyet adó intézmények vezetői
3./
Munkacsoportülések,
szervezése:

munkamegbeszélések,

munkaértekezletek

Munkacsoportülések:
Időpont: 2007. 01. 30.
Téma: a program előkészítésével és indításával kapcsolatos megbeszélés
(résztvevők: a projektvezető, a szakmai koordinátor, az adminisztrátor, a
pénzügyi munkatárs és a partnerintézmény két képviselője, szakemberek
képviselője)
Időpont: 2007. 09. 20.
Téma: a projekt addig elért eredményeinek értékelése. A megvalósító az
ülésen ellenőrizte és értékelte a projekt terv és cél szerinti
megvalósulását és az eredmények ismeretében, aktualizálta a következő
időszakra vonatkozó feladatokat. (részt vett: programvezető helyettes,
asszisztens,
partner
kapcsolattartója,
programban
résztvevő
szakemberek)
Időpont: 2008. 07. 16.
Téma: A program zárása, közös értékelése, a továbbfoglalkoztatással
kapcsolatos kérdések, problémák (részt vett: programvezető, szakmai
koordinátor, asszisztens, partner kapcsolattartója, programban résztvevő
szakemberek)
Munkamegbeszélések:
Időpont: 2007. 04. 23.
Téma: A kiegészítő szolgáltatók tájékoztatása
a tevékenység
ütemezéséről, tartalmáról, alkalmazott munkamódszerekről stb. (részt
vett: valamennyi pályázati tapasztalattal nem rendelkező oktató,
valamennyi kiegészítő szolgáltató – családkonzultánsok, mentorok, jogi
tanácsadó)
Időpont: 2007. 07. 31.
Téma: Általános programtájékoztató, projekt előrehaladás, ütemterv
ismertetése. A foglalkoztatással kapcsolatos valamennyi feladat
megbeszélése,
dokumentációs
rend
áttekintése
(részt
vett:
projektmenedzsment, képzésszervező, foglalkoztatás vezető, illetve
foglalkoztatásnak helyet adó intézmények vezetői, partnerszervezet).
Munkaértekezletek:
Havi rendszerességgel (résztvevők: projektmenedzsment,
illetve tárgyidőszakot érintő szakemberek, oktatók.)

mentorok,

4./ Helyszíni látogatások a konzorciumi partnernél, illetve a projekt
szakmai feladatait ellátó szolgáltatóknál, közvetlen kapcsolattartás:
A helyszíni látogatás során folyamatosan tájékoztattuk partnerünket a
programmal
kapcsolatos
valamennyi
általános,
illetve
aktuális
tudnivalókról, valamint a dokumentáció, adminisztráció fontosságáról,

megfelelő alkalmazásáról. Az információ áramlása folyamatos volt. A
projekt keretein/lehetőségein belül a partnerintézmény önálló döntési
jogát biztosítottuk, továbbá kiemelt fontosságúnak tartottuk a folyamatos
konzultációt,
az
együttgondolkozást,
a
kapcsolattartást
a
foglalkoztatásnak helyet adó intézményekkel a projekt megvalósítása
során felmerült kérdések, bizonytalanságok eredményes megoldása,
kezelése érdekében. Információcserét, közös - minden érintettre
kiterjedő- szakmai és pénzügyi megbeszéléseket szerveztünk az aktív
visszacsatolás érdekében.
5./ Együttműködés:
A program sikeres megvalósításához elengedhetetlen volt a partnerrel, a
közreműködő szakemberekkel, ill. a közreműködő szervezet regionális
irodájának munkatársaival kialakított korrekt, hatékony és tartalmas
együttműködés. Ugyanilyen fontosságúnak tartottuk a célcsoporttagokkal
való rendszeres és közvetlen kommunikációt, melynek során megszerzett
információk révén a projekt adta kereteknek megfelelően a célcsoport
igényeihez, elvárásaihoz tudtuk igazítani pl. a képzések, vizsgák
időbeosztását.
A projektmenedzsment és a munkacsoportok a pályázattal összhangban
tevékenykedtek, működésük folyamatos volt a projekt teljes időtartama
alatt.
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
A teljes projektfolyamatban kiemelt jelentőségűnek tekintettük az
eredmények terjesztését annak érdekében, hogy a projekt által kiváltott
hatás, és ez által a projekt megvalósítására fordított források
hasznosulása a lehető legnagyobb lehessen. Az együttműködésben
operatív szinten a résztvevők folyamatos informálásával törekedtünk
kihasználni a kooperációban rejlő előnyöket, az egymást kiegészítő
tapasztalati hátteret.
A partnerszervezet projektben résztvevő munkatársai a projekt
megvalósulásáról, szakmai előrehaladásáról saját szervezetük különböző
fórumain közvetlen szóbeli visszajelzést adtak a projektről.
A megvalósítás során keletkezett vagy azzal összefüggő
dokumentumokon feltüntettük a támogatót és szerepeltettük a megfelelő
logókat.
V. Horizontális politikák teljesülése
A program megvalósítása során mind a környezeti fenntarthatóság, mind
az esélyegyenlőségi szempontokat betartottuk.
a.) Környezeti fenntarthatóság:

A pályázatban beindított tevékenységek (személyi szociális
szolgáltatások, célcsoport számára biztosított szolgáltatások,
tanácsadások) semleges természetűek, ill. nem fejtenek ki közvetlen
hatást környezetünkre. A projektben a környezetgondozói képzés hatása
azonban egyértelműen pozitív, hiszen a képzés tananyagába beépítettük
a tevékenységgel kapcsolatos alapvető ismereteket, így az közvetlenült
járult hozzá az érintett kedvezményezettek környezettudatos
magatartásának kialakulásához. A környezetgondozók munkája (fa-, ill.
virágültetés, falevél gyűjtés, különböző közterületek – temető,
buszmegálló, közpark, hivatal környéke, stb. – takarítása) révén
elérhetővé vált egy egészségesebb, esztétikusabb, tisztább környezet,
továbbá az érintett településeken élők mintát kaptak a környezettudatos
magatartásról is.
A lokális (humán) erőforrásokat a projektben a következőképpen
hasznosítottuk: a foglalkoztatás-szervezők, a családkonzultánsok, egyes
oktatók kiválasztása a helyi szakemberek közül történt, a toborzáskiválasztás és a képzések, tanácsadások helyszíne is a térségben volt, így
kevesebb energiafelhasználással és környezetterheléssel tudtuk
megoldani a célcsoport közlekedését. Az irodai adminisztráció során
igyekeztünk a papírhulladékot a minimumra csökkenteni, illetve a
selejtezendő használt papír egy részét újrahasznosítottuk
jegyzetpapírként, a fénymásolóban keletkező festékhulladékot
gyűjtöttük, és a szervizt végző céggel szállíttattuk el, mely gondoskodott
a szakszerű megsemmisítésről.

b.) Esélyegyenlőségi szempontok:

A pályázat készítése során a helyzetelemzésnél a kunszentmártoni
kistérség érintett településein élő célcsoporthoz tartozó személyekről a
lehető
legtöbb
információt
megpróbáltuk
begyűjteni
(tartós
munkanélküliek száma, aránya, romák aránya, nők és férfiak képzettségi
mutatói,
megváltozott
munkaképességűek
száma,
stb.),
s
tevékenységeinket úgy próbáltuk kialakítani, hogy az a célcsoportból a
lehető legszélesebb csoportok bekapcsolódását lehetővé tegye.
A projekt előkészítésének folyamatába bevontuk a célcsoport helyzetét
ismerő szervezetek képviselőit is és véleményüket, javaslataikat
beépítettük a projekttervbe. A szervezetek egy része (Esélyek Háza, JNSZ
megyei Munkaügyi Központ) konzorciumi szerződést is aláíró szervezetek,
akik közreműködő partnerként részt vesznek a projekt végrehajtásában
is, így biztosítjuk a folyamatos kapcsolattartást és a visszacsatolás

lehetőségét a projekt teljes időszakában. A projekt megvalósulása által
érintett települések önkormányzatait szintén bevontuk, s a kisebbségi
önkormányzatok által szolgáltatott információkat is felhasználtuk.
A projektben biztosított képzéseket úgy választottuk meg, hogy azok a
nemek közötti esélyegyenlőséget előmozdítsák, hiszen egyik munkakör
sem jellemzően női, vagy férfi munkaerőt igényel. A programban
biztosított mindkét munkakör alkalmas volt romák foglalkoztatására, ill. a
környezetgondozásba fogyatékossággal élő személyek bevonása is
lehetséges volt. A projektbe bevont minden személy számára lehetőség
volt képzésben való részvételre, a reintegrációt biztosító szolgáltatásokat
is minden kedvezményezett egyenlő feltételekkel vehette igénybe.
A
megvalósító
stáb
szervezésekor
is
figyelembe
vettük
az
esélyegyenlőségi szempontokat, csak úgy, mint a menedzsment
felállításakor (2 nő és 1 férfi munkatárs).
A projekt 2 partnerszervezet együttműködése révén valósult meg,
döntéshozó testülete a demokratikusan szerveződő stratégiai
munkacsoport volt, melyben a tagok egyenlő arányban vettek részt, s
döntései konszenzussal születtek.
A program a megvalósítás során alkalmazkodott a nők különböző
társadalmi szerepeihez (pl. nők, családanyák, feleségek, dolgozó nők
stb.), továbbá a tanácsadások keretében is segítettük a család és az
egyén közötti összhang megteremtését.
A pályázat teljes időtartama alatt kiegészítő szolgáltatásokat
biztosítottunk, melyek szintén segítették a nők, a romák beilleszkedését,
így a tanácsadások alkalmával is érvényesült az esélyegyenlőség.
A projekt hatására
létrejött új
munkahelyek száma
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VIII. A projekt fenntarthatósága és jövőképe
A 6 fő továbbfoglalkoztatását a Tiszazugi Települések Szövetsége, mint
non-profit szervezet vállalta. A projekt céltelepülései szükségleteinek
kielégítésére 2 db térségi támogató szolgálat kialakítását terveztük, az
infrastrukturális feltételek kialakításához saját, ill. más támogatási
források bevonásával. A szolgáltatás működtetésének jogszabályi
környezete időközben jelentősen megváltozott, ezért a szociális
szolgáltatás más területén – nem a fogyatékosok, hanem az idősek
ellátásában – biztosítjuk 6 fő számára a továbbfoglalkoztatási lehetőséget
a projekt keretében megszerzett szakképzettségnek (szociális gondozó és
ápoló) megfelelő munkakörben, 12 hónap időtartamban. A Szövetség
Kunszentmárton, Öcsöd, Nagyrév, Csépa, Tiszakürt és Tiszainoka

településeken alkalmaz 1-1 főt, ahol a nyújtott szolgáltatások biztosítása
így folyamatos lesz. A Szövetség a szolgáltatást nyújtó személyek által
elvégzett munkáért a települési önkormányzatokkal kötött
együttműködési szerződés révén biztosítja a szolgáltatás ellenértékét, így
az hosszú távon pénzügyileg is fenntartható lesz. A projekt által elért
eredmények (14 fő szociális gondozó és ápoló végzettséget szerzett, 6 fő
környezetgondozó betanító képzésben vett részt) hosszú távon
fenntarthatók lesznek, hiszen a projekt helyzetfeltárása is igazolta: a
térségben e szolgáltatások iránt igény mutatkozik, szakirányú
végzettséggel/képzettséggel, ill. a projekt keretében biztosított
szolgáltatások (mentorálás, pszichológiai tanácsadás, jogi/munkaerő-piaci
tanácsadás, foglalkoztatás-szervezés) révén kedvezőbb feltételekkel
térhetnek vissza a nyílt munkaerőpiacra a célcsoport tagjai. E
tevékenységükben mentoruk segítséget biztosít a projekt lezártát
követően is.
A projekt célterületének 20 km-es körzetében elérhetők olyan nagy
egészségügyi intézmények (Mezőtúri Kórház, Szentesi Kórház), ill. megyei
fenntartású szociális intézmények („Szőke Tisza” Otthon Tiszaug,
Mozgásfogyatékosok Otthona Tiszakürt), ahol nagy a munkaerőigény és
jelentős a fluktuáció, és a távolság lehetővé teszi a bejárást. A települési
önkormányzatok által fenntartott szociális intézmények száma – ahol
szakképzettséggel el lehet helyezkedni – a kistérségben 10 db. A
kunszentmártoni kistérség peremterületein lévő településekről (pl.
Tiszaföldvár) pedig martfűi, ill. szolnoki álláshelyek betöltése is
megoldható.

a.) A projekt hatékonysága, hatásossága, eredményei, kitérve a célcsoport
véleményére!
A pályázati programban tervezett szakmai programot sikerült maradéktalanul
megvalósítani.
Ahogyan azt az indikátor táblázatok is mutatják, 20 fő bevonását vállaltuk,
maximálisan 2 fő lemorzsolódóval számolva. A megfelelő toborzási létszám
megalapozta, a több szempontú – munkaerő-piaci, egészségügyi, pszichológiai
alkalmasságot vizsgáló – kiválasztás biztosította, hogy a programba a
legalkalmasabb, legmotiváltabb résztvevők kerülhessenek be, továbbá a képzések,
kiegészítő szolgáltatások komplex rendszere is hatékonyan erősítette a motivációt,
ill. a motiváció fenntartását, így mindösszesen 1 fő morzsolódott le, élethelyzetében
bekövetkezett változás – településről történő elköltözés –miatt.
A résztvevők 100%-a képzésben vehetett részt – előzetes iskolai végzettségének
megfelelő szinten: a legalább befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkezők
OKJ-s szociális gondozó és ápoló szakképzésben (összesen 15 fő), az ennél

alacsonyabb képzettséget igazolók környezetgondozó betanító képzésben 6 fő. 20
fő eredményes vizsgát tett, és bizonyítványt (14 fő), ill. tanúsítványt (6 fő) szerzett.
A halmozottan hátrányos helyzetű kunszentmártoni kistérségben 20 új munkahely
jött létre, 14 a szociális szolgáltatások, 6 a környezetgondozás területén. A
projektben biztosított foglalkoztatás pénzügyi szempontból is ösztönzőleg hatott a
célcsoporttagokra, hiszen a minimálbérnél magasabb összegű munkabért további
juttatások – munkaruha, étkezési utalvány – is kiegészítették jelentősen növelve a
résztvevők anyagi biztonságát. A program révén lehetőség nyílt a tartós munkaerőpiaci részvétel pozitív hozadékainak megélésére is: a rendszeres jövedelem, a
képzésben való eredményes részvétel, a közösséghez tartozás érzése, a
foglalkoztatásban megtapasztalt szakmai/munkahelyi elismerés visszaadta a
résztvevők önbecsülését, s egy hosszú, kilátástalan, és a feleslegesség érzését
erősítő munkanélküli lét után újra tervezhetőbbé váltak a családi kiadások is.
A projektmenedzsment működését nagyban elősegítette a partnerszervezettel
kialakított közvetlen kapcsolat és kommunikáció, melynek megfelelő fórumai voltak a
stratégiai és operatív munkacsoport ülések.
A célcsoport által kitöltött visszajelző lapok alapján a résztvevők 93 %-a hasznosnak
(5-ös fokozatú skálán 5-ösek) ítélte a programot. Az indoklásban a lehetőséghez
jutást általában, a tanulási/szakmaszerzési lehetőséget, munkaerő-piaci
elhelyezkedést fogalmazták meg a válaszadók, ill. megjelent a
személyiségfejlesztés, önismeret fejlesztése is. A programban való részvétel szinte
mindenki számára jelentős pozitív változást hozott, ill. néhányuk életét kissé
pozitívan befolyásolta. A fenti indokok ismétlődtek, emellett megjelent még az anyagi
lehetőséghez jutás is. A projektben nyújtott szolgáltatásokat szintén jónak értékelték,
4,5 feletti összesített értékelést kapott a mentorálás, a pszichológiai tanácsadás, a
jogi/munkaerő-piaci tanácsadás, a problémamegbeszélő klub, a családkonzultánsi
tanácsadás, az álláskeresési tréning. A szakképzés is nagyon jó minősítést kapott,
kritikát csak a gyakorlat szervezésével kapcsolatosan fogalmaztak meg a
résztvevők. Munkahelyi beilleszkedésük a válaszok alapján egyértelműen sikeres
volt, ebben a foglalkoztatás-szervezők és a munkahelyi team tagjai nyújtottak
segítséget. Az ötletek, javaslatok résznél a képzés időbeosztására vonatkozóan
fogalmaztak meg véleményeket. A kedvezményezettek közül néhányan a program
lezártát követően is segítséget várnak – elsősorban a munkahelykeresésben.
A projekt pénzügyi hatékonysága megfelelő volt. A közvetlenül a célcsoportra
fordított költség a teljes projektköltségvetés 80 %-a, a projektmenedzsmentre
fordított kiadások (10%) pedig nem érték el a pályázati kiírásban rögzített 12 %-os
költséghatárt. Az egy fő támogatottra eső fajlagos költség 3 833 125 Ft. A 18 hónap
alatt egy kedvezményezettre fordított költségek összege átlagosan 182 530 Ft/hó
volt, mely magába foglalta a kedvezményezettek bérét, ill. a bért terhelő járulékokat,
munkaruhát, étkezési hozzájárulást, egyszeri foglalkozás-egészségügyi vizsgálat és
a munkavédelmi oktatás költéségét, valamint a képzések és a tanácsadások
költségét, képzésre járás költségét. A támogatás közvetlenül 20 fő reintegrációját
segítette elő: a biztosított szolgáltatások és a megszerzett képesítések révén
versenyképesebbé váltak a munkaerőpiacon, de a projekt hatással volt a
kedvezményezettek közvetlen környezetére is.

A projektben résztvevők köre:

Dr. Nagyné Varga Ilona
Bella Éva:

szociálpolitikus,

Öcsödön élek a párommal és az öt éves
kisfiammal. Én úgy kerültem ebbe a
programba, hogy mielőtt elkezdődött tartós
munkanélküli voltam. Nagyon örültem,
amikor
az
alkalmassági
vizsga
után
telefonáltak, hogy az egyik fő az én vagyok.
Az elején arra gondoltam, hogy hogyan,
fogom ezt elérni. A családom támogatott
mindenben, hiszen nem csak az én életem
változott meg hanem az övéké is. A program elején nagyon jó volt a
kommunikációs tréning, segített abban, hogy hogyan is kell egy
csoportban viselkedni, kommunikálni, beilleszkedni. Ez másfél hónapig
tartott utána minden nap négy hónapon keresztül elméletet tanultunk. Ez
alatt a négy hónap alatt nagyon sok időt kellett fordítani a tanulásra. Majd
utána egyre kevesebbet jártunk elméleti oktatásra és mellette
elkezdődött a gyakorlat, amit én már nagyon vártam. Öcsödön a Tóth
József Idősek otthonában töltöttem a gyakorlati időmet, ahol nagyon sok
mindent tanultam. Nagyon jól éreztem magam a gyakorlatban, nagyon
sokat köszönhetek az itt dolgozóknak, hiszen egy idő eltelte után már így
befogadtak mintha a kollégájuk lennék. Úgy éreztem, hogy jó a
kapcsolatom a dolgozókkal és a lakókkal is. Örülök, hogy megtanulhattam
ezt a szakmát és ezalatt az idő alatt úgy érzem, hogy más személyiségű
lettem. Jobban megismertem önmagam és visszajött az önbizalmam.
Köszönöm minden oktatónak a fáradtságot, a munkáját. A program alatt
sokféle segítséget kaptunk ha problémánk volt, bárkihez lehetett
bizalommal fordulni. Jól éreztem magam, örülök, hogy itt lehettem.
benne helyezkedni.

Bíró Sándorné:

Öcsödön élek. Egyedül nevelem 11 éves
gyermekemet.
Kereskedelmi
Szakközépiskolát végeztem, de hosszú évek
óta nem találtam munkát. Nagyon nehezen
éltünk.
Ezért
jelentkeztem
az
Esély
Közalapítvány által szervezett programba.
Itt
először
kommunikációs
tréningen
vettünk részt, utána elméleti képzés
következett, majd a gyakorlat. A képzés,
tudást, szakmát, fizetést adott. Barátokat találtam, új ismertségekkel
gazdagodtam. A program egész ideje alatt pszichológus mentorok álltak a
rendelkezésünkre, segítettek problémáink megoldásában. A tanfolyam
elvégzése valóban „esélyt”-t ad az elhelyezkedésre, hiszen ápológondozóra mindig szükség van és szükség lesz.
Bodócsné Fazekas Ilona:
Születtem
1964.
06.
12.
–én
Kunszentmártonban. Férjem Bodócs Imre
CNC forgácsoló. Gyermekeim:


Dávid Tibor (1984. 01. 31.) a
kecskeméti GAMF -on végezte el a
műszaki
mérnök-tanár
szakot.
Jelenleg
egy
váci
nemzetközi
cégnél projektmenedzser



Dávid Ilona (1987. 06. 03.) a szoftver-üzemeltető iskola után
elvégezte még a vendéglátó-vállalkozói szakmát és a
sportszervező-,
menedzser
képesítést
is.
Jelenleg
egy
cukrászdában dolgozik, mert távlati tervei között szerepel egy
palacsintázó-cukrászda megnyitása,



Bodócs Imre (1999. 09. 02. )szeptembertől a 3. évfolyamba lép
és katona szeretne lenni.

Általános iskolai tanulmányaim után a helyi szakmunkásképző iskolában
sajátítottam el a szűcs szakmát. Gyes után nem vettek vissza, ezért a
munkanélküli éveim alatt sok mindennel próbálkoztam. Elvégeztem a
dajka szakképesítést is, amikor megtudtam, hogy nem lehet képesítés
nélkül dolgozni az óvodában, mivel gyermekkorom óta gyerekekkel
szeretek foglalkozni. Szerződéssel dolgoztam, de ennek letelte után
megint munkanélküli évek következtek. A jelenlegi programra azért
jelentkeztem,
mert
nagyobb
esélyt
láttam
a
munkaerő-piaci
elhelyezkedésemre. Több képesítéssel több esély adódhat. Nem
gondoltam,hogy ilyen sokoldalú és mennyi mindenre kiterjedő lesz ez a
képesítés Én sokat tanultam itt és nagyon felkészültek voltak a tanáraink.

Rengeteg mindent tudok majd hasznosítani a leendő munkahelyeimen.
Annak örültem a legjobban, amikor megtudtam, hogy akár gyerekekkel is
tudok foglalkozni. Nem állnak távol tőlem az idősekkel, a fogyatékosokkal
ill. mozgáskorlátozottakkal való foglalkozás sem. Ha most nem is tudok
mindjárt elhelyezkedni, tudom hasznosítani a képesítésemet a diakóniai
munkámban. Ezen a területen fontos a csapatmunka. Nekem mindig
fontos volt, hogy dolgozzunk együtt másokért. Szerintem a legfontosabb
dolog a család megbecsülése és a biztonságot adó háttere. Ezért kell a
szociális háló építését elkezdeni a családban.
Deák Róbertné:
27 éves vagyok. Férjezett vagyok, és van
egy öt éves fiunk. Élelmiszer-és vegyi áru
kereskedő az első szakmám, amiben négy
évig dolgoztam. A fiunk születése után nem
bírtam elhelyezkedni a szakmában sem. A
lehetőségre a hely, intézményvezető hívta
fel a figyelmemet. Éltem a lehetőséggel,
mivel éppen jókor, és a jó szakma
megszerzése volt a tét. Féltem a tanulástól,
mivel egy kicsit elszoktam tőle és ott volt a fiam és a családom.
Meglepően jól viselték az egész program alatt a kötelezettségeimet. A sok
megpróbáltatás, akadály ellenére, még több hasznos és sokrétű tudást
kaptam és szereztem. A szakmai felkészülés mellett önbizalmat
határozottságot tanultam. A tandem folyamán megfontolt észszerű
döntéseket tudtam hozni ebből kifolyólag. Számomra a legtestközelibb
tantárgyak a pszichológia, illetve az ápolási feladatokat körbeölelő
tantárgyak voltak. Távolabb állt tőlem a szociális ágazattal foglalkozó
tárgyak. Ami nem azt jelenti, hogy nem szerettem, vagy nehéz volt,
inkább sok nézetével nem értettem egyet. Voltak vitáink Dr. Nagyné
Varga Ilonával, több alkalommal, ami különböző látókörünk eredménye
volt. E nézeteket elfogadtam illetve átgondolván ésszerűvé vált
számomra. Amennyire távol álltak tőlem ezek a nézetek annál inkább
változtam hatásukra. Nem csak egy szakmát tanulhattam a program
keretében, hanem sok érdekes emberrel találkoztam. Csoporttársaimmal,
tanártársaimmal, és munkatársaimmal. Több ilyen program létesítése
sokat jelentene a hátrányos helyzetű térségekben,hogy aki ki akar
magasodni annak lehetősége legyen .Nem minden szegény ember lusta
ember,csak nincs tisztában azzal, hogy mire képes. Bátorításra van
szükség! Köszönöm mindenkinek a segítséget! Sok sikert a továbbiakban.

Győri Mária:
Születtem
1972.
09.
21.
–én
Kunszentmártonban.
Három
lányom
született 16, 15 évesek és a legkisebbik 6
hónapos. Itt jegyezném meg, hogy nagyon
köszönöm a program szervezőinek és
társaimnak, hogy lehetővé tették számomra
azt, hogy ne szakadjon meg a képzésem a
legkisebb gyermekem születése miatt.
Ebben a programban való részvételem lehetővé tette számomra újabb
ismeretek és ösztönzést kaptam arra, hogy még több ismeretet
szerezhessek, tanulhassak. A program közben, megszereztem az
érettségit és még szeretnék tovább tanulni, felsőbb iskolát végezni.
Kiss Tiborné Kenéz Anna:
Öcsödi lakos vagyok. Négy gyermekem és
egy unokám van. Jelenleg férjemmel és két
kiskorú gyermekemmel élek. A tanfolyamra
válogatás után kerültem be. Nagyon
örültem mikor telefonon értesítettek, hogy
bekerültem a tanfolyamra. A program alatt
nagyon jól éreztem magam. Összetartó volt
a csoport és az oktatók is nagyon
közvetlenek voltak. A program alatt sok tapasztalatot szerezhettem.
Nekem azért is nagy öröm, hogy a képzést elvégezhettem, mert csak
nyolc általánost végeztem. Semmilyen végzettségem nem volt. Bízom
benne, hogy a vizsgák után tovább tudnak foglalkoztatni. Szeretnék
ebben a szakmában dolgozni. A kollégákkal nagyon jó a kapcsolatom.
Nemesiné Szűcs Éva:
Egy felnőtt gyermekem és egy nyolc éves
kislány unokám van. Évek óta munkanélküli
voltam, állandó munkahelyet nem sikerült
találnom,
ezért
örültem
ennek
a
programnak , amit az Esély Közalapítvány
indított. Remélem így lehetőségem lesz a
szakmában elhelyezkedni. A tanfolyam
időtartama alatt sok emberrel sikerült
megismerkednem,
és
barátságok
is

szövődtek. Úgy érzem, hogy sokkal korábban jó lett volna ezt a
tanfolyamot elvégezni, mert sok olyan dolgot tanultam, amit az életben
tudtam volna hasznosítani. Így sem keseredtem el mert a
családtagjaimnak át tudom adni,és ez nagyon jó érzéssel tölt el.
Köszönöm a lehetőséget.

Őze Istvánné:
47 éves vagyok. Évek óta munkanélküli
voltam, kis településen itt semmilyen
munkalehetőségem
nem
volt.
Az
önkormányzatnál voltam mint közhasznú
munkás. Végzettségem csak nyolc általános.
Fiatalon
férjez
mentem
két
felnőtt
gyermekem
van.
Férjem
leszázalékolt
rokkant nyugdíjas. Kevés pénzből élünk
négyen.
Ezért
örültem
ennek
a
lehetőségnek, mert pénzt is kereshettem és lesz egy szakmám is. Ezt
csak Az Esély Közalapítvány segítségével értem el. Nagyon sokat kaptam,
teljesen új lehetőség elérése a cél. Szeretnék elhelyezkedni a faluban lévő
gondozási központban. Sokat tanultam, de sok új tudást-élményt kaptam
ebben a képzésben.

Ifj. Szeleczki Zoltán:

Tiszaföldváron élek a szüleimnél. 24 éves
vagyok nőtlen. Sokféle munkát végeztem,
de egyik sem volt tartós majd ezután a
munkanélküliből
kerültem ki ebbe
a
kistérségi programba. Örültem neki, mert
egy szakmunkás bizonyítványom van és egy
szakma, ami érdekel is megszerezhetem és
közben hasznos dolgokat szerezhetek, amit
az életben tudok hasznosítani. Új barátaim
lettek és nagyon jól éreztem magam a
program egésze alatt Ezzel a szociális munkalehetőséggel könnyebben el
tudok helyezkedni itt a kistérségben . A tanárok és a mentorok a program

ideje alatt végig segítettek a tanulásban. És remélem könnyebben tudom
élni az életem.

Szepesi Sándorné:
Csépán élek. Két gyermeket nevelek
férjemmel. Egy nyolc éves kisfiút és egy 11
éves lányt. Tanulmányaim során négy
szakmát szereztem. Négy évig állást
kerestem
sikertelenül.
Állandó
munkahelyem nem volt. Ezért is örültem a
lehetőségnek, hogy ebben a programba
bekerülhetek,
ami
sikerült.
Nagy
reményekkel és ambícióval vágtam neki az
elém táruló feladatoknak. A program során több plusz szolgáltatásban is
részesültünk,
mint
például
mentori
szolgáltatás,
pszichológus
családkonzulens, problémamegoldó foglalkozás. Amik nagyban segítették
tanulmányainkat. Sok új információval lettem gazdagabb. Sokoldalú
tantárgyaink voltak. Mindegyikben részletes betekintést nyertem. Sok
segédanyaggal, magyarázattal, odaadással próbálták előadóink átadni a
tudást és tananyagot. Kedvenc tantárgyam az ápolás és gondozástan
volt. De az egészségügyi tárgyak is lekötötték a figyelmemet. A
különböző gyakorlatok során is rengeteg tapasztatot, tudást szereztem.
Láttam egyes munkafolyamatok pontos szakszerű elvégzésének és
betekintést nyertünk egy gondozó ápoló egész napjába. A programban
résztvevők között nagyon jó csapat és barátságok alakultak ki. Hiányozni
fog. De amit legjobban sajnálok, hogy a vizsga letétele után sincs kilátás
munkára, amiről az utolsó percig reménykedtem. Mert úgy gondolom,
hogy szociális gondozó és ápolóra szükség van és lesz.
Zsemberiné Ajtai Anikó:

Tiszakürtön élek 12 éves kisfiammal és a
férjemmel.
Ruhakészítő
kötőipar
konfekciósszakmám van. A szakmámban
régóta nem dolgoztam. Örültem amikor,
bekerültem ebbe a programba, új szakmát
tanultam és még fizetést is kaptam érte. Jól
éreztem magam a képzésen. Sok barátot
találtam. Ha megszerzem a bizonyítványt,
remélem eltudok helyezkedni.

Aranyné Fazekas Ildikó:

Végzettség: Pszichiátriai ápoló, Diplomás
ápoló,
Idősellátás- szociális szakvizsga
Munkahely:
"Bíró
Kálmánné
Bakos
Ilona"JászNagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona
Munkakör: Intézményvezető ápoló
Projektben
betöltött
szerep: Oktató
(elsősegélynyújtás,
ápolástan,
közegészségügyi ismeretekcsecsemő és gyermekgyógyászat)
Tapasztalatok: A kezdeti nehézségek, amelyek a csoportheterogén
összetétele miatt adódtak, hamar megoldódtak. A hallgatók aktívak voltak
mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatások során.
Az új ismereteket érdeklődve sajátították el.
A képzés befejeződésével elegendő szakmai tudás birtokába jutottak,
amelyet jól felhasználva
a szociális gondoskodás hollisztikus szemléletű szakembereivé válhatnak.
Balázs Ágnes:

Végzettség: Pszichológus, családterapeuta
Munkahely: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató
Központ

Munkakör: Pszichológus, Családsegítő Szolgálatvezető
Projektben betöltött szerep: Kiválasztási folyamatban szakértő, OKJ-s
képzésben tréner, pszichológus
Tapasztalat, értékelés: JNSZ megye Kunszentmárton kistérség pályázat
által érintett 8 település valamelyikén élő tartós munkanélküli, nők,
férfiak, szociális hátrányokkal küzdő emberek komplex pszichológiai
problémáinak kezelése kapcsán a következő pozitív eredményekről lehet
beszámolni.
1. Életvezetési nehézségekben pozitív változás tapasztalható.
2. Konfliktuskezelésében eredményesebb lett a kliens.
3. Pszichiátriai beteg, ill. alkoholbeteg családtag kezelésében
hatékonyabban tud segíteni a család.
4. Életközépben, életútösszegzés kapcsán feltárultak a még
megoldásra váró feladatokat, továbbá a sikeresen megoldott
feladatok összegzése fontos megerősítő tényező a személyiség
meglévő erőforrásainak.

5. Mentálhigiénés tanácsadás kapcsán megelőzhetővé vált a súlyosabb
lelki problémák kialakulása.
6. Életciklus változással együtt járó elakadások megértése, megoldása
kapcsán rendeződtek a meglévő családi-kapcsolati
problémák.(eredeti családról való leválás, gyermeknevelési
nehézségek, új párkapcsolat kialakítása, gyerekszületés, gyerekek
kirepülése a családi fészekből, stb.)
7. Személyiség elemzés, értékelés, önismereti célból, ill.a további
személyiségfejlődés céljából.
8. Felnőtt szereppel való identifikáció stabilizálódása megtörtént.
9. Jövőterv alakítás, egzisztenciális és kapcsolati szinteken.
10.
Veszteség feldolgozás (válás, haláleset)
Összességében elmondható, hogy a kliensek munkaerő-piaci-reintegrációjának elősegítését megcélzó programban e támogató
pszichológiai szolgáltatás hatékonynak bizonyult, fontos kiegészítője a
program fő céljának.
Köszönöm, hogy részt vehettem a közös munkában. Az emberek
változásra való motiváltsága, és a hatékony eredményeket is megtartó
munka, mindig új erőt és szakmai megerősítést ad számomra
Bali-Kiss Márta:

Végzettség: Középiskolai tanár
Munkahely: Fehér Akác Idősek Otthona és
Módszertani Intézmény
5130 Jászapáti, Hősök tere 7.
Munkakör:Módszertani munkatárs
Projektben betöltött szerep: Mentor
Tapasztalat, értékelés: 2004-2006. között
fontos feladatom volt a projekt
kidolgozásában és végső formába öntésében
való tevékeny részvétel. E munkában szervezetünket a Projektelőkészítő
Alap keretében szakértői team is segítette.
A program megvalósítása során négy kedvezményezett mentorálását
végeztem. A személyes és csoportos tanácsadások során sikerült
megteremteni azt a bizalmi szintet, mely a mentoráláshoz
elengedhetetlen. Munkámban a tanácsadás, a konzultáció, biztosításán,
az információátadáson, illetve az egyéb kiegészítő szolgáltatásokra való
irányításon túl az utánkövetési szakaszban a továbbfoglalkoztatás, az
elhelyezkedés segítése is feladatom volt. A mentori munka fókuszában a
személyes, ill. családi problémák, a munka és a tanulás, a különböző
szerepek összeegyeztetése, a programban való részvétellel kapcsolatos
kérdések, problémák feltárása és megoldási módok keresése állt.
Tapasztalatom szerint a mentorok, mint szolgáltatásszervezők, fontos
hálózati funkciót töltenek be a kiegészítő szolgáltatók és a mentoráltak
között, így tevékenységük jelentősen hozzájárul a projektek eredményes
megvalósításához.

Balláné Veres Judit:
Végzettség: Szociális munkás
Munkahely: Szoc. Alapell. Közp. Kunszentmárton
Munkakör: Intézményvezető
Projektben betöltött szerep: Foglalkoztatás szervező
Tapasztalat, értékelés: A hallgatók gyakorlati időszaka alatt, mint
intézményvezető, a képzéssel kapcsolatos adminisztrációkat végeztem
elsődlegesen. A két gyakorlati helyen figyelemmel kísértem a napi
gyakorlati munkáikat. Valamennyi hallgató motiváltságával elégedett
voltam.
Megbízhatóan és rugalmasan látták el a kapott feladataikat. Sikeresnek
ítélem meg az eltelt gyakorlati időt. Amennyiben az intézmény keretei
lehetővé tenné, úgy nyugodt szívvel foglalkoztatnám őket a volt
gyakorlati helyeiken.
Balogh Ferenc:
Végzettség: mérnök műszaki informatikus
Munkahely:
Jász-Nagykun-Szolnok
Megye
ESÉLY
Szociális
Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont
Munkakör: informatikai munkatárs, asszisztens
Projektben betöltött szerep: projekt adminisztratív munkatárs
Tapasztalat, értékelés: A „Tiszazugi Tandem” c. projektben a
projektmenedzsment tagjaként, mint projekt adminisztratív munkatárs
vettem részt. Feladataim közé tartozott a projekthez tartozó
dokumentumok kezelése, a munkacsoport megbeszélések és találkozók
előkészítése, információgyűjtés és adatfeldolgozás. Közreműködtem
továbbá a projekt előrehaladási jelentések elkészítésében, a nyilvánosság
tájékoztatásában, valamint az információs táblák megtervezésében.
Bár adminisztratív munkatársként a szakmai feladatokkal közvetlenül nem
kerültem kapcsolatba, azonban természetesen ismerem az egyes
eredményeket. Úgy vélem a program – túl a bevont kedvezményezettek
segítésén, támogatásán - hasznos volt azért is, mert tovább erősítette a
partnerek és a főpályázó szervezet közötti kapcsolatot, mely további,
hasonló programok megvalósítását eredményezheti.
Bata Péter:

Végzettség: Közgazdász
Közbeszerzési referens
Munkahely: Polgármesteri Hivatal Öcsöd
Munkakör: Humán erőforrás és projekt
menedzser,
közbeszerzési
referens
és
adóügyi előadó

Projektben betöltött szerep:

Munkaerőpiaci és jogi tanácsadó

Tapasztalat, értékelés: A Tiszazugi Tandem program egy remek
kezdeményezés, méltán válhat az ESZA típusú projektek mintájává.
Örülök, hogy az Esély Közalapítvány és a Szövetség szakembereivel
dolgozhattam; és egy dinamikus, a kihívásoknak megfelelő, a
problémákat maradéktalanul megoldó, rugalmas csapat része lehettem.
A program maradéktalanul biztosította a hátrányos helyzetű, célcsoport
tagok számára a megfelelő kvalitású szakember gárdát, valamint a
minőségi kiegészítő szolgáltatásokat (pszichológiai tanácsadás, mentor és
család konzulensi szolgáltatások). A célcsoportok összetétele nem volt
egységes sem életkorukat, sem élethelyzetüket tekintve, ugyanakkor a
csoportok tagjai között nagy összetartást, motivációt tapasztaltam. A
célcsoport tagjai bizalommal fordulhattak hozzám az egész program alatt,
mind személyes, mind munkajogi tárgyú kérdéseikkel.
Bereczki Istvánné:
Végzettség: gyógypedagógus
Munkahely: nyugdíjas

Projektben betöltött szerep: Oktató OKJ-s szociális gondozó és ápoló
képzésben (fogyatékosságtan, rehabilitáció
Tapasztalatok,értékelés: A programban résztvevő 14 fő maradéktalanul
fogadókész volt a tantárgyak iránt. Az első óráktól jelét adták, hogy
nyitottak, érdeklődők és számukra fontosak a rehabilitáció és a
fogyatékosságtan tárgyak. Előképzettségük szimplex volt ugyan, de más
tantárgyakból szerzett ismereteikkel jól kapcsolódtak a tantárgyak
tudnivalói. Biztos vagyok benne, hogy a hallgatók szemlélete pozitívan
fejlődött, tudásukat a munkavégzés során jól kamatoztatják.
A hallgató-oktató kapcsolat a tantárgyak oktatása során kialakult,
megerősödött. Munkájuk során a jegyzeteiket jól tudják majd használni.

Borsos Erika Rita:

Végzettség: Környezetgazdálkodási –
agrármérnök Mérlegképes könyvelő
Munkahely: Polgármesteri Hivatal Öcsöd
Munkakör: Gazdálkodási előadó

Projektben betöltött szerep:
Környezetgondozók oktatása, valamint a
projekt menedzselése
Tapasztalatok, értékelés: A Tandem
program résztvevő személyek oktatása
megtisztelő feladat volt számomra egy remek csoportot ismerhettem
meg. Bár néha nehéz volt Őket ráhangolnom az odafigyelésre és a
tanulásra, de a záróvizsga igazolta őket és engem is, mert mindenki

sikeres vizsgát tett. A csoport nagyon megértő volt egymással szemben,
összetartott és segítették egymást. Köszönöm, hogy egy ilyen értékes és
emberséges programban vehettem részt, és Örülök, hogy az Esély
Közalapítvány embereivel dolgozhattam. együtt. A programot végigkísérni
egy megtisztelő feladatnak tekintem.
Néhány gondolat, melyet a célcsoport tagok fogalmaztak meg az órák
alatt:
-„Jó, hogy tanulhatok”,
-„Örülök, hogy itt lehetek, mert egy kicsit könnyebbek az
életkörülményeim”,
-„Jól érzem magam, az osztálytájban jó a csapat, sok dolgot
megtanulok”,
-„Társaságban vagyok és sokat nevetek”,
Nem utolsó sorban, de itt szeretném megköszönni, Molnár Bálint
polgármesternek és Nagyné Varga Ilonának az Esély Közalapítvány
elnökének, hogy a programban részt vehettem, és munkámmal és is
részese lehettem a programnak.
Czene Krisztina:
Végzettség: Szakvizsgázott szociális munkás
Munkahely: Tiszaföldvár-Egyesített Szociális Intézmény13
Munkakör: Intézményvezető
Projektben betöltött szerep: Gyakorlati helyszínt biztosító intézmény
vezetője, tereptanár
Tapasztalat, értékelés: A programban résztvevő hallgatók gyakorlati
munkájuk során kollegális szintű szakmaiság mellett dolgoztak, szakmai
egységünk általuk teljes értékű tagokkal bővülhetett. Ez idő alatt
sajátosságaiban megismerték és teljes körűen részt vettek a bentlakásos
idősellátás, valamint a házi gondozás szolgáltatásaiban. Felelős,
kötelességteljes munkamoráljuk, empatikus, segítő attitűdjük a
gondozottakkal történő kapcsolattartásban is leképeződött, ami
együttműködésen,
valamint
bizalmon
alapuló
segítő
kapcsolat
kialakulását eredményezte.
Munkavégzésük alapvetően kiszámítható,
komoly segítséget jelentett a területi gondozásban, ezen túlmenően pedig
a munka megosztását is jelentősen egyszerűsítette. A hallgatók
tevékenységének koordinálása szorgalmukat és szakmai fogékonyságukat
alapul véve problémamentes volt. Szakmai fejlődésüket folyamatosan
tapasztaltuk, mellyel tovább segítették az intézmény szolgáltatásainak
hatékony működését. Mindezeket alapul véve tehát a projektet rendkívül
hasznosnak értékelem.

Cselédes Józsefné:

Végzettség: Diplomás ápoló
Munkahely: Őszikék Egyesített Szociális
Intézmény

Munkakör: intézményvezető
Projektben betöltött szerep:
Foglalkoztatás szervező

Tapasztalat, értékelés: A projekt
megvalósítása során végig tapasztalni
lehetett a segíteni akarást, a projektben
részt vevők részéről. Örömmel fogadtam,
hogy a gyakorlati oktatás hangsúlyosan szerepelt a projektben. Biztos
vagyok benne, hogy a tanulók hasznosítható tudást szereztek, így a
munkaerőpiacon nagyobb eséllyel indulnak. Sok sikert kívánok a
továbbiakban a tanulóknak, és köszönet az Esély Közalapítványnak a
projekt lebonyolításáért.
Csikász Lászlóné:
Végzettség: Általános ápoló és asszisztens
Munkahely: Alapszolgáltatási Központ, Tóth József Idősek Otthona 5451
Öcsöd, Hunyadi u.57
Munkakör: gondozónő
Projektben betöltött szerep: tereptanár
Tapasztalat, értékelés: A gyakorlat alatt tanulóink a rájuk bízott
feladatokat maradéktalanul teljesítették. Önálló feladatok elvégzésére is
alkalmasak voltak. Jól, sikeresen tudtak együttműködni tereptanáraikkal,
munkatársaikkal, hamar meglátták, felismerték az ellátást igénybe vevők
szükségleteit, illetve az ezekből adódó segítségnyújtási formákat. Elméleti
tudásuk megfelelő volt, melyet a gyakorlatban is jól tudtak alkalmazni.
Erdődi – Mező Noémi:
Végzettség: Szociális munkás
Munkahely:Jász - Nagykun - Szolnok Megye Esély Közalapítványa
Regionális Forrásközpont
Munkakör: Szociális szakmai szolgáltatás
Projektben betöltött szerep: Szakmai vezető/koordinátor/mentor

Tapasztalat, értékelés: Ismét lezárult JNSZ Megyében egy projekt ROP/3.2.2. „Tiszazugi Tandem” - képzéssel kombinált kistérségben
megvalósuló nonprofit foglalkoztatási program, mely elsősorban a tartós
munkanélküliek reintegrációját segítette elő.
Szervezetünk immár több éve valósít meg képzési és foglalkoztatási
projekteket különböző intézmények (végrehajtásért felelős szervezetek,
valamint
partnerszervezetek
pl.
munkaügyi
központ
–
annak

kirendeltségei, települési önkormányzatok, szociális intézmények, Kht.
stb.) hatékony és eredményes együttműködésével.
A „Tiszazugi Tandem” projekt célja 20 fő, /részben roma származású
és/vagy nő/ aktív korú nem foglalkoztatott személy tartós munkaerő-piaci
reintegrációjának
megalapozása
komplex
szolgáltatásokkal,
és
képzésekkel; 12 hónapig tartó foglalkoztatása szociális segítő és
környezetgondozó munkakörökben; szociális gazdaság típusú non-profit
foglalkoztatási modell elindítása.
Az Alapítvány alapító okiratban rögzített céljaihoz illetve törekvéseihez
szervesen kapcsolódik a „Tiszazugi Tandem” c. pályázati program,
melynek közvetlen előzménye számos korábbi programunk illetve ott
szerzett szakmai tapasztalat.
Kiemelném a Visszaút 2004-2006. Phare programot, ami számomra a
legmeghatározóbb ESZA típusú projekt - praxisunkban páratlanul széles
körű partnerséggel, szakértői stábbal és kedvezményezetti létszámmal
valósítottuk meg, melyet mintaprojektté is nyilvánítottak.
Valamennyi programunkról készült kiadvány, ahol tájékozódni lehet a
projektmegvalósítás részleteiről, illetve a további tapasztalatokról.
Az elmúlt években a különböző szintű visszajelzések biztosítanak
bennünket a programok helyéről és betöltött szerepéről ennek értelmében
folyamatosan nyújtunk be pályázati programokat, mely egyfajta
fenntarthatóságot biztosít.
Továbbá a területről érkező visszacsatolások illetve észrevételek
segítséget nyújtanak a további szolgáltatásfejlesztésben is.
A „Tiszazugi Tandem” program a sok pozitív, emlékezetes élményen túl új
tapasztalatokkal szolgált mind a megvalósítás, mind az együttműködés
lehetőségei / korlátai, mind a kistérség helyzetét tekintve.

Fazekas János:
Végzettség: Szociális asszisztens
Munkahely: Szoc. Alapell. Közp. Kunszentmárton
Munkakör: Családgondozó
Projektben betöltött szerep: családkonzultáns, mentor
Tapasztalat, értékelés: A hallgatók az Idősek Klubjában, mint szociális
alapellátási részegységben az idősek napközbeni ellátást gyakorolták és
sajátították el. Feladataik között szerepelt a klubvezető irányítása mellett
a szabadidős tevékenységbe történő bekapcsolódás, az időskorúak
bevonása, motiválása. Gyakorlati tapasztalatot szereztek az idősek házi
szociális gondozásában. Főállású kollégával előgondozást végeztek,
megismerkedtek a részegységben használatos dokumentációk
vezetésével. Tevőlegesen is részt vettek a klubtagok étkeztetésében,

ebédosztásban, terítésben stb. a hallgatók jól beilleszkedtek a
közösségbe, sikeresen megoldották a rájuk bízott feladatokat.
Hasznosnak ítélem meg a programot, mert a hallgatók jól teljesítettek,
akár munkatársként is tarthatna a további személyes kapcsolat.
Fekete Istvánné:
Végzettség: Tanárképző főiskola
Munkahely: Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ CserkeszőlőSzelevény- Tiszainoka-Tiszasas
Munkakör: Igazgató
Projektben betöltött szerep: Motivációs és ismeretfelújító tréning,
problémamegoldó klub vezetője
Tapasztalat, értékelés: A csoport tagjai szívesen vettek részt a
programban. Az életkorban, képzettségben eltérő összetételű csoport
rendkívül gyorsan összeszokott, akik könnyen motiválhatóak, aktívak
voltak
Bármilyen típusú feladatot kipróbáltak, a csoportfeladatokat,
szerepjátékokat, helyzetgyakorlatokat egyaránt. A csoport tagjai között
nagy volt az összetartás segítették egymást. A csoporttagok
önbizalmának fejlesztése, a motiváltság szinten tartása minden általam
vezetett tréningben központi helyen szerepelt.

A Tiszazugi Tandem program tapasztalatairól
Készítette: Fekete Istvánné

A Tandem programban a Motivációs – és Ismeretfelújító tréninget,
valamint a Problémamegoldó klubbot vezettem. A tréningeken a
célcsoportok teljes létszámával, azaz 20 fővel dolgoztunk együtt. A
program kezdetén, 6 héten keresztül dolgoztunk együtt.
A tréning elsődleges célja volt
 a csoport tagjainak egymásra hangolódása, hogy a program
során támaszt, segítséget tudjanak nyújtani egymásnak.
 A rendszeres elfoglaltság érzésének kialakítása,
 a tanulási helyzetben szükséges alapvető magatartásminták
kialakítása, fejlesztése.
 Az önbizalom, önértéktudat és önbecsülés erősítése az
önismeret fejlesztésével.



A konfliktusok tudatos kezelése, a megoldásra törekvés
elősegítése.

Ennek megvalósítása érdekében rendszeresen játszottunk a
célcsoport
tagjaival,
Elsősorban
ismerkedési-,
kapcsolatteremtő-,
koncentrációs-, interakciós-, és önismereti játékokat. Több kérdőív
kitöltésére is sor került, például: személyiségi, illetve személyes
kockázatok. A kitöltést minden esetben közös megbeszélés követett,
melyből mindenki levonhatta a személyére vonatkozó következtetéseket,
tanulságot.
A csoport összetétele heterogén volt életkorukat és élethelyzetüket
tekintve is. Az eltérő élettapasztalatokból, személyes különbségekből is
nagyon sokat tanultak Előfordult, hogy egy-egy feladathoz többször el
kellett mondani az utasításokat, vagy az eredmények összegzése
nehézséget okozott, de ezeket a problémákat sikerült áthidalni, mivel a
célcsoport tagjai egymással türelmesek, segítőkészek voltak. Mindkét
csoportban
voltak
kulcsszereplők,
akik
humorral
ugyan,
de
alapigazságokat fogalmaztak meg, s pillanatok alatt meg tudták
változtatni a hangulatot, mindenkit be tudtak vonni a beszélgetésbe, a
munkába.
A Problémamegoldó klubok vezetését nagyban segítette, hogy a
Motivációs- és Ismeretfelújító tréningen már együtt dolgoztam a
célcsoportok tagjaival. Bár szinte minden résztvevő első alkalommal vett
részt probléma megbeszélésen, nem jelentett gondot a bizalom,
együttműködőek voltak, őszintén beszélgettek a felmerülő problémákról,
s elfogadták tanácsaimat, s egymás segítő szándékát is.
Elmondható, hogy jól összeszokott, könnyen motiválható csoport
volt, akiket nagyon megszerettem, bizalmukat elnyertem. Úgy érzem,
sokat fejlődött önértékelésük, önbizalmuk, és az a törekvés is kialakult,
hogy tudatosan oldják meg konfliktusaikat. A Tandem programot
eredményesnek tartom.
Göblyös Gáborné:
Végzettség: Szakvizsgázott általános szociális munkás
Munkahely: Alkony Gondozási Központ, Tiszasas
Munkakör: Intézményvezető
Projektben betöltött szerep: Foglalkoztatás szervező
Tapasztalat, értékelés: Az Esély Szociális Közalapítvánnyal az intézmény
kapcsolata hosszú évekre nyúlik vissza, így örömmel fogadtuk, hogy
partner szervezetként vehetünk részt a „Tiszazugi Tandem” programban.
Két fő szociális gondozó-ápoló képzésben résztvevő hallgató számára
biztosítottuk a szakmai gyakorlat helyszínét intézményünkben. Az elmúlt
húsz hónap alatt megpróbáltuk a kedvezményezettek elméleti tudásának

a
gyakorlati
alkalmazását
segíteni,
amely
nem
volt
mindig
zökkenőmentes, ezért egyénre szabott módszerekkel próbáltuk
hatékonnyá tenni. Bízom benne, hogy a végzett hallgatók ezen a
területen maradnak és élethivatásnak tekintik a másokon, a rászoruló
embertársaikon való segítést.
Mit jelentett Tiszasasnak és az intézménynek a projekt?
 Egy
hátrányos
helyzetű
kistelepülésen
csökkentek
a
munkanélküliségi mutatók.
 Enyhítette az intézmény létszám gondjait.
 Sok pozitív tapasztalatot szereztünk az együttműködés, a
partnerkapcsolat területén, amelyet szeretnénk későbbi munkánk
során is kamatoztatni.

Köszönjük, hogy részt vehettünk a projektben!
Halla Márta:
Végzettség: Általános ápoló, Általános asszisztens
Munkahely: Szoc. Alapell. Közp. Kunszentmárton
Munkakör: Vezető Ápoló
Projektben betöltött szerep: tereptanár
Tapasztalat, értékelés: A hallgatók a gyakorlati idő alatt ápolásigondozási feladatokat végeztek. (pl.: fürdetés, ágyban fekvő beteg
mosdatása, higiénés feladatok ellátása, körömápolás, hajmosás,
vérnyomásmérés, vércukormérés, a kapott értékek dokumentálása,
ágyazás)
A hallgatók nyitottak, érdeklődőek voltak, sikeresen zajlott a gyakorlati
idő.
Hollóczkiné Bense Beáta:

Végzettség: Vállalkozói ügyintéző,
szoftverüzemeltető
Munkahely: Tiszainoka Község
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Munkakör: Ügyintéző

Projektben betöltött szerepe:
Foglalkoztatás szervező

Tapasztalat,

értékelés:

A
környezetgondozó a Tandem foglalkoztatási
programnak köszönhetően egy éven keresztül segíthette munkájával
településünk környezetének kialakítását és rendben tartását.
Önkormányzatunknak nincs lehetősége olyan embert foglalkoztatni, aki
speciálisan egy ilyen munkakört töltene be, ezért a környezetgondozó a

tanfolyamon
szerzett
kamatoztathatta.

tapasztalatait

a

gyakorlatban

hasznosan

Az
önkormányzat
intézményeihez
tartozó
területek
gondozása,
gyomlálása, rendben tartása, a buszmegállók és az elhanyagolt területek
rendbetétele szerves részét képezte a dolgozó feladatainak.
Az itt élő lakosok, a turisták számára nagyon fontos az ápolt, rendezett
környezet.
A környezetgondozó mindennapi munkája tette lehetővé a település
igényesen kialakított arculatának megőrzését, hiszen az idei évben egy
virágpiramis és több virágláda elhelyezése mellett, a központi park
kialakítása is megtörtént.
A környezetgondozó az egy év során feladatait maradéktalanul ellátta.

Dr. Horváth József:

Végzettség: Orvos (Orvostudományi
Egyetem)

Munkahely: Nyugdíjas
Munkakör: Orvos előadó, oktató
Projektben betöltött szerep:
Oktató OKJ-s szociális gondozó és ápoló
képzésben (belgyógyászat, sebészet, idegés elmegyógyászat, kisklinikumok,
szenvedélybetegségek, funkcionális
anatómia, kórtan, gyógyszertan)
Tapasztalatok, értékelés: Az egész oktatás ideje alatt nagyon sokat
jelentett az, ha a felvételt megelőző és egyben eldöntő „válogatás”
figyelembe veszi a megismerendő és megtanulandó ismeretanyagra
vonatkozó elsajátítási készségeket (írás-, beszédkészség stb.). Kell egy
megfelelő hozzáállási és igyekezeti szint ahhoz, hogy a tanulásuk
zökkenőmentes legyen. Az öcsödi csoportban is, talán 3-4 kivételtől
eltekintve, nagyon jó igyekezetet és egyéni törekvéseket figyelhettem
meg.
Állíthatom, hogy olyan egészségügyi ismeretanyagra tettek szert, amely
hozzásegíti őket a gondozási munka zökkenőmentes elvégzéséhez. Úgy
legyen!!!
Jordán Sándorné:
Végzettség: Felnőtt beteg szakápoló, fizioterápiás asszisztens
Munkahely: Alapszolgáltatási Központ, Tóth József Idősek Otthona 5451
Öcsöd, Hunyadi u.57
Munkakör: Szociális segítő
Projektben betöltött szerep: tereptanár
Tapasztalat, értékelés: A gyakorlat idején hallgatóink az elméleti
oktatáson szerzett ismereteiket adekvált módon alkalmazták, tereptanári

felügyelet mellett önállóan és szakszerűen végezték az ápolási- gondozási
feladatokat. Kiegyensúlyozott, türelmes, megértő viselkedésükkel
folyamatosan nyomon követték az ellátottak egészségügyi, mentális és
szociális állapotát. Úgy érzem a kitűzött cél megvalósult, jól felkészült,
képzett szakemberek kerülnek ki a szociális szférába.
Kardos Imre:

Végzettség: környezetgazdálkodási
agrármérnök

Munkahely: Kunszentmártoni Kistérség
Többcélú Társulása
Munkakör: térségmenedzser

Projektben betöltött szerep: Toborzás
előkészítő

Tapasztalat, értékelés: Rendkívül
sikeresnek találtam a projekt toborzási
szakaszát, mivel az előzetes
projektismertető kampányunknak köszönhetően a kívánt létszám
többszöröse jelent meg, reprezentálva az előzetesen elvárt összes
célcsoportot.
A program zárásához közeledve elmondható hogy nem hiába dolgoztak a
szakemberek, a projektben minden szempontból megfelelő célszemélyek
lettek kiválasztva, ugyanis csak 1 fő morzsolódott le.
Kardos László:

Végzettség: Informatikus, kommunikációs
szakmérnök

Munkahely: Észak Alföldi Regionális Munkaügyi
Központ Kunszentmártoni Kirendeltsége
Munkakör: Munkáltatói kapcsolattartó, közvetítő,
informatikus
Projektben betöltött szerep: Munkaügyi szakértő
Tapasztalat, értékelés: Amikor első alkalommal
hallottam a programról rögtön megfogalmazódott
bennem, hogy végre egy olyan projekt, amire szükségünk van. Szüksége
van a kistérségnek, az itt élő embereknek, a foglalkoztatóknak.
Munkaügyi szakértőként a projektben résztvevők kiválasztásában
segítettem, ami a több mint négyszeres túljelentkezés látva nem volt
egyszerű feladat.
Hátrányos helyzetű kistérség lévén mindennapjainkban szembesülhetünk
azzal a szomorú ténnyel, hogy családtagjaink, rokonaink, ismerőseink
közül többük olyan munkanélküli, aki tartósan távol lévő a munkaerőpiactól. Ez a projekt éppen az ő részükre jelentett megoldást.
A tréning, a képzés hozzásegítette őket a "munka világába" való
visszatéréshez, az ezt követő munkagyakorlat során olyan

tapasztalatokkal gyarapodtak, amelyek a továbbiakban megkönnyíthetik
az álláskeresést.
Ehhez az álláskereséshez kívánok Nekik sok szerencsét és kitartást.
Kiss Józsefné
Végzettség: Szociális Szervező
Munkahely: Szoc. Alapell. Közp. Kunszentmárton
Munkakör: Vezető gondozó
Projektben betöltött szerep: tereptanár
Tapasztalat, értékelés: A hallgatók a gyakorlati idő alatt ápolásigondozási feladatokat végeztek. (pl.: fürdetés, ágyban fekvő beteg
mosdatása, higiénés feladatok ellátása, körömápolás, hajmosás,
vérnyomásmérés, vércukormérés, a kapott értékek dokumentálása,
ágyazás)
A hallgatók nyitottak, érdeklődőek voltak, sikeresen zajlott a gyakorlati
idő.
Kovács Anett:

Végzettség: Általános szociális munkás,
szakvizsgázott szociálpolitikus
Munkahely: Bíró Kálmánné Bakos Ilona
JNSZ Megyei Idősek Otthona, Mezőtúr
Munkakör: Szociális és mentálhigiénés
csoportvezető
Projektben betöltött szerep: Oktató OKJ-s
képzésben (gondozástan tárgy)
Tapasztalatok, értékelés: A hallgatók
aktivitásukkal bebizonyították, hogy az új ismeretek iránt fogékonyak és
rendelkeznek a szükséges problémamegoldó képességgel. Sikeresen
elsajátították a szükséges tananyagot és a gyakorlati helyeiken is
bizonyították azt, hogy jól képzett hallgatók. A képzés jól szervezett volt
és követhető, ami elengedhetetlen egy hiteles és jó hírnevű
képzőintézménytől. Összességében a projektről az a véleményem, hogy
nagyon hasznos volt, hiszen aktívkorú tartósan nem foglalkoztatottakat
képzetünk szociális szakemberekké.
Lancaster Hedvig:
Végzettség: diplomás ápoló
Munkahely: Mezőtúr Városi Kórház – Rendelőintézet Egészségügyi
Szolgáltató Kft.
Munkakör: Szakoktató, osztályvezető ápoló
Projektben betöltött szerep: Tereptanár (gyakorlati oktató)
Tapasztalat, értékelés: A hallgatók érdeklődést mutattak a
kórházunkban zajló munka iránt. A gyakorlat alatt sikeresen elsajátították
az alap ápolási tevékenységek praktikai részét. Ügyesen megtanulták az

alacsonyabb és magasabb rendű szükségletek felmérését, valamint
segítséget nyújtottak a betegeknek ezek kielégítésében. Jó kapcsolatot
alakítottak ki a beteggel és családtagjaikkal. Hangsúly fektettünk az
egészségügyi tanácsadásra, egészségnevelésre, ami kiterjed a betegre, a
családra és a társadalomra. Jelen képzés esetén elengedhetetlennek
tartom a kórházi gyakorlatot, mert e nélkül a hallgatók csak elméleti
tudást szereznének, de képzésük után kikerülve, munkájuk során a
gyakorlati nehézségeket is könnyedén meg tudják oldani. Kórházunk
osztályain olyan széles skálán folyik szakápolás akut és krónikus
betegségekben, hogy a hallgatóknak alkalmuk nyílt a gyakorlati anyagot
is elsajátítani.
Losoncziné Szilágyi Ildikó:
Végzettség: Általános szociális munkás
Munkahely: Alapszolgáltatási Központ 5451 Öcsöd, Hunyadi u.57.
Munkakör: intézményvezető

Projektben betöltött szerep: gyakorlati helyszínt biztosító intézmény vezetője,
tereptanár

Tapasztalat, értékelés: A képzés ideje alatt intézményünk három tanuló
foglalkoztatását végezte. Tanulóink megismerkedtek az étkeztetés, házi
segítségnyújtás, idősek klubjai és az idősek otthona működésével,
életével, betekintést kaptak a gondozási, ápolási feladatokba, illetve
segítséggel, irányítással el is végezhették ezen feladatokat.
Tanulóink könnyen alkalmazkodtak új szerepkörükhöz, könnyen
teremtettek kapcsolatot ellátottainkkal, hozzátartozóikkal, illetve
munkatársaikkal.Az elméleti órákon szerzett tudásukat jól alkalmazták , a
követelményként előírt gyakorlati feladatokat sikeresen végrehajtották.
Segítőkészek voltak, elfogadták illetve kérték tereptanáraik irányítását.
Sikeres kapcsolat eredményeként sikeres gyakorlat zajlott.
Lőrinczi - Kiss Éva
Végzettség: főiskola
Munkahely: Egyesített Szociális Intézmény
Munkakör: Családgondozó
Projektben betöltött szerep: Családkonzultáns
Tapasztalat, értékelés: Számomra problémát jelentett, hogy a havonta
készített beszámolókról, a munkámról egyszer sem kaptam visszajelzést.
Nem éreztem azt, hogy egy ügyért dolgozunk egy azon csapatban.
Egyes programrészek, mint pl.: munkaruha beszerzés nem volt egységes,
ami a csoporttagok között konfliktusforrást jelentett, ezzel nehezítve a
munkámat, a határidőre való ruházat beszerzését. Egy központilag
meghatározott lista egyszerűsíti a beszerzést.
A két fő tanulóval nagyon jól tudtam együttműködni, minden problémát
sikerült megbeszélnünk, tanuláshoz tudtam segítséget nyújtani számukra.

A programot magát értékelni nem tudom csak a saját munkámat hiszen
ezt ismerem. Adott időben teljesítettem a feladatokat, a kitűzött cél, hogy
két főt juttassak el a vizsgáig, ezt sikerült elérnem.
Jó lett volna időközönként a szakemberekkel találkozni, problémákat
közösen megbeszélni, a tapasztalatokat megosztani.
Mindezek ellenére köszönöm, hogy részese lehettem annak, hogy
segíthetek két nagyszerű embernek, hogy egy remek szakmát
szerezzenek. Két tartós munkanélkülinek, akik számára egy új világ nyílik
meg ezzel az új lehetőséggel a kezükben.
Mindezek tükrében elmondhatom, hogy a problémák ellenére, a
kezdeményezés pozitívan értékelhető.
Bízom benne, hogy őszinte véleményem segíti a későbbi programok
átgondolását.
Molnár Bálint:

Végzettség: Mezőgazdasági Gépészmérnök
Igazgatásszervező, Munkavédelmi üzemmérnök
Munkahely: Polgármesteri Hivatal Öcsöd
Munkakör: Polgármester
Projektben betöltött szerep: Konzorciumi
tag,Oktató
Tapasztalat, értékelés: A célcsoport tagjai
a program elején nehezen tudták felvenni a
ritmust. Kellő ráhangolással azonban sikerült érdeklődésüket felkelteni a
téma iránt. A parkgondozók mindannyian nők voltak, így a kerti gépek
megismertetése és megismerése fokozott odafigyelést igényelt. A
szociális gondozóknak kicsit idegen volt az államigazgatási joggal való
ismerkedés. A téma lezárásaként írt dolgozatuk azonban azt tükrözte,
hogy az alapokat mindannyian elsajátították.

A Tiszazugi Tandem program tapasztalatairól
Készítette: Molnár Bálint

A Tiszazugi Tandem Programban a Tiszazugi Települések Szövetségét
képviseltem, mint konzorciumi tag. A program ideje alatt az oktatáshoz
Öcsödön helyet biztosítottam. Emellett a Parkgondozóknak Kerti gépek-,
Munkavédelem-, és Elsősegélynyújtás tantárgyakat oktattam.
Mivel a programban nők vettek részt, így a Munkavédelmi-, illetve
Elsősegélynyújtási ismereteket könnyebben sajátították el a célcsoport
tagjai. Ehhez természetesen hozzájárult az is, hogy az elsősegélynyújtást
a gyakorlatban is megtapasztalhatták. A Kerti gépek tantárgy
elsajátításánál nagy gondot jelentett a szaknyelv használata, az idegen

szavak jelentésének megértése. Segítette azonban az ismeretek
elsajátíttatását az, hogy jó néhány kerti gép működését a gyakorlatban is
be tudtam mutatni a csoport tagjainak.
A Szociális Ápoló-, Gondozóknak Államigazgatási jogot oktattam,
melynek nyelvezetét nehezen tudták elsajátítani a célcsoport tagjai A sok
ismétlés, valamint a rendszeres számonkérés azonban meghozta az
eredményét, melyet témazáró dolgozatokkal mértem.
A Tiszazugi Tandem Program célja és feladata az volt, hogy a
hátrányos helyzetű kistérségben lévő munkanélküliek szakképzésével
próbáljunk munkalehetőséget biztosítani a célcsoport tagjainak.
Összességében megállapítható, hogy a cél első fele a programban
megvalósult, a képzés és a szakképesítések megszerzése megtörtént, a
továbbfoglalkoztatáshoz pedig minden segítséget megadunk. A célcsoport
tagjai fegyelmezetten viselkedtek az oktató-és gyakorlati munka során
egyaránt. Kellő szakmai alapot szereztek ahhoz, hogy munkába állásuk
során megfeleljenek az elvárásoknak.
Molnár Antalné:

Végzettség:

Gazdasági
mérnök,
adótanácsadó, mérlegképes könyvelő
Munkahely: 1. Polgármesteri Hivatal
Kunszentmárton,
2. Hemo-4 KFT (tulajdonos)
Munkakör: 1. számviteli ügyintéző, vezető
főtanácsos 2. irodavezető
Projektben betöltött szerep: Külső
könyvelő

Tapasztalat, értékelés: A program a térség felzárkóztatásához nagyban
hozzájárult. Reméljük, hogy még sok ilyen hasonló programokra tudunk
majd sikeresen pályázni. Sajnos a továbbfoglalkoztatás anyagi gondokat
ró a szövetségre, illetve a résztvevő települési önkormányzatokra. A
fedezet előteremtése jelent nagy gondod, de ezt meg kell oldani.
A pályázat finanszírozása sokszor elhúzódozott az elszámolásokat
követően, mely átmenetileg átmeneti likviditási gondot jelentett a
szövetségnek. A projekt finanszírozásán kellene még javítani,
egyértelművé tenni az elszámolással kapcsolatos feladatokat.
Nagyné Gulyás Anna:
Végzettség: szakvizsgázott szociális szervező Költségvetési revizor
Munkahely:
„Tóparti
Otthon”
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye 5241 Pusztataskony
Ságvári út 1.
Munkakör: igazgató

Projektben betöltött szerep: oktató OKJ-s szociális gondozó és ápoló
képzésben /szociális gerontológia/
Tapasztalatok, értékelés: A hallgatói csoport összetétele mind életkor,
iskolai végzettség, mind tapasztalat szempontjából nagyon heterogén
volt. Segítségemre volt az a tény, hogy szinte mindannyiuknak volt
közvetlen tapasztalása / családban, szomszédban, többen gondoztak már
idős szülőt/ az öregségről. Így interaktív konzultációt sikerült
megvalósítani. A csoport – kivétel nélkül – igen érdeklődő volt, szívesen
osztotta meg – témához kapcsolódó – közvetlen tapasztalatait. A
tanulmányokhoz jól kapcsolódott még a munkahelyi gyakorlat is, hiszen a
program keretében idősek bentlakásos intézményeiben dolgoztak.

Rácz Viktória:

Végzettség: közgazdász
Munkahely: ESÉLY Közalapítvány Regionális
Forrásközpont
Munkakör: projektvezető

Projektben betöltött szerep: Szakmai
vezető/mentor

Tapasztalat,

értékelés:

A
„Tiszazugi
Tandem” c. programban 2008. február 1.-től
láttam el szakmai vezetői feladatokat. A
megye egyik leghátrányosabb térségében megvalósuló, tartósan
munkanélküli célcsoport - képzéssel, foglalkoztatással és komplex
szolgáltatási rendszerrel történő - reintegrációját célzó program
megvalósítása nagy kihívást jelentett a munkában résztvevő szakemberek
számára, így számomra is. Munkámat segítette azonban a szervezetünk
által menedzselt hasonló projektekben szerzett tapasztalat. A program
sikeres megvalósításához elengedhetetlen volt a partnerrel, közreműködő
szakemberekkel ill. a VÁTI KHT regionális irodájának munkatársaival
kiépített tartalmas és hatékony együttműködés.
A program indulásától feladatom volt továbbá négy kedvezményezett
mentorálása. A program során sikerült a megfelelő, bizalmon alapuló
kapcsolatot kialakítani minden mentorálttal.
A mentori munkámban fontosnak tartottam a rendszeres csoportos és
egyéni konzultációkat melyek során a programban való részvételt
nehezítő személyes, családi, szociális, mentális, kommunikációs,
munkahelyi ill. tanulással kapcsolatos kérdések, problémák feltárására,
megoldására helyeztük a hangsúlyt.
Az egyéni segítségnyújtáson túl a mentori munkához tartozott a többi
kiegészítő
szolgáltatás
igénybevételének
ajánlása,
valamint
az
utánkövetési szakaszában a továbbfoglalkoztatás, az elhelyezkedés
segítése.

A mentoráltak visszajelzéseikben alapján eredményesnek és hasznosnak
értékelték a mentori munkát, visszacsatolásaik segítettek a szolgáltatás
továbbfejlesztésében, hatékonyságának növelésében.

Sajó Judit:

Végzettség: szociálpedagógus
Munkahely: Őszikék Egyesített Szociális
Intézmény

Munkakör: klubvezető
Projektben betöltött szerep: Család
konzulens

Tapasztalat, értékelés: A projektben
résztvevők – meglátásom szerintigyekeztek a lehető legtöbbet megtenni
azért, hogy sikeresen elvégezzék az iskolát. A családban való helytállás
mellett az iskolai nehézségeket leküzdötték, a gyakorlati helyen is jól
teljesítettek. A kisebb bonyodalmak olykor próbára tették őket, de a
projekt befejezését elbizonytalanító tényezők nem jelentkeztek.
Többségük továbbra is szeretne kitartani a most tanult szakma mellett.
Véleményem szerint a továbbiakban is szükség volna ilyen tanulmányi és
munka lehetőségre.

Savella Csilla:

Végzettség: Óvodapedagógusgyógytestnevelő, Általános Szociális Munkás
Munkahely: Alapszolgáltatási Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatás
Irodája
Munkakör: Családgondozó

Projektben betöltött szerep: Családgondozó, tereptanár az OKJ-s
képzésben

Tapasztalat, értékelés: A program megvalósulása során általam (még
inkább) megismert résztvevők szimpatikusak, nyitottak, együttműködőek
voltak, konzultációink során a gyakorlattal, családjukkal, illetve
aktualitásokkal kapcsolatos beszélgetéseink kötetlen formában zajlottak.
Azokban az esetekben amikor konkrét útmutatásra volt szüksége a
tanfolyam résztvevői közül valakinek, külön felkeresett, ahogyan azt
remélhetőleg a későbbiekben is teszik. A képzés során szemmel
követhető volt az egyéneknél a tanulás építkező folyamata. Az általam
egyetlen negatív tapasztalat az volt, hogy sajnálatos módon
településünkön az egyik résztvevő kimaradt a tanfolyamból, amit közös
összefogással sem sikerült megakadályozni. Nagyon jó lehetőségnek és
„segítségnek” tartottam mindvégig ezt a képzést a résztvevők számára a
munkaerő piacra való visszatérésre. Sajnálatos, hogy nincs lehetősége
mindenkinek foglalkoztatottként maradni továbbra is a szakmában.
Szabó Beáta:

Végzettség: Szociálpedagógus
Munkahely: ESÉLY Közalapítvány
Regionális Forrásközpont
Munkakör: Országos módszertani
munkatárs, programmunkatárs
Projektben betöltött szerep: mentor
Tapasztalat, értékelés: A programban
négy kedvezményezett mentorálása volt a
feladatom. A program során sikerült a
megfelelő, bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani minden mentorálttal.
A mentori munkában a hangsúly a rendszeres csoportos és egyéni
konzultációk biztosításán, illetve az egyéb kiegészítő szolgáltatások
ajánlásán, az utánkövetés szakaszában pedig a továbbfoglalkoztatás, az
elhelyezkedés segítésén volt. A szolgáltatás rendszeressége biztosította,
hogy a kedvezményezettek a kéréseikkel, kérdéseikkel, az élet különböző
területein (munka, tanulás, család, egészség) jelentkező problémáikkal
soha „nem maradtak egyedül”. Az egyéni fejlesztés során visszacsatolást
is kaptak fejlődésükről és teljesítményükről.
A mentori munkát eredményesnek és hasznosnak értékelem, a későbbi
pályázati programokban is ajánlom, mint kiegészítő szolgáltatást.
Székelyné Kiss Anikó:
Végzettség: felsőfokú szociális gondozó és szervező
Munkahely: Nagyrévi Gondozási Központ
Projektben betöltött szerep: gyakorlati helyszínt biztosító intézmény
vezetője, tereptanár

Tapasztalat, értékelés:

Intézményünk a Tandem program keretében a szociális gondozó és ápoló
szakma megszerzéséhez gyakorlati helyet biztosított 1 hallgató részére. A
hallgató a gyakorlati napokon a szerződésben és munkaköri leírásának
megfelelően vett részt. A TEAM csoportba probléma nélkül beilleszkedett.
Jó kapcsolatot alakított ki a dolgozókkal és a gondozást igénybevevőkkel.
Megfelelő magatartást tanúsított. Az ellátást igénybevevők problémáját
meghallgatta, elméleti tudásához mérten igyekezett a szükséges
segítséget nyújtani. A rábízott feladatokat önállóan, illetve részben
önállóan látta el a TEAM csoporton belül. Munkáját lelkiismeretesen
elvégezte.
Takács László:

Végzettség: érettségi
Munkahely: Tiszazugi Települések
Szövetsége

Munkakör: térségmenedzser
Projektben betöltött szerep: Toborzás
vezetője

Tapasztalat,

értékelés:

A kiválasztás
időpontjának egy hónapos előrehozása nagy
feladat elé állította a toborzást végzőket. A
térségben
korábban
befejezett
foglalkoztatási
pályázatok
jóval
egyszerűbb toborzást-kiválasztást alkalmaztak. A célcsoportnak szokatlan
volt ez a módszer és a több hónapos tanulás vállalása. Összességében
elmondható hogy a toborzás a terveknek megfelelően sikerült. A kívánt
létszám 3-4 szerese jelent meg. A célszemélyek településarányos
kiválasztása nehezebb volt, ugyanis kisebb településekről jobbára kevéssé
motivált alulképzett célszemélyek jelentkeztek, akiket a bizottság
alkalmatlannak talált.

Táncos Zsuzsanna:

Végzettség: Tanító
Munkahely: JNSZM Esély Szociális
Közalapítványa Regionális Szellemi
Forrásközpont
Munkakör: Programmunkatárs, módszertani
asszisztens
Projektben betöltött szerep: mentor
Tapasztalat, értékelés: A 2007. elején
indult projektben résztvevők közül 4

hallgatónak voltam a mentora. Sikerült már a kezdetben jó kapcsolatot
kialakítanom a mentoráltjaimmal, akik kellően nyitottak voltak, és a
későbbiekben sok problémájukkal/kérdésükkel megkerestek. Igyekeztünk
mindenkit a legrészletesebben tájékoztatni az igénybe vehető
szolgáltatásokról – melynek lehetőségével éltek is. A program által
biztosított
kiegészítő
szolgáltatások
hozzájárultak,
hogy
a
kedvezményezettek jobban megismerjék önmagukat, felfedezzék saját
értékeiket, megtanulják, hogyan hasznosíthatják munkájukban és
életükben egyaránt az itt megszerzett tudásukat, tapasztalataikat. Van,
aki arról számolt be, hogy változott az életszemlélete, nyitottabbá vált
arra, hogy más szemszögből is képes legyen megvizsgálni dolgokat. Úgy
gondolom, elegendő útravalót kaptak a programban közreműködő
szakemberektől, oktatóktól ahhoz, hogy a program befejeződése után is
sikeresen boldoguljanak, megoldják felmerülő problémáikat.
Veres Anikó:

Végzettség: Közgazdász, Szakközgazdász
Európai Unió szakon
Munkahely: Észak-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ Kunszentmártoni
Kirendeltség
Munkakör: Közvetítő
Projektben betöltött szerep: A kiválasztás
segítése

Tapasztalat, értékelés: Ismervén a térség munkaerő-piaci helyzetét,
problémáit és az érintetteket, remek lehetőségnek tartom a programban
való részvételt az álláskeresők számára. Mind a képzés, mind a képzést
követő munkagyakorlat nagyon hasznos és fontos része lehet a
pályafutásuknak.
Munkám kapcsán sajnos nap mint nap találkozom azokkal az emberekkel,
akiknek gondot jelent az álláskeresés, nehezen találnak munkát. Ez a
projekt egy kis csoportjuk számára megoldást jelentett ebben. A
képzéssel hasznos tudásanyagra tehettek szert, a munkagyakorlat, pedig
további tapasztalatok birtokába juttatta a résztvevőket, mely megkönnyíti
a munka világába való visszakerülésüket!
Sok sikert kívánok Nekik!
Remélhetőleg további programok lebonyolításával, még több segítség
nyújtható az arra rászorulóknak! Nagy szükség lenne rá.

A projekt értékelése:

A „Tiszazugi Tandem” projekt keretében egy képzéssel kombinált nonprofit foglalkoztatási programot valósítottunk meg a Tiszazugi Települések
Szövetségével partnerségben a megye egyik hátrányos helyzetű
kistérségében.
A program résztvevői többszörösen hátrányos helyzetű munkanélküli
emberek, akik a mellet, hogy alacsonyan képzettek, mindennapi
megélhetési problémákkal küzdenek, zömében társadalmi-gazdasági
szempontból
elmaradott,
jelentős
munkanélküliséggel
sújtott
településeken élnek elsősorban fakadóan alacsony önértékeléssel, gyenge
problémamegoldó készséggel rendelkeznek. Ezért a program közvetlen
eredményei –szakképzettség, munkatapasztalat megszerzése- mellet
nagyon fontosnak tartom, hogy a résztvevők magabiztosabbá váltak,
problémamegoldó képességük fejlődött. Ez természetesen csak komplex,
sokféle szakismeretet ötvöző, változatos módszereket alkalmazó,
személyre szabott segítségnyújtás biztosításával érhető el. Ennek
érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a résztvevők bevonására,
kiválasztására,
a
kulcsképességek
fejlesztésére,
tanulási
és
munkamotiváció
kialakításra,
folyamatos
mentori
támogatás
biztosítására. A sikeres projekt eredményeképpen szociális gondozó és
ápoló és környezetgondozó végzettséggel, gyakorlattal rendelkező
résztvevők jó eséllyel tudnak érvényesülni a térség munkaerő-piacán a
program befejezését követően is.
A
program
megvalósítása
újabb
ismeretekkel
gazdagított,
és
megerősítette, igazolta eddigi tapasztalatainkat, hogy a hátrányos
helyzetűek tartós munkaerő-piaci reintegrációját elősegítő projektek csak
a helyi szükségletekre, sajátosságokra épülve, helyi szereplőkkel
partnerségben,
szakemberek
összehangolt
munkájával
lehetnek
eredményesek.

Vizsgák:

