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A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja

Példák:
• A foglalkoztatási lehetőségek bővítésével a hátrányos helyzetű 

személyek foglalkoztathatóságának javítása.

• Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok 
ellátása során.

• A hátrányos helyzetű személyek nyílt munkaerő-piaci 
elhelyezésének elősegítése

• A helyi munkaerő-piaci sajátosságokhoz és gazdasági 
lehetőségekhez igazodó képesítések megszerzésének támogatása



Célcsoporttagokkal kapcsolatos elvárások
(kiemelve néhányat)

A TÁMOP-1.4.1-11/1 program célcsoportjába azok a munkanélküliek 
tartozhattak többek között, akik

• legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy

• a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötte, vagy

• 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy

• a projektbe vonást megelőző hat hónapban nem folytatott rendszeres 
keresőtevékenységet, vagy a munkaügyi központ legalább huszonnégy 
hónapja álláskeresőként tartja nyilván,



A TAMOP 1.4.1.-11/1-2012-0032      
kódszámú projekt adatai

Pályázat benyújtásra került: 2012. február 06.

Támogatói döntés: 2012. június 29.

Szerződés hatálybalépése: 2012. augusztus 17.Szerződés hatálybalépése: 2012. augusztus 17.

Projektidőszak: 2012. szeptember 1. – 2013. december 2.

Szerződésben rögzített támogatás: 49 171 050 Ft



Indikátorok

Projektbe bevont hátrányos helyzetű emberek száma: 20

Képzésbe vont célcsoporttagok szám: 20

A képzést sikeresen elvégzett célcsoporttagok száma: 15

A saját egyéni fejlesztési- és szolgáltatási tervben nevesített A saját egyéni fejlesztési- és szolgáltatási tervben nevesített 
fejlesztéseken részt vett célcsoporttagok száma: 18

Min. 6 hónapos foglalkoztatásban részt vett célcsoporttagok száma: 
12

Min. 6 hónapos továbbfoglalkoztatásban részt vett célcsoporttagok 
száma: 12



Pályázati program célja

1. A fiatalokkal és gyerekekkel kapcsolatos szakmai szolgáltatások 
humánerőforrás-fejlesztése

2. Ezzel egy olyan modell kialakítása, mely a településen élő pályakezdő 
munkanélküliek humánerőforrás fejlesztését a közösségi feladatok elvégzése 
mentén valósítja meg.

Így a program egyszerre járul hozzá:

• 20 fő pályakezdő munkanélküli elhelyezkedéséhez
• munkaerőpiac bővüléséhez
• helyi szükségletek kielégítéséhez
• Közösségi élet színtereinek és szolgáltatásainak a fejlesztéséhez és 

működtetéséhez



A program közvetlen haszonélvezői

Így a program közvetlen haszonélvezői:

• A bevont 20 munkanélküli fiatal

• Az ifjúságsegítést végző egyesületünk 

• Az Ifjúsági közösségi feladatokat ellátni szándékozó Integrált • Az Ifjúsági közösségi feladatokat ellátni szándékozó Integrált 
Közösségi Szolgáltató Tereket létrehozó önkormányzatok



A projekt lebonyolítása

2012. szeptember – október:

• projektmenedzsment felállítása, eszközvásárlások lebonyolítása

• a projekt szakmai alapjai a szakmai megvalósítókkal lefektetésre 
kerültek

• tervek készültek a célcsoport eléréséhez, a programok • tervek készültek a célcsoport eléréséhez, a programok 
lebonyolításhoz, a projekt előrehaladáshoz

• 2012. szeptember 27-én megszervezésre került a Nyitórendezvényünk

• Toborzás, melynek keretében 5 kistérségi tájékoztató fórum is 
megszervezésre került



A projekt lebonyolítása

2012. november: 

Novemberben a 80 jelentkező kompetenciavizsgálata, valamint az első 
szűrést követően 35 fő szociális- és állapotfelmérése is megtörtént. Ezek 
alapján a szakmai stáb, akkor már kiegészülve mentorokkal is, 2012. 
november 23-án kiválasztotta a projektbe bevont 20 fiatalt. 

Miután a fiatalok értesítést kaptak arról, hogy kiválasztásra kerültek, a 
felmérések alapján, valamint a személyes elbeszélgetéseken 
tapasztaltak figyelembe vételével elkészült mindenkire, egyénre 
szabottan az egyéni fejlesztési terv is.



A projekt lebonyolítása

2012. december 1. – 2013. május 31.
Gyermek és Ifjúság felügyelő OKJ tanfolyam elvégzése során kiterjedt ismereteket 
szereztek még egyebekről is, hiszen a szaktárgyakon kívül még más óráik is 
voltak például: jogi alapismeretek, szociálpolitika, önkéntesség, fogyasztóvédelem, 
EU ismeretek, rendezvényszervezés

Számos intézményben sajátíthatták el a szakma gyakorlati feladatait is, például 
többször voltak:többször voltak:

• Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központjában, 
• a Martonvásári Diák- és Gyermekotthonban, 
• Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál, illetve a 
• Csemete Családi Napköziben. 

2013. május végén mind a 20 képzésbe bevont fiatal sikeresen letette a vizsgáit.



A projekt lebonyolítása

2013. június 1. – 2013. november 30.

A projektbe bevont szakemberek, mentorok, valamint a SZITI Szociális Egyesület elnöke közreműködésével a projektbe bevont 20 főből a kiválasztott 12 fő 2013

További sikernek könyveljük el azt is, hogy azok közül a fiatalok közül is, akik nem a projekt keretében kerültek alkalmazásra az elmúlt hónapokbanmegoldódott

2013. június 1. – 2013. november 30.

A projektbe bevont szakemberek, mentorok, valamint a SZITI Szociális Egyesület elnöke közreműködésével a projektbe bevont 20 főből a kiválasztott 12 fő 2013

További sikernek könyveljük el azt is, hogy azok közül a fiatalok közül is, akik nem a projekt keretében kerültek alkalmazásra az elmúlt hónapokbanmegoldódott

2013. június 1. – 2013. november 30.

A projektbe bevont szakemberek, mentorok, valamint a SZITI Szociális Egyesület elnöke közreműködésével a projektbe bevont 20 főből a kiválasztott 12 fő 2013

További sikernek könyveljük el azt is, hogy azok közül a fiatalok közül is, akik nem a projekt keretében kerültek alkalmazásra az elmúlt hónapokbanmegoldódott

2013. június 1. – 2013. november 30.

A projektbe bevont szakemberek, mentorok, valamint a SZITI Szociális Egyesület elnöke közreműködésével a projektbe bevont 20 főből a kiválasztott 12 fő 2013

További sikernek könyveljük el azt is, hogy azok közül a fiatalok közül is, akik nem a projekt keretében kerültek alkalmazásra az elmúlt hónapokbanmegoldódott

2013. június 1. – 2013. november 30.

A projektbe bevont szakemberek, mentorok, valamint a SZITI Szociális Egyesület elnöke közreműködésével a projektbe bevont 20 főből a kiválasztott 12 fő 2013

További sikernek könyveljük el azt is, hogy azok közül a fiatalok közül is, akik nem a projekt keretében kerültek alkalmazásra az elmúlt hónapokbanmegoldódott

2013. június 1. – 2013. november 30.

A projektbe bevont szakemberek, mentorok, valamint a SZITI Szociális Egyesület elnöke közreműködésével a projektbe bevont 20 főből a kiválasztott 12 fő 2013

További sikernek könyveljük el azt is, hogy azok közül a fiatalok közül is, akik nem a projekt keretében kerültek alkalmazásra az elmúlt hónapokbanmegoldódott

2013. június 1. – 2013. november 30.

A projektbe bevont szakemberek, mentorok, valamint a SZITI Szociális Egyesület elnöke közreműködésével a projektbe bevont 20 főből a kiválasztott 12 fő 2013

További sikernek könyveljük el azt is, hogy azok közül a fiatalok közül is, akik nem a projekt keretében kerültek alkalmazásra az elmúlt hónapokbanmegoldódott

2013. június 1. – 2013. november 30.

A projektbe bevont szakemberek, mentorok, valamint a SZITI Szociális Egyesület elnöke közreműködésével a projektbe bevont 20 főből a kiválasztott 12 fő 2013

További sikernek könyveljük el azt is, hogy azok közül a fiatalok közül is, akik nem a projekt keretében kerültek alkalmazásra az elmúlt hónapokbanmegoldódott

2013. június 1. – 2013. november 30.

A projektbe bevont szakemberek, mentorok, valamint a SZITI Szociális Egyesület elnöke közreműködésével a projektbe bevont 20 főből a kiválasztott 12 fő 2013

További sikernek könyveljük el azt is, hogy azok közül a fiatalok közül is, akik nem a projekt keretében kerültek alkalmazásra az elmúlt hónapokbanmegoldódott

2013. június 1. – 2013. november 30.

A projektbe bevont szakemberek, mentorok, valamint a SZITI Szociális Egyesület elnöke közreműködésével a projektbe bevont 20 főből a kiválasztott 12 fő 2013

További sikernek könyveljük el azt is, hogy azok közül a fiatalok közül is, akik nem a projekt keretében kerültek alkalmazásra az elmúlt hónapokbanmegoldódott

2013. június 1. – 2013. november 30.

A projektbe bevont szakemberek, mentorok, valamint a SZITI Szociális Egyesület elnöke közreműködésével a projektbe bevont 20 főből a kiválasztott 12 fő 2013

További sikernek könyveljük el azt is, hogy azok közül a fiatalok közül is, akik nem a projekt keretében kerültek alkalmazásra az elmúlt hónapokbanmegoldódott

2013. június 1. – 2013. november 30.

A projektbe bevont szakemberek, mentorok, valamint a SZITI Szociális 
Egyesület elnöke közreműködésével a projektbe bevont 20 főből a 
kiválasztott 12 fő 2013. június 1-én alkalmazásba került a szervezetnél, és 
ifjúsági programok szervezésében, lebonyolításában vettek részt, a Kaptár 
Ifjúsági és Prevenciós Irodában láttak el feladatokat. Ifjúsági és Prevenciós Irodában láttak el feladatokat. 

További sikernek könyveljük el azt is, hogy azok közül a fiatalok közül is, akik 
nem a projekt keretében kerültek alkalmazásra az elmúlt hónapokban 
megoldódott a foglalkoztatása.



A képzés és foglalkoztatás alatt több kompetencia 
fejlesztésen és egyéb felkészítéseken is részt vettek:

- Álláskeresési tréning
- Motivációs tréning
- Konfliktuskezelési tréning- Konfliktuskezelési tréning
- Tanulástechnikai tréning
- Munkajogi felkészítésen
- Számítógép felhasználási ismeretek fejlesztése

Voltak csapatépítő és családi napjaink is. 



2013. június 1. – 2013. november 30.

A projektbe bevont szakemberek, mentorok, valamint a SZITI Szociális Egyesület elnöke közreműködésével a projektbe bevont 20 főből a kiválasztott 12 fő 2013

További sikernek könyveljük el azt is, hogy azok közül a fiatalok közül is, akik nem a projekt keretében kerültek alkalmazásra az elmúlt hónapokbanmegoldódott

2013. június 1. – 2013. november 30.

A projektbe bevont szakemberek, mentorok, valamint a SZITI Szociális Egyesület elnöke közreműködésével a projektbe bevont 20 főből a kiválasztott 12 fő 2013

További sikernek könyveljük el azt is, hogy azok közül a fiatalok közül is, akik nem a projekt keretében kerültek alkalmazásra az elmúlt hónapokbanmegoldódott

Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!


