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PÁLYÁZATI ADATLAP 
2.11 Kérjük, adjon rövid összefoglalást a projektről (maximum 1000 karakter) 
A projekt célja 200 fő számítógépes ismeretszerzésének és korszerű pályaorientációjának 
támogatása a Munkahelyteremtés.hu Program segítségével. 
 
A közelmúltban egyesületünk IT Animátor Csoportja elkészítette a Munkahelyteremtes.hu e-
learning tananyagot, amely összefoglalja a főként EU-s forrásokból működő 57 féle foglalkoztatási 
szolgáltatatás tartalmát.  
A Munkahyletermtes.hu web oldal alkalmas arra, hogy az álláskeresők vagy a vállalkozásukhoz 
kockázati tőkét kereső ötletgazdák megismerjék az őket segítő szolgálatok, képző intézmények 
tevékenységét, vagy a forráselosztó szervezeteket. 
Programunk célja, hogy 10 csoportot olyan módon vezessünk be az internet világába, hogy az 
egzisztenciájuk fejlesztése, vagy álláskeresés ad motivációt a számítógéppel való ismerkedéshez. 
 

 
 
1. PROJEKTADATOK 
 

4.1. A projekt megvalósulásának helyszíne  
Régió(k): 
(Több régió is megjelölhető.) 

Észak –Alföldi Régió, Dél Alföldi Régió, Észak - 
Magyarország 

Megyé(k): 
(Több megye is megjelölhető.) 

 

Település(ek): 
(Több település is megjelölhető.) 

Várhatóan: Nagyhalász, Mátészalka, 
Hajdúböszörmény, Makó, Békéscsaba, 
Szolnok, Debrecen, Berettyóújfalu, 
Vásárosnamény, Nagykálló 

 
4.2. A projekt célja 200 fő számítógépes ismeretszerzésének és korszerű pályaorientációjának 
támogatása a Munkahelyteremtés.hu Program segítségével. 
 
 
4.3. A projekt célcsoportja (a projekt keretében elérni tervezett lakossági csoport megnevezése és 
annak nagysága) 
 

• 30-55 év közötti gazdaságilag aktív, középfokú végzettségűek, jellemzően 
szakmunkásként dolgozó csoport, akik jelenlegi munkájukhoz egyelőre nem 
használnak számítógépet és internetet, azonban a közeljövőben várhatóan 
szükségük lesz ilyen típusú ismeretekre; 

A várható létszám: 40 fő 

 

• városi fiatalok csoportjai, akik az infokommunikációs eszközök (mobiltelefon, 
számítógép, stb.) iránt magas érdeklődést mutatnak, ezen belül a 

• 18-35 év közötti középfokú végzettségű városi fiatalok 

A várható létszám 100 fő 

 

Egyéb: 

• Hátrányos helyzetű gazdaságilag aktív és inaktív középkorúak 
 
A várható létszám 60 fő 
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4.4. A projekt indokoltsága, illeszkedése más programokhoz 
Az Észak-alföldi kisvárosok lakossága a munkanélküliséghez kapcsolódó problémák 
tekintetben a legterheltebb társadalmi célcsoportok közé sorolható. A régió 18.5 %-os 
munkanélküliségi rátájánál nagyobb a nem megyeszékhelyen élő népesség munkaerőpiaci 
kirekesztődése. 
 
Hazánkban a kedvezőtlen foglalkoztatási helyzet a keleti régióban tömeges leszakadó 
réteget termelt ki. Míg az észteknél a 35 évalatti számítógép analfabéták aránya 3 %, a 
lengyeleknél 9%, hazánkban 36%. Ez a kép előre vetíti a világgazdasághoz képest 
versenyhátrányban lévő Magyarország képét, mert ha jelentős létszámú társadalmi 
csoportok esnek ki a kommunikációs vérkeringésből, válnak önmaguk eltartására képtelen 
pauperré, akkor ez megnehezíti a következő generációk helyzetét. Nemcsak az idős és 
gyermek inaktívakat cipeli magával a társadalom, hanem a fiatal korosztályokban is ott 
egy hatalmas tömeg, aki gazdaságilag inaktív. Ezért van óriási jelentősége azoknak a 
programoknak, amelyek megkísérlik az aktív korú, de inaktív rétegeket visszaintegrálni a 
kornak megfelelő vérkeringésbe és a munka világába. A számítógép és az internet adta 
tájékozódási lehetőségek használata ma alapvető, a kornak megfelelő természetes 
kommunikációs eszköz. 
 
Programunk lényege, hogy ösztönözzön az interneten fellelhető információk 
munkahelyteremtés célú felhasználására. A program lényege, hogy motiváló fórumokat 
tartunk, ahol a helyi foglalkoztatási problémákról, és a résztvevők elképzeléseiről 
beszélünk, majd a számítógép területén segítségre szorulókat felhasználói képzésbe 
vonjuk be. A program során pályaorientációs tréningen is részt vesznek, amely során 
megismerkednek a Munkahelyteremtes.hu weboldal forrásfeltáró funkcióival. 
 
Egyesületünk egy HEFOP 2.2.1.es programban összeállította a Munkahelyteremtes.hu 
web oldalt, és az ahhoz kapcsolódó e-learning tananyagot, amely bemutatja az 
embereknek, hogy a főként EU forrásokból működő 57-féle foglalkoztatási 
humánszolgáltatás mire való, hogyan vehető igénybe. 
 
A HEFOP adott programja lehetővé tette számunkra, hogy 420 szociális és foglalkoztatási 
szervezetben dolgozó kollégának bemutassuk a programot, de ebben a projektben 
kísérletet teszünk arra, hogy az álláskeresők, az önfoglalkoztatási elképzelést dédelgetők 
és a munkahelyteremtésben érdekelt vállalkozók is megismerkedjenek a programmal. 
 
A jövőműhely 1.1. tréningünk egy pályaorientációs műhelymunka, amely segít a saját 
szakmánkban folyó változásokat, trendeket beazonosítani. Egyéni helyzet elemzést 
végezni, esetleg vállalkozási stratégiákat kidolgozni. 
 
A célcsoport bevonására a „Munkahelyteremtés” témában kidolgozott társadalmi vita 
anyagunkat fogjuk használni, amely lényege, hogy 4 megoldási lehetőséget elemez ki a 
csoport, majd arra kérjük a fórum tagjait, hogy fogalmazzanak meg saját megoldási 
javaslatokat. A módszer alkalmas arra, hogy belegondoljanak a foglalkoztatási 
dilemmákba, valamelyest áttekintsék az EU támogatások világát, és felkeltse az 
érdeklődésüket, segítsen beazonosítani a kapcsolódási pontokat az témához. A fórumokon 
megfogalmazott állampolgári javaslatokat közzé tesszük az rdh.hu weboldalon (Részvételi 
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Demokrácia Hálózat) 
 
 
 
4.5. A projektben végzett tevékenységek részletes bemutatása 
 
1. Képző hálózat kiépítése 
 
A projekt első hónapjában 10 olyan partnert keresünk, amely rendelkezik nyilvános 
internet használatra alkalmas kapacitásokkal. Teleházak, roma tanodák, iskolák 
számítógép parkja szükséges az internet használattal szorosan összefüggő képzéssorozat 
lebonyolításához. 
 
2. Ügyfelek toborzása – 2 x 3 órás fórum 
 
Olyan fórumokat szervezünk, ahol a munkahelyteremtés körüli kérdések mentén az EU 
támogatásokról, a külföldi munkalehetőségekről, a Munkahelyteremtes.hu web oldalon 
található támogató rendszerekről beszélünk. 
 
 
3. Számítógépes kurzus és konzultáció 2 x 4 órás számítógépes gyakorlat 
 
A 20 fős csoportok számítógép felhasználói képzésben részesülnek, melynek során 
megmutatjuk  

• a word szövegszerkesztő alapvető funkcióit, (levélszerkesztés, nyomtatás) 
• az excel data/sort funkciójából következő adatbázis képzési lehetőségeket, 
• az e-mail és az internet használat alapvető szabályait. 

 
 
4. Pályaorientációs tréning: 6 órás Jövőműhely 1.1. beszélgetés 
 
5. Számítógépes gyakorlat: 4 órás, a Munkahelyteremtes.hu weboldal forrásfeltáró 
funkcióinak használata. 
 
 

 
 
4.9. A projekt eredményeinek bővebb kifejtése 
A projekt eredményeképpen 10 településen hirdetünk meg Netrekész csoportokat.  
 
200 számítógépes tudásában nem magabiztos személyt erősítünk meg felhasználói ismeretekben. 
 
A hallgatókat erős motivációs helyzetbe hozzuk a munkahelyteremtés kérdésének tematizálásával, 
és ez a motiváció, illetve az interneten elénk táruló határtalan világ (külföldi munkalehetőségek, 
pályázatok, mások tapasztalatai) várhatóan azzal a hatással bírnak, hogy a hallgatók rövid idő alatt 
szervesen belenőnek a számítógép felhasználói világba. (Mint ahogy a legtöbb felhasználó.) 
 
A projekt másodlagos hatása, hogy a hátrányos helyzetű térségekben elkezd terjedni a 
Munkahelyteremtes.hu híre, a pályaorientációs tréningek hatására a hallgatók a sikerorientált – 
kudarcfélő hozzáállást érzékelni fogják, aminek lehet gyűrűző hatása az egyéni karrierre és a 
környezetre. 
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4.10. A projekt eredményeinek továbbvitelére, fenntartására, fejlesztésére vonatkozó elképzelések 
(támogatás nélküli folytatásának lehetősége) 
A tréningen résztvevő teleház munkatársak elsajátítanak egy olyan módszertani együttest, amely 
alkalmas a magas motiváció felkeltésére a karrier tervezés és a számítógép használat területén. 
 
Hosszú távú elképzelésünk, hogy 7-8-dikos tanulóknak és középiskolás diákoknak olyan karrier 
klubokat szervezzünk az Észak- alföldi kisvárosokban, ahol az élettervezési gyakorlatokon túl egy 
éves próbavállalkozást kell véghezvinniük a tanulóknak, amely célja, hogy az első önálló 100.000 Ft 
hasznot hozó üzletét megcsinálja a fiatal. 
 
A fenti módszerekkel eszközöket adunk a helyi teleházas munkatársak kezébe, majd később a velük 
együttműködő pedagógusok kezébe, amelyekkel felnőttképzési módszerekkel, gyakorlati feladatok 
segítségével támogatják a programok szereplőinek információs társadalom konform élettervezését. 
Várhatóan az EU „élet hosszig tartó tanulás megalapozása”, vagy „kulcskompetenciák fejlesztése” 
jellegű megrendeléseihez így kapcsolódni tud ez a módszertan. 
 

 
 
 
4.14. Referenciák 
 
A projektben használt három szemléletformáló módszer elterjesztésére rendeztünk már 
kampányokat, ezek közül a Munkahelyteremtés.hu Programban résztvevő 420 szociális 
szakembernek a programmal kapcsolatos felhasználói ismereteket oktattuk, és felkészítettük őket a 
weboldalon található e-learning tananyag használatára. Annak a programnak az a deklarált célja, 
hogy hangsúlyozza a szociális munka, a teleházak számára a forrásbróker szerepet. Véleményünk 
szerint a foglalkoztatáshoz kötődő humánszolgáltatások 57-féle szakmai tartalmát ismernie kell a 
szakmának ahhoz, hogy az álláskeresőknek és a munkahelyteremtéshez kötődő vállalkozások és 
civil vagy állami humánszolgáltatások számára meg tudják mutatni a nekik kidolgozott segítségeket. 
 
A „Hogyan növeljük a hazai foglalkoztatottságot?” fórum a lakosság bevonására jött létre. 
Partnerszervezeteinkkel lakossági fórumokat hirdettünk meg ebben a témában. 
 
A Jövőműhely 1.1. olyan téma, amely segít beazonosítani az információs társadalom és a 
tudástársadalom innovációkhoz szervesen illeszkedő szolgáltatás tartamokat. Ezt a műhelymunka 
formát olyan helyzetekben terjesztjük, ahol pályaorientációs munkára, szakmai csoportok 
szemléletformálására van igény. 
 
Mindhárom módszer személet formáló céllal készült, ebben a programban együtt fogjuk alkalmazni 
ezeket a módszereket, kiegészítve azzal, hogy a hallgatók számítógépes képzést is kapnak, és sok-
sok időt hagyunk arra, hogy felfedezzék a számítógép világát. 
 
Civil Mandátum Program 
 
2006 decembere és 2007 májusa között 20 településen vezettünk le lakossági fórumokat a „Hogyan 
növeljük a hazai foglalkoztatottságot?” – társadalmi vita mérlegelő vita módszertani keretei szerint. A 
projekt célja, hogy mozgósítsa a helyieket az NFT II-es fejlesztések használatára. A projektben az 
alábbi szervezetek voltak a partnereink: 
 
Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért, Állás/pont/ Lakossági Kör, Gyergyói Fiatal Fórumosok, 
Laso Drom Egyesület, Magyarcsanádi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Újszentiván 
Önkormányzata, ÁÉRT Egyesület, Roma Munkaadók és Munkavállalók SZSZBMSZ (Nyíregyháza), 
Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, EU Háló, Ec-Pec Alapítvány, Ecovast, Civil Centrum Szolgáltató 
Alapítvány, Állástalan Diplomások Országos Bizottsága, Közért Egyesület. 
 
Bázisközösség Program 
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Ez a téma segít elhelyezni önmagunkat és a vállalkozásunkat a Liszaboni Stratégiában 
megfogalmazott célkitűzések viszonylatában. Az előző kezdeményezéshez hasonlóan helyi civil 
szervezetek bevonásával fórumokon, pályaorientációs tréningeken, foglalkoztatáshoz kötődő 
szakmapolitikai rendezvényeken, vállalkozás fejlesztés témában összehívott műhelyeken dolgozzuk 
fel ezt a témát. 
A 2006 – 2007-es évadban az információs társadalom – tudástársadalom témát feldolgozó 
Jövőműhely 1.1. workshopot az alábbi szervezetekkel közösen dolgoztuk fel.: 
 
Magyar LEADER Szövetség, Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete, UW Vértes Vidéke Alapítvány, 
Részvételi Demokrácia Hálózat, Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért, Környezeti Nevelésért 
Egyesület, Újszentiván Önkormányzata, Regionális Civil Központ Alapítvány, Mikszáth Kálmán 
Közművelődési Intézmény, Gondoskodás Alapítvány, Kunszigeti Teleház, Háló Zámoly Fejlődéséért 
Egyesület, Észak - alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete,  
 
IT Animátor Program 
 
A HEFOP 2.2.1. támogatásával az egyesület kutatásaira alapozva elkészült egy e-learning tananyag, 
amely a Jövőműhely 1.1. dimenziói segítségével áttekinthetővé teszi a foglalkoztatáshoz kötődő 
hazai humánszolgáltatásokat. Az Alternatíva Egyesület és a Magyar Teleház Szövetség regionális 
szervezeti hálózata segítségével 420 szociális szakembernek tartottunk képzést a program keretein 
belül. 
A Munkahelyteremtes.hu Programot a következő szervezetek közreműködésével terjesztettük: 
 
Alternatíva Egyesület, Magyar Teleház Szövetség, Dék-alföldi Teláházak Regionális Közhasznú 
Egyesülete, Minőies Alapítvány, Regionális Civil Központ Alapítvány, Mikszáth Kálmán 
Közművelődési Intézmény, Gondoskodás Alapítvány, Háló Zámoly Fejlődéséért Egyesület, Észak - 
alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete, Észak – Magyarországi Teleházak Regionális 
Közhasznú Egyesülete, Dél-Dunántúli Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete. 

 
 
4.15. A projekthez hasonló, releváns projektek bemutatása 
Vándorbot Tanoda Egyesület – helyi szociális szövetkezet létrehozására irányuló döntés előkészítési 
folyamata. 
 
A Vándor Bot Tanoda Egyesület egy Gávavencsellőn működő roma civil szervezet, amellyel a 
„Hogyan növeljük a hazai foglalkoztatottságot?” kampány során találkoztunk. 
 
Az ottani lakossági fórum során megfogalmazódott, hogy feltétlenül el kellene indulni valamilyen helyi 
munkahelyteremtési célú projekttel, hiszen a környéken nagy a munkanélküliség. 
 
Később az egyesület aktivistáinak szerveztünk Jövőműhely 1.1. tréninget, sőt a megyében induló 
roma teleprehabilitációs projektek szervezőivel és a helyi Munkaügyi Központ munkatársaival 
közösen tartottunk egy 2 napos üzleti tervezés rendezvényt is. 
 
Az Egyesület egy HEFOP-os tanoda projektből számítógép termet alapított a közösségi házban, 
amelyen van internet hozzáférés. A képzéseken így támogatni tudtuk, hogy az üzleti tervezés kezdeti 
szakaszában oly lényeges információ gyűjtést a műhelymunkák tagjai elkezdhessék. 
 
A projektben résztvevő fiatal roma értelmiségiek a megyében több ponton is közösségi vállalkozások 
alapításába kezdtek, így a szomszédos Nagyhalászban, Ópályiban, Kálmánházán, és Nagykállóban 
is elindultak kezdeményezések. 
 
Megkaptuk a szocialisszovetkezet.hu web domain-t ahol ezeknek a közösségi vállalkozásoknak a 
történtét és a vállalkozások és közösségi projektek tapasztalatait szeretnénk megosztani másokkal. 
 
A Gávavencsellői Vándorbot Tanoda Egyesület a gyerekek számára, a helyi fiatal romák számára sőt 
hálózatépítőként más települések hasonló kezdeményezéseinek számára is katalizátorként működik. 
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Ehhez a közösség építő tapasztalat, a számítógép mint technikai háttér és a programban felvonuló 
módszerek adnak kereteket ahhoz, hogy a közösségi vállalkozások alapításának támogatását meg 
tudtuk szervezni. 

 


