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Absztrakt 

A dolgozatban a komplex munkaerő-piaci programokat vizsgálom, melyek többoldalú 

segítségnyújtással próbálják kezelni a hátrányos helyzetű személyek problémáit, illetve 

elősegíteni a munkaerőpiacra való integrációjukat.  

Célom a debreceni hátrányos helyzetűekkel foglalkozó civilszervezetek komplex 

programjainak elemzése és összehasonlítása elsősorban a szakmai programra, az 

alkalmazott módszerekre és szakemberekre fókuszálva. Vizsgálom, hogy mi áll a 

hasonlóságok és eltérések hátterében, illetve, hogy melyek azok a programelemek, 

képzési módszerek, melyeknek a programok eredményeiket köszönhetik.  

A dolgozat első felében a téma elméleti hátterét mutatom be a szakirodalmak alapján, 

majd ismertetem az empirikus kutatásom eredményeit. A kutatást debreceni 

foglalkoztatási célú civilszervezetek körében végeztem, interjúkat készítettem és 

szervezeti dokumentumokat elemeztem. Ennek során a szervezetek komplex 

programjait több szempont alapján tanulmányoztam. 

Az eredmények azt mutatják, hogy nincsenek jelentős különbség a szervezetek komplex 

programjai között. Hasonló programelemekből épülnek fel, az egyénorientált 

módszerek állnak a középpontban. A hasonlóságok hátterében az áll, hogy a szervezetek 

pályázati forrásból finanszírozzák a komplex programokat, továbbá hasonló EU-s 

konstrukciókra pályáznak, így a pályázati kiírások jelentősebben meghatározzák a 

szakmai programot, mint az intézmény hagyományai, tapasztalatai. A szakemberek 

rendelkeznek a célcsoporttal való foglalkozáshoz szükséges kompetenciákkal. A 

komplex programok legfőbb ereje a többoldalú segítésben rejlik, kiemelt szerepe van a 

kiegészítő szolgáltatásoknak, a pszichoszociális gondozásnak és a munkaerő-piaci 

programelemeknek. 

 

Kulcsszavak: komplex fejlesztés, munkaerő-piaci programok, civilszervezetek, 

nonformális oktatás 
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Abstract 
 

In this thesis, I wish to examine those programs on the labour market that are supposed 

to handle problems of  handicapped people and help their integration into the labour 

market with  multilateral assistance. 

My aim is to analyse and compare complex programs of civil organisations dealing with 

handicapped people focusing on experts, professional programs and methods applied. 

Similarities and differences in the background are examined together with those 

elements and training methods resulting in effective programs. 

In the first part of my thesis, I demonstrate the bibliography based theoretical 

background of the topic, whereas in the second part I review the results of my empirical 

research. The research was done at employment purposed civil organisations in 

Debrecen, interviews were made and documents of the organisations were analysed. 

Meanwhile I studied the complex programs of the organisations from several aspects. 

Results show that no significant differences can be found between those complex 

programs. They are built on similar program elements focusing on individual -centred 

methods. As for similarities, in the background there is a fact that complex programs are 

financed from tenders. In addition, these organisations apply for similar EU 

constructions. That is why these tender callings significantly determine the professional 

programs rather than the traditions and experiences of the institute. 

Professionals bear the competences  necessary to deal with the target group. The main 

force of the complex programs hide in the multilateral assistance, where supplemental 

facilities, psychosocial attendance as well as elements of the labour market have a vital 

role. 

 

Key words: complex development, labour market programs, civil organisations, non-

formal education. 

 

 

 

 



 4 

Köszönetnyilvánítás 

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak a dolgozatom 

elkészüléséhez. 

Köszönettel tartozom interjúalanyaimnak, akik válaszadásukkal segítették témám 

feltárását. Külön köszönet illeti az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület vezetőjét, 

Kádár Erikát és alelnökét, Dr. Kovács Andrást, a Lépéselőny Közhasznú Egyesület 

szakmai vezetőjét, Dorogi Erzsébetet és általános titkárát, Király Lászlót. Továbbá a 

Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége szakmai 

és szociális munkatársát, Kádár Orsolyát, a Z SZI-PLUSZ Kft ügyvezetőjét, Zolnainé 

Szabó Ibolyát, illetve a CSAT Egyesület elnökét, Novotni Editet és ügyvivőjét, Kovács 

Zsuzsannát.  

Szeretném megköszönni témavezetőm, Dr. Györgyi Zoltán segítségét, aki folyamatosan 

tanácsokkal látott el a szakdolgozatom megírása során. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Tartalomjegyzék 

1. Bevezetés ...................................................................................................................... 7 

2. Elméleti áttekintés ....................................................................................................... 11 

2.1. A hátrányos helyzetű célcsoportok és módszertani szempontból fontos jellemzőik

 ..................................................................................................................................... 11 

2.1.1. A hátrányos helyzet fogalmi meghatározása és csoportjai ............................ 11 

2.1.2. A hátrányos helyzetű csoportok módszertani szempontból fontos jellemzői 13 

2.2. Intézkedések a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerő-piaci integrációjának 

elősegítése érdekében .................................................................................................. 14 

2.2.1. A foglalkoztatáspolitikai programok háttere, munkaerő-piaci helyzet 

Magyarországon ...................................................................................................... 14 

2.2.2. Intézkedések a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerő-piaci 

integrációjának elősegítése érdekében .................................................................... 17 

2.3. A civilszervezetek szerepe a munkanélküliség kezelésében ................................ 20 

3. Komplex programok a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci integrációjának 

elősegítése érdekében ..................................................................................................... 23 

3.1. Komplex program vagy önálló képzés? ............................................................... 23 

3.2. A hátrányos helyzetű rétegek képzésének jellegzetességei ................................. 25 

3.2.1. A szakmai tartalom (képzés és képzéshez kapcsolódó szolgáltatások) ......... 25 

3.2.2. A képzés és fejlesztés módszerei ................................................................... 28 

3.2.3. A hátrányos helyzetű célcsoporttal foglalkozó szakemberek kompetenciái . 29 

4. A komplex programok vizsgálata debreceni civilszervezetek körében ...................... 31 

4.1. A szervezetek bemutatása .................................................................................... 32 

4.1.1. A szervezetekről általánosan ......................................................................... 32 

4.1.2. A szervezetek célcsoportjai ........................................................................... 34 

4.1.3. A szervezetek tevékenységei ......................................................................... 35 

4.1.4. A komplex programok indokoltsága ............................................................. 36 

4.2. A résztvevők toborzása, kiválasztása ................................................................... 38 

4.3. A komplex programok ......................................................................................... 42 



 6 

4.3.1. A komplex programok felépítése, elemei ...................................................... 42 

4.3.2. A szervezetek két-két komplex programja .................................................... 49 

4.3.3. A szakmai program összeállítását befolyásoló tényezők .............................. 55 

4.3.4. A komplex programok időtartama ................................................................. 56 

4.3.5. A szakemberek .............................................................................................. 57 

4.3.6. A módszerek .................................................................................................. 61 

Motiválás ................................................................................................................. 66 

4.3.7. A komplex programok eredményei ............................................................... 67 

4.3.8. A programok finanszírozása .......................................................................... 71 

5. Összegzés .................................................................................................................... 73 

Források .......................................................................................................................... 76 

Irodalomjegyzék ............................................................................................................. 77 

Ábrák és táblázatok jegyzéke ......................................................................................... 81 

Mellékletek ..................................................................................................................... 82 

1. melléklet: Interjúvázlat ............................................................................................ 82 

2. melléklet: Interjú Kádár Erikával, Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület ...... 84 

3. melléklet: Interjú Kovács Andrással, Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület . 97 

4. melléklet: Interjú Dorogi Erzsébettel, Lépéselőny Közhasznú Egyesület ............ 107 

5. melléklet: Interjú Király Lászlóval, Lépéselőny Közhasznú Egyesület ............... 115 

6. melléklet: Interjú Kádár Orsolyával, Munkanélkülieket Segítő Közhasznú 

Szervezetek Magyarországi Szövetsége ................................................................... 126 

7. melléklet: Interjú Zolnainé Szabó Ibolyával, Munkanélkülieket Segítő Közhasznú 

Szervezetek Magyarországi Szövetsége ................................................................... 133 

8. melléklet: Interjú Novotni Edittel, CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek 

Munkaerőpiaci Csatlakozásáért ................................................................................ 135 

9. melléklet: Interjú Kovács Zsuzsannával, CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű 

Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért .................................................................. 148 

 



 7 

1. Bevezetés 

Tanulmányaim, illetve a civil szférában töltött szakmai gyakorlatok alkalmával 

megismerkedtem azokkal a komplex programokkal, melyek a hátrányos helyzetű 

munkanélküliek reintegrációját összetett módon (foglalkoztatással egybekötött 

képzéssel és egyéb segítő eszközökkel) kívánják elérni (pl. tranzitfoglalkoztatási 

program, KID program). A téma felkeltette az érdeklődésemet, kíváncsi voltam, hogy 

hogyan tudják a civilszervezetek visszajuttatni ezeket a rétegeket a munkaerőpiacra, 

milyen programokat kínálnak számukra, hogyan épül fel a szakmai tartalom és milyen 

módszereket alkalmaznak.  

A téma aktualitása abban áll, hogy hazánkban a foglalkoztatási helyzet néhány 

éve változatlan, nem növekedett a gazdaságilag aktívak és a foglalkoztatottak aránya, a 

munkanélküliség pedig emelkedett. Ez súlyos gazdasági és társadalmi kihívást jelent, 

melyre reagálni kell. A beavatkozás szükségességét erősíti, hogy a foglalkoztatottsági 

helyzet hazánkban az EU átlagához viszonyítva is rendkívül alacsony. Az Európai Unió 

a foglalkoztatottság bővülésében látja a szociális feszültségek oldásának és a gazdasági 

növekedés lehetőségét. Ennek érdekében foglalkoztatási irányelveket (Lisszabon, 

Stockholm) fogadtak el, melynek célja a foglalkoztatási szint emelése. Ez azonban csak 

úgy lehetséges, ha a munkaerőpiacon leghátrányosabb helyzetben lévő rétegek 

bevonására is sor kerül. Emiatt fontos olyan intézkedések, programok bevezetése, 

amelyek javítják a munkaerő-piaci helyzetet. Külön hangsúlyt kell fektetni a hátrányos 

helyzetűek integrálására, mivel számukra az átlagnál jóval nehezebb, sokszor pedig 

lehetetlen újra visszatérni a munkaerőpiacra.  Ennek oka, hogy gyakran nemcsak 

szakmai ismereteik hiányoznak, hanem a munkaerőpiacon szükséges képességeik is, 

illetve mentális és egyéb problémákkal is küzdenek, melyek hátrányt jelentenek az 

elhelyezkedésük szempontjából. Továbbá egy egyszerű munkaerő-piaci képzés nem tud 

megoldást nyújtani minden problémára. Emiatt ennek a célcsoportnak speciális 

programokra van szüksége, melynek keretében többoldalú segítséget kaphatnak. Ebben 

tudnak segítséget nyújtani a civilszervezetek komplex programjaikkal. 

A komplex munkaerő-piaci programokat azért fontos kutatni napjainkban, mert 

fontos, hogy a hátrányos helyzetű munkanélküliek elhelyezkedését támogató forrásokat 

olyan programokra fordítsák, melyek valóban hatékonyan tudják elősegíteni a 

célcsoport munkaerőpiacra való reintegrációját, helyzetének javulását. Ennek érdekében 
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szükséges, hogy széles körben ismertté váljanak és elterjedjenek a hatékony programok 

és módszereik. 

A dolgozat célja, problémafelvetése 

A hátrányos helyzetű rétegek és a (tartós) munkanélküliek helyzetének javítását 

hazánkban számos intézmény, program, projekt igyekszik elősegíteni. Szükséges, hogy 

ezek a programok ne csak alkalomszerűen, kísérleti jelleggel és a pályázatoktól függően 

működjenek, hanem létrejöjjenek ennek intézményes keretei. Széles körben ismertté 

kell tenni és folyamatos támogatást kell biztosítani azon programok számára, melyek 

bebizonyították létjogosultságukat, azt hogy eredményesen képesek kezelni a 

munkaerőpiacon hátránnyal küzdő rétegek problémáit és lépéseket tesznek a 

munkaerőpiacra való visszavezetésük érdekében. Kutatásom célja feltárni az utóbbi 

időben a debreceni civilszervezetek körében megvalósított komplex programok 

jellemző jegyeit, a hátrányos helyzetűek fejlesztése érdekében alkalmazott speciális 

programelemeket és módszereket. Rá szeretnék világítani, hogy melyek azok a 

programelemek, képzési módszerek, melyeknek a programok eredményeiket 

köszönhetik. S ebből mely elemeket vehetnék át a hasonló célcsoporttal 

(munkanélküliekkel, alacsony iskolai végzettségűek) foglalkozók. Továbbá azt 

vizsgálom, hogy milyen módszertani hasonlóságokat és eltéréseket mutatnak. Emellett a 

kutatás során azt is fel kívánom tárni, melyek azok a speciális kompetenciák, 

amelyekkel rendelkeznie kell a velük foglalkozó oktatóknak, szakembereknek.  
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Fő hipotézisek:  

1. hipotézis: A hátrányos helyzetűek integrálása érdekében megvalósított komplex 

programok esetén kevésbé figyelhetők meg tipikusan az adott intézményre jellemző 

programok. Ennek feltehetően az lehet az oka, hogy a szakmai tevékenységet az 

intézmény hagyományainál (modellprogramjánál) jelentősebben befolyásolják a 

pályázati kiírások, hiszen ennek teljesítése függvényében juthatnak forráshoz. 

Emiatt párhuzamosan futnak hasonlóan felépülő programok a civilszervezetek 

körében.  

 

2. hipotézis: A korábban modellprogramot megvalósító szervezetek 

professzionálisabb, szakmailag kidolgozottabb és komplexebb szakmai programmal, 

sokszínű képzést megelőző és kiegészítő tevékenységgel, jobban felkészült és több 

területen jártas (pedagógia, andragógia, pszichológia…) szakembergárdával 

valósítják meg a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását, mint a többi szervezet, mivel 

a modellprogramok működtetése során nagy tapasztalatra tettek szert, mely 

fejlesztően hatott tevékenységeikre. 

 

3. hipotézis: A hátrányos helyzetűek számos speciális jellemzővel rendelkeznek, 

amelyeket figyelembe kell venni képzésük során. A velük foglalkozó szervezetek 

nagy hangsúlyt helyeznek erre, a célcsoportnak megfelelő, speciális módszereket 

(egyénorientált, tapasztalati tanulásra építő, a célcsoport adottságainak megfelelő, 

mentori tevékenység, változatos módszer) alkalmaznak, de emellett a 

módszerválasztást jelentősen befolyásolja a rendelkezésre álló forrás és a projekt 

erre vonatkozó kritériumai is. 

 

4. hipotézis: Mivel a hátrányos helyzetűek heterogén csoportot alkotnak, különböző 

jellemzőkkel és szükségletekkel rendelkeznek, ennek megfelelően kell kialakítani a 

szakmai programot és a módszereket. Feltételezhetően a szervezetek többsége nem 

tud differenciált, személyre szabott programot biztosítani a résztvevők számára, 

ehelyett inkább arra törekszenek, hogy egy viszonylag homogén csoportot (hasonló 

képességűek, nők) alakítsanak ki, s a homogenizáló tényezők mentén dolgozzák ki a 

szakmai programot. 
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5. hipotézis: Mivel a komplex programok fő célja a résztvevők integrálása az 

elsődleges munkaerő-piacra
1
, a szervezetek számos tevékenységgel igyekszenek ezt 

elősegíteni a program során és a programot követően is. Emiatt valószínűleg 

hosszabb távon jobb eredményeket képesek elérni más munkaerő-piaci 

programoknál. 

 

A dolgozat felépítése 

Az első fejezetben a hátrányos helyzet értelmezésére és a hátrányos helyzetű csoportok 

meghatározására kerül sor, majd főbb jellemzőiket foglalom össze. Ezt követően 

néhány foglalkoztatási adattal kívánom alátámasztani, miért van szükség intézkedésekre 

ezen a területen, majd a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra visszatérését 

elősegítő foglalkoztatáspolitikai intézkedéseket elemzem. A következő részben a 

civilszervezetek szerepét vizsgálom a munkanélküliség kezelésében. A második 

fejezetben a civilszervezetek által megvalósított komplex programokat tanulmányozom, 

elsőként azt, hogy szükség van-e egyáltalán komplex programokra. Ezután a komplex 

programok jellegzetességeire térek ki, elsőként a szakmai tartalomra (képzés és 

kiegészítő szolgáltatások), majd a képzés és fejlesztés módszertanára, végül pedig a 

szakemberek kompetenciáira vonatkozóan. A harmadik fejezet az empirikus kutatást 

tartalmazza. Ebben a részben bemutatom a kutatás célját, módszerét, a vizsgált 

szervezeteket, célcsoportjaikat és tevékenységeiket. Ezt követően elemzem a 

szervezetek komplex programjait, ezen belül a résztvevők toborzását, kiválasztását, a 

komplex programok felépítését, elemeit, a szakemberek kompetenciáit, a módszereket 

és az eredményeket. 

 

 

 

                                                           

1
 A munkaerő-piac állami támogatás nélkül működő része, szereplői állami, önkormányzati cégek és a 

versenyszféra 
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2. Elméleti áttekintés 

2.1. A hátrányos helyzetű célcsoportok és módszertani szempontból 

fontos jellemzőik 

2.1.1. A hátrányos helyzet fogalmi meghatározása és csoportjai 

A hátrányos helyzet fogalma nehezen határozható meg, számos definíciója ismert, nem 

létezik egy egységes, tudományosan elfogadott álláspont. A meghatározás relatív, 

jelentősen függ attól, hogy milyen kontextusban használjuk. A leggyakrabban 

társadalom- és gazdaságpolitikai szempontból beszélhetünk hátrányos helyzetről. A két 

terület közötti eltéréseket leginkább Kozma definíciója fejezi ki: 

„Egyik esetben az esélyek egyenlőtlen voltát értik rajta társadalmunk különféle 

rétegeinek, csoportjainak vagy egyéneinek ún. fölfelé irányuló vertikális mobilitásában. 

A másik esetben viszont bizonyos állapot megjelölésére szolgál egyes társadalmi 

csoportok helyzetének jellemzése végett” (Kozma 1975). 

Az általam vizsgált programok a foglalkoztatáspolitika szempontjából hátrányos 

helyzetű személyekkel foglalkoznak, ezért Cserné Adermann Gizella és munkatársai 

meghatározását tartom jelen esetben adekvátnak. Eszerint azok tekinthetők hátrányos 

helyzetűnek, akiknek alacsonyabbak munkaerő-piaci esélyei az átlaghoz viszonyítva 

(Cserné et al 2006:27). 

Melyek azok a tényezők, amelyek alapján valaki hátrányos helyzetbe kerülhet a 

munkaerőpiacon? Ide sorolható a negatív diszkrimináció, amely bekövetkezhet 

szubjektív tényezők (pl.: nem, faj, kor), illetve piaci szempontból objektív jellemzők (az 

egyén fogyatékossága, alacsony iskolai végzettség, szakképzettség hiánya, a gyakorlat 

hiánya) miatt is. Előfordulhat az is, hogy az előbbi hátrányok következtében az egyén 

tartósan távol kerül a munka világától, s emiatt a munkavállalást már pszichés 

problémák is akadályozzák. Megkülönböztethetünk egy olyan csoportot is, amely 

alapvetően nem tekinthető hátrányos helyzetűnek munkaerő-piaci szempontból, 

azonban azzal, hogy valamilyen oknál fogva pl.: gyermekvállalás következtében 

átmenetileg elhagyják a munka világát, számukra nehéz visszatérni, s gyakran 

ismereteik pótlása is szükségessé válik (Cserné et al 2006:27). Mindezek mellett 

jelentős hátrányt jelent a foglalkoztatás szempontjából a lakóhely területi 
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elhelyezkedése, ezt nevezhetjük földrajzi hátránynak. Emellett Halmos Csaba kiemeli, 

hogy az előbbiek során megnevezett hátrányok halmozottan vagy részben halmozottan 

is megjelenhetnek, s emiatt ezek a személyek a legesélytelenebbekké válnak a 

munkaerőpiacon (Halmos 2005). 

Tehát sokféle tényező vezethet a munkaerőpiacon hátrányos helyzethez. Emiatt a 

fogalom meghatározásához hasonlóan a hátrányos helyzetű csoportok is számos 

szempont szerint szegmentálhatók. A szakirodalom tanulmányozása alapján azt lehet 

látni, hogy minden szerző megpróbálkozik egy minél teljesebb körű, minden esetet 

lefedő csoportosítás megalkotására, azonban különböző nézőpont szerint közelítik meg 

a témát, s emiatt eltérések tapasztalhatók. 

Cserné és munkatársai foglalkoztatáspolitikai szemléletmódot követve a következő 

hátrányos helyzetű rétegeket határozták meg: 

1. Alacsony iskolai végzettségűek, szakképzetlenek 

2. Tartós munkanélküliek 

3. Megváltozott munkaképességűek, fogyatékos 

személyek 

4. A 45 éven felüliek 

5. Gyermekgondozási ellátásban részesülők 

(Cserné et al 2006:27) 

Karlovitz is ezt a megközelítést alkalmazza, azonban szerinte ez a meghatározás még 

nem fedi le a teljes réteget, ezért az előző tipizálást a gyenge infrastrukturális 

ellátottsággal rendelkező lakóhelyen élőkkel, a mélyszegénységben élőkkel, a 

menekültekkel és a szenvedélybetegekkel egészíti ki (Karlovitz 2011:114). 

Polónyi egy másik megközelítést alkalmaz, gazdasági szempontból osztályozza a 

hátrányos helyzetű embereket. S bár másfajta kategorizálást használ, az előzőhöz 

hasonló célcsoportot fed le. 6 hátrányos helyzetű csoportot jelöl meg, ezek: „a 

munkanélküliek, munkanélküliségtől veszélyeztetettek, ideiglenesen inaktívak (gyesen, 

gyeden lévők, katonai - ill. polgári - szolgálatukat töltők), szabadságvesztés 

büntetésüket töltők, rehabilitálandók (rokkantak, egészségügyileg károsodottak, 

szenvedélybetegek), szociálisan nehéz helyzetű, munkaképes korú inaktívak” (Polónyi 

2009).  
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2.1.2. A hátrányos helyzetű csoportok módszertani szempontból fontos 

jellemzői 

Bár a hátrányos helyzetűek csoportja rendkívül heterogén, mégis meghatározhatunk 

néhány olyan jellemzőt, amely nagy részükre érvényes.  

A hátrányos helyzetű rétegek számára rendkívül nagy nehézséget jelent az elsődleges 

munkaerőpiacra való bekerülés és bennmaradás. Eltérő szempontból (szociális helyzet, 

területi elhelyezkedés, testi-szellemi problémák) ugyan, de korlátozva vannak 

munkaerő-piaci lehetőségeiket tekintve. Hiányoznak a munkavégzéshez szükséges 

ismereteik és képességeik. Esélyeiket pedig tovább csökkenti, hogy a munkaerőpiacon 

egyre inkább előtérbe kerülő általános kompetenciákkal e rétegek átlagnál alacsonyabb 

szinten rendelkeznek.  

A csoportra alacsony iskolázottság jellemző, sokan nem fejezték be tanulmányaikat. 

Általában 8 általános vagy annál kevesebb végzettséggel, illetve szakiskolai vagy 

szakmunkás végzettséggel rendelkeznek. Ha mégis rendelkeznek szakmai 

végzettséggel, ez sokszor elavult képesítést jelent (Polónyi 2009). 

A környezetnek nagy szerepe van a kompetenciák fejlődésében, a hátrányos helyzetűek 

gyakran olyan háttérrel rendelkeznek, mely nem segíti elő ezek kibontakoztatását. Ezért 

bizonyos kompetenciáik alacsonyabb szintűek az átlagnál. Ide sorolható például 

kommunikációs készség, az idegen nyelv ismerete és az IKT ismeretek. A halmozottan 

hátrányos helyzetűek általában nem jutnak hozzá az IKT-technológiákhoz. 

 

A halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküliek kedvezőtlen munkaerő-piaci 

pozíciója miatt náluk a szegénységi kockázatok halmozottan jelentkeznek, mindez 

szocializációs, életvezetési és tanulási problémákhoz vezethet. Elsősorban a fiatalabb 

korcsoportokra jellemző, hogy ki sem alakulnak munkaerő-piaci készségeik, s 

leginkább ez akadályozza munkaerőpiacra való bejutásukat és bennmaradásukat 

(Halmos 2005:63). 
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2.2. Intézkedések a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerő-piaci 

integrációjának elősegítése érdekében 

2.2.1. A foglalkoztatáspolitikai programok háttere, munkaerő-piaci helyzet 

Magyarországon 

 A hátrányos helyzetű csoportok meghatározása alapján látható, hogy jelentős 

részük munkanélküli, illetve inaktív személyként van jelen a munkaerőpiacon. Ezért, 

illetve amiatt, hogy rávilágítsak, miért van szükség intézkedésekre és foglalkoztatási 

programokra a munkanélküliség mérsékléséhez, be szeretnék mutatni néhány 

foglalkoztatással kapcsolatos mutatót.  

Polónyi 2009-es adatai szerint a hátrányos helyzetűek közé Magyarországon kb. 3,5 

millió ember sorolható, s ebből csupán 1,2 millió foglalkoztatott, tehát alig 1/3-uk. Ez 

rendkívül alacsony, főként, ha azt vesszük alapul, hogy mindannyian potenciális 

munkavállalónak tekinthetők (Polónyi 2009). 

1. ábra: Foglalkoztatási ráta az OECD országokban 

(OECD 2013) 
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A fenti ábra alapján látható, hogy Magyarország foglalkoztatási rátája a többi OECD 

országhoz viszonyítva alacsony, az utóbbi években ez az arány 55% körül mozgott, 

2012-ben 57% volt. Pozitívumként értékelhető, hogy nálunk 2010-hez képest 

kismértékű növekedés figyelhető meg a foglalkoztatottságban, de még így is az 5. 
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legrosszabb helyen állunk ebből a szempontból az OECD országok között. Mind az 

Európai Unió, mind az OECD-átlag 65%, tehát hazánk foglalkoztatási mutatói 

jelentősen alulmúlják ezeket az értékeket, közel 10% a különbség.  

2. ábra: 2011. évi munkanélküliségi ráta az OECD országokban 

(OECD 2013) 
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A fenti ábrán az OECD országok 2011. évi munkanélküliségi rátái láthatók. A 

munkanélküliségi rátát tekintve Magyarország kissé jobb helyzetben van, mint a 

foglalkoztatottság esetén, a 7-ik legnagyobb a 15 év felettiek munkanélküliségi 

indikátora, majdnem eléri a 11%-ot. Ezzel szemben az EU-átlag (9,58%) és az OECD 

átlag (7,93%) alacsonyabb volt.  
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3. ábra: A regisztrált munkanélküliek számának változása 

(NFSZ 2013a) 
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Az ábra alapján jól látható, hogy 2000 óta jelentősen emelkedett a regisztrált 

munkanélküliek száma. A legnagyobb arányú növekedés 2008-ban következett be, a 

munkanélküliek száma 2011-ben tetőzött, ekkor 582 868 fő volt. 2012-ben kismértékű 

csökkenés figyelhető meg a munkanélküliek számában, 559 102 főre mérséklődött, de 

még így is magas a számuk.  

Tehát a foglalkoztatási helyzet mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban 

kedvezőtlen. Emiatt jelentős intézkedésekre van szükség a foglalkoztatottsági szint 

emelésére ahhoz, hogy elérjük a kívánatos szintet, továbbá, hogy megfeleljünk az EU 

irányelveinek. 
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2.2.2. Intézkedések a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerő-piaci 

integrációjának elősegítése érdekében 

Ahogy az előbbiek során láthattuk a foglalkoztatottság hazánkban rendkívül alacsony. 

Mindez olyan problémákat jelent a társadalom számára, mely beavatkozást és 

intézkedéseket igényel. Szükségessé vált támogató programok kialakítása a 

munkanélküliek integrációja érdekében. A következőkben azt vizsgálom, milyen 

foglalkoztatáspolitikai intézkedések segítik elő a hátrányos helyzetű álláskeresők 

visszatérését a munkaerőpiacra.  

 

A munkanélküliség kezelésében az állami intézkedések két fő típusát különböztethetjük 

meg az aktív és a passzív foglalkoztatáspolitikai eszközöket. A passzív eszközök a 

munkanélküliség miatt kieső jövedelem pótlását szolgálják, az aktív eszközök pedig a 

munkavállalási esélyek javítását és a foglalkoztatottság fenntartását, tehát igyekszenek 

elősegíteni a munka nélkül töltött idő hosszának csökkentését (Fazekas-Kézdi 

2011:322). 

Az aktív eszközök a passzívval szemben sokkal hatékonyabban képesek segíteni a 

munkanélküliek helyzetén, hiszen cselekvésre késztetik őket, ezáltal közelebb kerülnek 

a munka világához. Javulnak azok a képességek, amelyek a hátrányt jelentették. 

Szemben a passzív segélyezéssel, mely nem motiválja az egyént, hanem inkább 

belenyugvásra készteti. Ezért a továbbiakban az aktív eszközökkel foglalkozom. 

 

Napjainkban a munkanélküliség kezelésében egyre inkább előtérbe kerülnek az aktív 

munkaerő-piaci programok. Csoba szerint a foglalkoztatási programok úgy 

definiálhatók, mint „minden olyan aktív tevékenységi forma, amely közvetve vagy 

közvetetten (pl. a szolgáltatásokat a munkaadókra fókuszálva) elősegíti a munkavállalók 

munkavégző képességének megszerzését, javítását, vagy megőrzését, hozzájárul a tartós 

alkalmazás előkészítéséhez, megvalósulásához”. A támogató szolgáltatásokon belül 

funkciójuk szerint megkülönböztethetünk korrekciós és prevenciós célúakat (Csoba 

2006:28). 

Egy másik megközelítésmód szerint az állami foglalkoztatási programok és 

szolgáltatások két típusát különböztethetjük meg, a hagyományos és az Európai 

Szociális Alap (ESZA) típusú programokat. Hazánkban a foglalkoztatási programok 
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közül elsőként azok jelentek meg, melyek középpontjában a foglalkoztatás állt. Ezek a 

közhasznú foglalkoztatás, a közmunka és a közcélú foglalkoztatás, melyeket 

hagyományos programoknak nevezünk (Tajti 2011). A ’90-es években a globalizáció, a 

technikai modernizáció és a szektorváltás miatt nőtt a tartós munkanélküliek aránya, 

illetve a hagyományos programok kevésbé működtek hatékonyan. Emiatt 

megfogalmazódott az igénye olyan kísérleti programok létrehozásának, melyek a 

foglalkoztatáson túl az egyéni képességek, készségek fejlesztésére is hangsúlyt 

helyeznek. Ez megjelent a PHARE speciális célcsoportokra irányuló programjaiban. 

Kezdetben az egy hátrányra koncentráló, egydimenziós programok domináltak, melyek 

vagy átmeneti munkavégzésre (köz program), vagy átképzésre nyújtottak lehetőséget. 

Emellett jelen volt még a bértámogatási program, amely azonban csak időleges 

segítséget jelent. Mivel a hagyományos munkaerő-piaci programok nem jártak túl nagy 

eredménnyel az álláskeresők reintegrációjában, a ’90-es évek közepén kezdeményezték 

a meglévő aktív eszközök kombinációját. Ezáltal például a közhasznú munkavégzésre 

képzéssel párhuzamosan kerülhet sor. Ez kezdetben csupán modellkísérlet maradt, az 

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) létrejötte után alakultak ki valóban 

„többdimenziós modellek”. Ezek az ún. “Európai Szociális Alap típusú programok” 

(Csoba 2006:43-44). Komplex programok, melyek összetetten kezelik a 

leghátrányosabb helyzetűek munkaerő-piaci szempontból lényeges problémáit, 

egyszerre nyújtanak képzést, foglalkoztatást, készségfejlesztést, s mindez 

foglalkoztatást elősegítő eszközrendszerrel egészül ki (Halmos 2005:62). Ilyen OFA 

programok például: alternatív szolgáltatások, tranzit foglalkoztatási program, KID 

program (Eszik 2006:41). 

 

Az aktív eszközök palettájának bővülésével párhuzamosan nőtt az azt igénybe vevők 

száma is. 2011-ben a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által nyilvántartott álláskeresők 

száma 582,9 ezer fő volt, ebből 372,1 ezer fő vette igénybe az aktív foglalkoztatási 

eszközök valamely formáját. Ez a magas szám elsősorban a különböző 

közfoglalkoztatási formáknak köszönhető, mivel 265,6 ezren vettek részt ilyen típusú 

foglalkoztatásban. Ezzel szemben a munkaerő-piaci képzésben érintettek száma 

jelentősen csökkent, míg 2010-ben 63,9 ezer fő vett részt képzésen, 2011-ben már csak 

34,7 ezer (Tajti 2011:4).  
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Tehát hazánkban a leggyakrabban alkalmazott aktív munkaerő-piaci eszköz a 

közhasznú foglalkoztatás és a közmunka. Annak ellenére, hogy az Európai Unióban ezt 

a foglalkoztatáspolitika zsákutcájának tekintik. Ugyanis hosszú távú hatásai kétségesek. 

A korábbi évek közmunkaprogramjainak értékelései azt mutatták, hogy a programban 

végzett munka nem járult hozzá jelentősebb mértékben a résztvevők azon 

képességeinek fejlesztéséhez, amely elősegíthetné az elsődleges munkaerőpiacon való 

elhelyezkedést. Olyan személyeket választottak ki a közmunkára, akiknél másfajta 

programok eredménytelenek lettek volna. Csak átmeneti munkalehetőséget biztosított, 

rendkívül alacsony volt a foglalkoztatást követő elhelyezkedők aránya. Inkább csak 

ideiglenes pénzügyi támogatásként funkcionált. A program rövidsége miatt nem tudta 

teljesíteni kitűzött céljait, mint a munkavégző képesség megőrzése és a későbbi 

foglalkoztatás elősegítése. Általában csak a passzív ellátáshoz szükséges jogosultság 

megszerzését szolgálta. Bár kétségtelen, hogy a tartósan munkanélküliek számára 

gyakran az egyetlen esélyt jelentette a munkaerőpiacra való visszatérésre (Bíró et al 

2010). Az utóbbi években jelentős változtatásokat vezettek be a közmunka területén, 

ami minden bizonnyal hatással lesz az eredményekre is, azonban jelenleg még nem 

érhetők el megbízható elemzések erre vonatkozóan.   

Magyarországon Európa fejlettebb országaihoz képest lényegesen alacsonyabb a 

foglalkoztatáspolitikára fordított összeg (kb. a GDP 1%-a). Ennek jelentős részét (70%) 

a passzív ellátásra és a munkaerő-piaci intézményrendszer működtetésére használják. A 

maradékból (30%) finanszírozzák a hagyományos közfoglalkoztatást és a 

munkanélküliek képzését. A komplex programok csak modellkísérletekként működnek 

az EU Strukturális Alapja és az Európai Szociális Alapon keresztül finanszírozva 

(Csoba 2006:53).  

Tehát az adatok azt mutatják, hogy azok a foglalkoztatáspolitikai eszközök, amelyek 

valóban hosszabb távú megoldást képesek nyújtani az álláskeresők számára, a 

ráfordításokat tekintve háttérbe szorulnak. A komplex programok finanszírozása 

esetlegesen, pályázati forrásból történik. Lehet, hogy a passzív eszközök és a 

közfoglalkoztatás pillanatnyilag olcsóbbnak tűnik egy komplex munkaerő-piaci 

programnál, azonban az utóbbi nagyobb mértékben járul hozzá a későbbi elhelyezkedés 

sikeréhez. Mivel azáltal, hogy fejleszti a résztvevők képességét, vagy szakmai 

végzettséghez juttatja őket, jelentősen növeli munkavállalási esélyeiket. Érdemesebb 
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egy hosszabb, de drágább munkaerő-piaci programba beruházni, mivel az hosszabb 

távon meghozza a várt eredményeket.     

2.3. A civilszervezetek szerepe a munkanélküliség kezelésében 

A foglalkoztatási programok megvalósításában kiemelt szerepe van a 

civilszervezeteknek. A szociális profilú és foglalkoztatási célú civilszervezetek jelentős 

szerepet játszhatnak a foglalkoztatottság javításában, két szempontból is. Egyrészt mint 

munkáltatók, másrészt mint munkaerő-piaci programok és foglalkoztatási projektek 

megvalósítói. Kiegészítik a munkaügyi központok tevékenységét, a 

foglalkoztatáspolitika olyan területein fejtik ki tevékenységüket, melyeken a munkaügyi 

központok nem vesznek részt, vagy nem elég hatékonyak. Kiemelten hasznos a 

munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek érdekében végzett tevékenységük (Hidvégi-

Székely 2010:20). 

A hazai foglalkoztatáspolitika is kiemelten kezeli a civilszervezeteket. Az EU 

foglalkoztatási irányelveivel összhangban Magyarország megfogalmazta foglalkoztatási 

és munkaerő-piaci célkitűzéseit és elfogadta a Nemzeti Foglalkoztatási Akciótervet. E 

dokumentumban deklaráltan jelenik meg a nonprofit szféra mint a foglalkoztatási szint 

emelésének fő színtere (Bocz et. al. 2006). A munkanélküliekről való gondoskodás 

feladata az állami szervek helyett egyre inkább a civil szféra kezébe helyeződött át. 

Azzal együtt, hogy jelentősen csökkent az erre a feladatra rendelkezésre álló anyagi 

forrás és létszámkeret (Csoba 2006:85). 

Ezek a szervezetek a munkaügyi ellátórendszer számára már kezelhetetlen, sokszor nem 

is regisztrált, legnehezebben képezhető és foglalkoztatható réteggel foglalkoznak. 

Hatékonyan képesek együttműködni ezzel a célcsoporttal, olyan személyre szóló 

szolgáltatáscsomagokat állítanak össze az álláskeresők számára, amely elősegíti a 

munkaerőpiacra való visszatérésüket. Új és hatékony eszközöket honosítanak meg a 

foglalkoztatáspolitikában. Speciális, kísérleti programokat, alternatív munkaerő-piaci 

szolgáltatásokat valósítanak meg. Hasonlóan fontos szerepet játszanak a 

rétegprogramok működtetésében, mint például az „Újra Dolgozom Program”. A 

civilszervezetek rugalmas eszközökkel, sokoldalú problémalátással és ezek megoldására 

alkalmas technikákkal rendelkeznek, s ezáltal ezeket hatékonyabban tudják ellátni, mint 

az államigazgatás szervei. A civilszervezetek komplex segítséget nyújtanak az emberek 

munkaerő-piaci rehabilitációja érdekében, mely ötvözi a képzést, szociális 
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gondoskodást és a foglalkoztatást. Ezáltal minden lényeges problémás területen segítik 

őket (Hidvégi-Székely 2010:10). 

A SZITI Szociális Egyesület végzett kutatást a foglalkoztatási célú civilszervezetek 

körében, az eredmények azt mutatták, hogy a nonprofit szervezetek általában többféle 

módon segítik a munkanélkülieket. A leggyakoribb tevékenységek a képzés, 

állásközvetítés, támogatott foglalkoztatás, az aktív munkaerő-piaci politika egyes 

elemeinek működtetése, a foglalkoztatás növelését támogató szolgáltatások nyújtása 

(Bocz et. al. 2006). 

A nonprofit szervezetek programjainak támogatására EU-s és hazai pályázati források 

állnak rendelkezésre.  A foglalkoztatási célú civilszervezetek több ezer, az OFA és az 

ESZA által a munkaerő-piaci (re)integráció elősegítésére kiírt pályázatot valósítottak 

meg (Bocz et. al. 2006). Európai Uniós programok kezdetben a Phare, majd a Humán 

Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP), jelenleg pedig a Társadalmi 

Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében működnek.  

Az utóbbi években a következő TÁMOP-os pályázati kiírások jelentek meg ezen a 

területen:  

o TÁMOP 1.4.1 Alternatív munkaerő-piaci programok  

o TÁMOP 2.4.3. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása 

o TÁMOP 5.5.1. Képzésfoglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek  

o TÁMOP 5.3.1 Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé 

tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására (NFSZ 2013b).  

 

A munkaerő-piaci orientációjú civilszervezetek létrejöttében és támogatásában fontos 

szerepe volt az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak (továbbiakban: OFA), mely 

2011 óta átalakult profillal és feladatkörrel működik Országos Foglalkoztatási 

Közhasznú Nonprofit Kft. néven (OFA 2013). Az OFA korábban a munkanélküliség 

mérséklését és a munkaerőpiac nem állami szerveződéseinek ennek érdekében végzett 

tevékenységeit támogatatta, ezen belül kiemelten a civilszervezetek foglalkoztatási és 

speciális munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó projektjeit (Frey 2001). 

A hátrányos helyzetben lévők számára az OFA többféle támogatási programcsoportot 

hozott létre, ezek közül a legfontosabbak:     
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o „Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó, a munkanélküliek munkaerő-piaci 

visszailleszkedését segítő programok (Alternatív, Újra Dolgozom) 

o Munkaerő-fejlesztési, képzési, munkatapasztalat szerző, beilleszkedési 

programok (Újrakezdési program, KID program, Tranzitfoglalkoztatási 

program) 

o Támogatott foglalkoztatást elősegítő, jövedelemszerzést biztosító programok (Új 

Esély program, „Tartós” program)” (Eszik 2006:41) 

 

Az OFA több munkaerő-fejlesztési, beilleszkedési, képzési modellprogramot fejlesztett 

ki és támogatott. Témánk szempontjából kiemelendők a Tranzitfoglalkoztatási 

programok, mely foglalkoztatással egybekötött szakképzésen keresztül a szakképzetlen 

és elavult szakképzettséggel rendelkező hátrányos helyzetű munkanélkülieket a tartós 

foglalkoztatás állapotába képes eljuttatni. Ezek rendívül sikeres programok voltak, a 

megvalósító szervezetek 70-80%-os sikeres kilépési arányt tudtak felmutatni (Eszik 

2006: 42). 

A civilszervezetek fontos feladatokat láthatnak el a munkaerő-piaci politika 

végrehajtásában, ezért elő kell segíteni megerősödésüket. Frey szerint ehhez 

kiszámítható pénzügyi forrást kellene biztosítani számukra. Folyamatos, több szakaszos 

programok támogatására lenne szükség a jelenlegi esetleges finanszírozás helyett. 

Segíteni kell a szervezeteket abban, hogy a hátrányos helyzetű célcsoport munkába 

helyezésének elősegítésében kiváló szakembereket tudjanak alkalmazni, illetve 

számukra a szükséges továbbképzéseket biztosítani (Frey 2001). 

Tehát rendkívül fontos lenne egy megbízható, normatív alapú finanszírozása rendszer 

ahhoz, hogy a civilszervezetek hatékonyan tudják ellátni a hátrányos helyzetű 

álláskeresők fejlesztését és munkaerőpiacra való visszavezetését. A jelenlegi 

projektfinanszírozás nem nyújt módot rendszeres programok indítására, bizonytalan 

helyzetbe hozza a civilszervezeteket. 
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3. Komplex programok a hátrányos helyzetűek munkaerő-

piaci integrációjának elősegítése érdekében 

3.1. Komplex program vagy önálló képzés?  

Ebben az alfejezetben arra keresem a választ a szakirodalom alapján, hogy elegendő-e a 

képzés vagy szükség van komplex programokra a hátrányos helyzetű felnőttek 

felzárkóztatásához. 

A hátrányos helyzetű felnőttek társadalomba és munkaerőpiacra való 

(re)integrációjában kiemelt szerepe van a képzéseknek és a különböző támogató 

tevékenységeknek, azonban a tapasztalatok és a témával foglalkozó szakemberek szerint 

ezek önmagukban nem elegendők, a hátrányos helyzetűek problémáinak kezelése csak 

komplex programokon keresztül lehetséges.  

Halmos (2005) a megyei munkaerő-piaci programok és a képzők tapasztalatait, Di 

Benedetto és munkatársai (2007), továbbá Kerékgyártó (2005) a hátrányos helyzetűek 

felzárkóztatási programjait vizsgálva megállapították, hogy e célcsoport felzárkóztatását 

és elhelyezkedését illetően a komplex programok az egyéni támogatásoknál 

hatékonyabbnak bizonyultak.  

A hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való visszavezetését nehezíti, hogy számos 

olyan problémával küzdenek, amelyre egy átlagos képzés nem nyújt megoldást. 

Gyakrabban fordulnak elő náluk mentális problémák, tanulási nehézségek. 

Motiválatlanok, kommunikációs nehézségeik vannak, emellett alapismereteik is 

hiányosak (Halmos 2005:16-17). Ezek a problémák (személyiségi, szociális), illetve 

tanulási aktivitásuk és képességeik növelése komplex megoldásokat követel meg. Olyan 

komplex programokat kell kialakítani a hátrányos helyzetűek számára, melyek 

alkalmazkodnak a résztvevők szellemi és fizikai állapotához, előképzettségéhez, 

szükségleteihez, egyéni motivációihoz, továbbá melyek keretében megszerezhetők a 

szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciák (Zachár 2013). 

E csoportok reintegrálása hosszabb folyamatot igényel, mely többirányú támogatást 

biztosító programok révén valósítható meg. Felzárkóztatásuk, munkaerőpiacra való 

visszatérésük segítése érdekében a nekik szervezett programok során integrált 

megközelítést kell alkalmazni. Ez 3 fő elemből tevődik össze: a foglalkoztatásból, a 
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képzésből és a pszichoszociális támogatásból. Figyelembe kell venni a hátrányos 

társadalmi-gazdasági helyzetből fakadó problémák összetettségét, halmozódását. 

Képzésüket meg kell előznie, illetve kiegészítenie olyan szolgáltatásoknak, támogató 

tevékenységeknek, melyek a képezhetőségük javítására irányulnak és az egyéni 

adottságokhoz igazodnak (Kerékgyártó 2005:170). 

A szakértők olyan komplex programok alkalmazását javasolják, amelyek egyszerre 

biztosítják a szakképzés megkezdéséhez szükséges felzárkóztatást, a szakmai képzést és 

kiegészítő jellegű szolgáltatásokat, mint például a tanulási technikák megismertetése, 

munkatapasztalat-szerzés, álláskeresési vagy személyiségfejlesztési tréningek (Halmos 

2005:52). 

A komplex programokkal szemben azonban rengeteg ellenérv is megfogalmazódik. 

Györgyi és Mártonfi munkájukban a tranzitfoglalkoztatással kapcsolatban fogalmazzák 

meg, hogy drága, mivel az egy főre jutó fajlagos költségei magasak. Azonban úgy 

gondolom, hogy ez általános érvényű lehet bármely komplex programra (Györgyi – 

Mártonfi 2001:66).  Zachár is egyetért azzal, hogy ezek a programok a differenciált 

fejlesztés, a speciális kiegészítő szolgáltatások biztosítása miatt rendkívül költség és 

eszközigényesek (Zachár 2013). Emellett a munkaügyi központok munkaerő-piaci 

képzéseihez képest ezek a programok a munkanélküliek alacsony számát érintik 

(Halmos 2005:17). 

Tehát a komplex programok a többletszolgáltatásoknak és a hosszabb ideig tartó 

személyes törődésnek köszönhetően hatékonyabban képesek elősegíteni a hátrányos 

helyzetű személyek munkaerő-piaci (re)integrációját, mint egy önálló képzés vagy 

szolgáltatás. Azonban költségesebbek és kevesebb embert képesek elérni a munkaügyi 

központok képzéseinél.  A munkaügyi központok gyakorlatában viszont a hatékonysági 

követelményeknek (minél kevesebb pénzért, minél több képzés) való megfelelés miatt 

nem jellemző a kiegészítő, illetve rávezető modulok megrendelése, amelyre ennek a 

rétegnek az előbb említett okok miatt szüksége lenne. „A felnőttképzésben és különösen 

a munkanélküliek képzésében el kell azonban dönteni, hogy ezeket a rétegeket valóban 

az elhelyezkedés érdekében költségesebb komplex programokban való részvétel útján 

vezetjük át a munka világába, vagy bizonyos részükről véglegesen lemondunk” (Halmos 

2005:17).  
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Tehát azon hátrányos helyzetű személyek esetén, akiknél a hagyományos eszközök már 

nem hoznak eredményt, illetve akiknél a problémák halmozottan jelentkeznek, szükség 

van komplex programok alkalmazására. A problémát azonban az jelenti, amire Di 

Benedetto és munkatársai is felhívják a figyelmet, hogy nagyon nehéz meghúzni a 

határvonalat, hogy kik azok, akik számára valóban a komplex program az egyetlen 

esély, illetve kik azok, akik esetében a hagyományos eszközök is eredményesek lehettek 

volna (Di Benedetto et al. 2007).  

3.2. A hátrányos helyzetű rétegek képzésének jellegzetességei 

A képzés a komplex programok központi eleme, mivel a képzés révén egyrészt 

csökkenthetők az egyenlőtlenségek, másrészt fejleszthetők a munkaadók által 

megkövetelt kompetenciák. Ezért a következőkben azzal foglalkozom, hogy melyek 

azok a speciális tényezők, amelyeket figyelembe kell venni a hátrányos helyzetűek 

képzése során, milyen speciális igények merülnek fel a szakmai tartalmat (tananyag és 

képzéshez kapcsolódó szolgáltatás) és a képzés és fejlesztés módszereit illetően.  

A felnőttképzési szakirodalomban számos szerző foglalkozik a hátrányos helyzetűek 

képzése során felmerülő speciális elvárásokkal. Ezek közül kiemelendő Cserné és 

munkatársai (2006), Halmos (2005) és Karlovitz (2011, 2012) munkája.   

3.2.1. A szakmai tartalom (képzés és képzéshez kapcsolódó szolgáltatások) 

A képzés szakmai tartalma (tananyag) 

Ebben a részben azt vizsgálom, hogy milyen tartalomelemeket célszerű tartalmaznia 

egy hátrányos helyzetűeknek szóló komplex programnak. Melyek azok az ismeretek, 

készségek, amelyek fejlesztésére szükség van képzésük során. 

A hátrányos helyzetűek eredményes társadalmi és munkaerő-piaci felzárkóztatáshoz 

szükséges komplex program fő elemeit az egyik legteljesebben Molnár foglalja össze 

tanulmányában. A következő tartalomelemeket nevezi meg: 

o „Közismereti és kommunikációs felzárkóztatás 

o Pszicho-szociális-mentális támogatás 

o Személyiség és életvitel pozitív irányú fejlesztése 

o Felzárkóztatásra épülő gyakorlatorientált szakmai képzés 



 26 

o A munkaerőpiac által igényelt kulcsképességek fejlesztése 

o Munkaerő-piac (álláskeresési) felkészítés 

o Munkába helyezés és munkában tartás valamint utógondozás” (Molnár 

2010:33). 

Az általános alapkészségek (pl.: személyes és szociális készségek) rendkívül fontosak 

mind a mindennapi tevékenységek, mind a munkavégzés során is. Azonban ezek a 

hátrányos helyzetű személyek esetében gyakran hiányosak, még az alapfokú 

végzettséggel rendelkezők esetén is megfigyelhetők hiányosságok az alapvető fogalmak 

és ismeretek terén, illetve ezek sok esetben elavultak. Ez jelentősen akadályozhatja a 

tanulási folyamatot. Emiatt a számukra szervezett képzéseknek tartalmaznia kellene a 

hiányzó alapkészségek és alapműveltség pótlását, a munkaerőpiacon keresett és 

használható kompetenciák átadását (Cserné et al 2006:99). Karlovitz is fontosnak tartja, 

hogy a szakma tanulás előtt kerüljön sor az elemi alapok és a mindennapi élet során 

szükséges ismeretek és készségek átadására (Karlovitz 2012:238). A célcsoport azon 

tagjai számára, akik nem rendelkeznek 8 általános iskolai végzettséggel, illetve, akik 

nem fejezték be középfokú tanulmányaikat, biztosítani kell az alapfokú végzettség, 

illetve a szakma megszerzésének lehetőségét. E nélkül nem valósulhat meg tartós 

foglalkoztatásuk a munkaerőpiacon. A felzárkóztatás, az alapfokú ismeretek pótlása 

azért is fontos, mert elősegíti a szakképzésbe való bekapcsolódást. Továbbá az Országos 

Képzési Jegyzékben szereplő szakképzések előfeltétele a legtöbb esetben az alapfokú 

végzettség megléte (Halmos 2005:47). Ezt követően kerülhet sor a szakmai képzésre. 

A hátrányos helyzetűek képzésének fontos részét kell képeznie a kulcsképességek 

fejlesztésének, hiszen ezek a képességek napjainkban egyre inkább felértékelődnek 

nemcsak a munkaerőpiacon, hanem a mindennapi élet során is. Karlovitz szerint a 

hátrányos helyzetűek, s különösen az analfabéta és funkcionális analfabéta felnőttek 

képzésében célszerű együttesen fejleszteni minden kulcsképességet (Karlovitz 

2012:235). Erre a különböző tréningek kiválóan alkalmasak. 

Képzéshez kapcsolódó szolgáltatások 

A hátrányos helyzetű, aluliskolázott és szakképzetlen személyek részére az átlagosnál 

nagyobb nehézséget jelent a képzésben való részvétel, a tanulási tevékenység. Ezért 

folyamatosan segíteni és támogatni kell őket a képzés során, emellett kiegészítő 
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szolgáltatásokat is nyújtani kell számukra, melyek hozzájárulnak a tanulás sikeréhez, a 

szakmai és általános kompetenciák fejlődéséhez. 

A halmozottan hátrányos helyzetű célcsoportok munkaerőpiacra való beilleszkedése 

érdekében széleskörű fejlesztésben kell részesüljenek, mely magában foglalja a képzést 

megelőző és kiegészítő szolgáltatásokat. Képzést megelőző szolgáltatások a 

pályaorientációs, pálya-tanácsadási tevékenység, a kulcsképességek fejlesztése, a 

szakképesítés megszerzésének ösztönzése. (Halmos 2005:63). Az iskolapadba 

visszatérő tanulók számára gondot okoz a tananyag feldolgozása, újra meg kell őket 

tanítani tanulni. A képzés előtt tanulás-módszertani felkészítést kell számukra 

biztosítani a figyelés, a koncentráció, a jegyzetelés technikájának megtanulása, a fontos 

információk felismerése és a logikus gondolkodás fejlesztése érdekében (Eszik 2006). A 

személyiségerősítő és a felkészítő tréningek a programok megkezdése előtt hasznosak 

az önbizalom, illetve a programba való bekapcsolódás szükségességének megerősítésére 

(Halmos 2005:72).  

A képzést kiegészítő szolgáltatások közül nagyon fontos szerepe van a szociális és 

mentális gondozásnak, mely a komplex programokban folyamatosan jelen van. Ez a 

szolgáltatás több szerzőnél (Halmos, Mayer) megjelent. Kerékgyártó szerint a 

pszichoszociális támogatás hozzájárulhat a képzésből való lemorzsolódás veszélyének 

mérsékléséhez, illetve az eredményes részvétel feltételeinek megteremtéséhez 

(Kerékgyártó 2005:170).  

Mivel a programok fő célja a foglalkoztatási esélyek növelése és a munkaerőpiacra való 

beilleszkedés, nagyon fontos, hogy a programok tartalmazzanak olyan szolgáltatásokat, 

melyek ezt segítik elő. Ez általában álláskeresési technikák oktatása vagy munkahelyi 

gyakorlat formájában valósul meg (Halmos 2005: 63). A foglalkoztatás biztosítására 

azért van nagy szükség, mivel így hasznos munkavégzés, foglalkoztatás közben 

sajátíthatják el a résztvevők szakképzettségükhöz, sikeres elhelyezkedésükhöz, 

munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedésükhöz szükséges ismereteket és készségeket. 

(Kerékgyártó 2005:170). 

Tehát a komplex program lényege, hogy a képzés mellett számos kiegészítő 

szolgáltatással járuljon hozzá a felzárkóztatás sikeréhez. Csak ilyen többoldalú 

támogatással biztosítható, hogy a résztvevők eredményesen elvégezzék a képzési 
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programot és felkészüljenek a munkaerő-piaci integrációra. Ezek azok a főbb elemek, 

amelyeket tartalmazhat egy komplex program, azonban egy konkrét szakmai program 

összeállítását számos tényező befolyásolja. Például: az adott célcsoport tulajdonságai, 

szükségletei, fenntartó kritériumai, rendelkezésre álló forrás, stb. 

3.2.2. A képzés és fejlesztés módszerei 

A tanulási-tanítási folyamat szempontjából rendkívül fontos, hogy az oktatók 

rendelkezzenek az adott célcsoportnak megfelelő módszertani kompetenciákkal.  

Karlovitz a hazai felnőttképzési intézmények gyakorlati tapasztalatait tanulmányozva 

azt tapasztalta, hogy a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony 

iskolázottságú felnőttek esetén a hagyományos képzési módszerek korlátozottan 

alkalmazhatók. Az előadóközpontú módszerek nem alkalmasak az alacsonyabb 

képzettségűek oktatására. Olyan módszerekre van szükség, amelyben a megértés 

ellenőrzése folyamatos (Karlovitz 2011:115). Tehát esetükben a tanítási folyamatnak a 

résztvevőközpontú módszerekre kell épülnie, a képzés középpontjában az aktív, 

cselekedtető tanulásnak kell állnia (Cserné et al 2006:10). A képzési módszereknek 

igazodnia kell az egyes rétegek adottságaihoz és igényeihez. Mayer az 

iskolarendszerből lemorzsolódó fiatal felnőttek felzárkóztatásával foglalkozó 

tanulmányában megfogalmazza, melyek azok a kívánatos attitűdök, ahogyan egy 

második esély típusú programot megvalósító intézmények viszonyulnia kell a 

tanulókhoz. Nála is megjelenik a tanulót és a vele kapcsolatos problémát középpontba 

állító pedagógiai szemlélet, emellett modern eszközökre építő sokszínű módszertani 

szemlélet alkalmazását javasolja. Az órai foglalkozásokat differenciáltan, az egyéni 

képességeket figyelembe véve kell kialakítani, dominálnia kell a közvetlen, interaktív 

órai kommunikációnak. (Mayer 2006). Halmos szerint is egyénre szabott, differenciált 

fejlesztést kell biztosítani a hátrányos helyzetű személyek számára, amely segítséget 

nyújt számukra a mentális, a tanulási és készségbeli problémáik leküzdésében (Halmos 

2005:16) 

 

A hátrányos helyzetűek számára alacsony iskolai végzettségük miatt nagyobb kihívást 

jelent az elméleti, a valóságtól elvonatkoztatott ismeretek megértése és elsajátítása. 

Ezért az ő esetükben különösen fontos, hogy gyakorlati példákon, a mindennapi 

élethelyzeteken keresztül történjen az új ismeret átadása. Ez nemcsak megkönnyíti 
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számukra a tanulást, hanem még motiváló erőt is jelent, mivel megtapasztalhatják a 

megszerzett ismeretek gyakorlati értékét. Támaszkodni kell a résztvevők tapasztalataira, 

meglévő tudására, a gyakorlati tevékenységre kell a hangsúlyt helyezni, a frontális 

óravezetés helyett a tevékenységközpontú módszereknek kell dominálnia (Eszik 2006). 

Az oktatóknak a mindennapi életből vett példákon és szituációs gyakorlatokon keresztül 

kell átadnia az ismereteket (Karlovitz 2012:235). Számukra a szakképzést is 

tevékenységorientált módon, a képzés és a munkavégzés elemeit kombinálva szükséges 

kialakítani (Zachár 2013). 

3.2.3. A hátrányos helyzetű célcsoporttal foglalkozó szakemberek 

kompetenciái 

A következőkben azt vizsgálom, melyek azok a kompetenciák, amelyekkel rendelkeznie 

kell az ezzel a célcsoporttal foglalkozó felnőttoktatónak. 

Mivel a legtöbb hátrányos helyzetű tanuló kudarcként élte meg az iskolaéveket, az 

egyik legfontosabb feladat a pozitív attitűd kialakítása a tanulás iránt. Ezt elősegítheti az 

egyénorientált nevelő munka, mely az oktatótól empátiát, szociális érzékenységet és 

nagyobb figyelmet követel meg (Székely – Takács 2003). 

Bergo és munkatársai (2006), illetve Cserné és munkatársai (2006) foglalkoztak azzal, 

hogy melyek a legfőbb ismeretek, készségek és képességek, amelyre a hátrányos 

helyzetű csoportokkal foglalkozó oktatóknak és szakembereknek szüksége van. 

Rendkívül fontos az oktató szakmai felkészültsége, továbbá a rugalmasság, az előítélet 

mentesség és a hitelesség. A hátrányos helyzetűekkel foglalkozóknak ezen túl speciális 

kompetenciákkal is rendelkezniük kell a kutatások szerint. Mivel e célcsoport tagjai 

gyakran aluliskolázottak, fontos, hogy a képzés során pótolják a hiányzó 

alapkészségeket és alapműveltséget. Emiatt a velük foglalkozó andragógusoknak a 

tanítók módszertani felkészültségével is rendelkezniük kell. Emellett tudniuk kell, 

hogyan lehet könyvek helyett gyakorlati módon és audiovizuális eszközök segítségével 

kompetenciákat fejleszteni. Az alacsony iskolázottságúakkal foglalkozók tréneri 

felkészültségére is szükség van, hiszen tanulási képességeik, szociális alapkészségeik és 

önbizalmuk is hiányosak, s mindezek leginkább tréningmódszer segítségével 

fejleszthetők leginkább. Az andragógusnak segítő-támogató szerepet (tutor, mentor) is 
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be kell töltenie. Ismernie kell a csoportos tanulási módszereket, továbbá 

szociálpszichológiai felkészültséggel is rendelkeznie kell (Cserné et al 2006:13). 

A hatékony munka érdekében az oktatónak rendelkeznie kell a csoport tagjaival való 

együttműködés képességével és a csoportdinamikai folyamatok ismeretével. 

Rugalmasnak kell lennie, a képzést és a módszereket a tényleges résztvevőkhöz kell 

igazítania. Továbbá érzékenynek kell lennie a kulturális háttér iránt, mivel ahhoz, hogy 

a képzést a célcsoportnak megfelelően tudja kialakítani, ismernie kell az adott 

célcsoport életkörülményeit, szükségleteit és erőforrásait. Az oktatónak empatikus 

kapcsolatot kell kialakítania a résztvevőkkel, a hatékony közös munka érdekében 

toleránsnak kell lennie a résztvevők értékrendjével és élettapasztalataival (Bergo et al 

2006:32-33). 

A gyakorlatiasabb, hasznosítható tudás közvetítése és a tanuló aktív részvételén alapuló 

módszerek alkalmazása az oktatótól a hagyományos ismeretátadó szerep helyett 

egyfajta tanulási folyamatot támogató szerepet igényel (Kovács 2008:355).  

 

Bár jelentősebben nem különbözik a hátrányos helyzetűek képzése a többi 

célcsoportétól, azonban a velük foglalkozó oktatóknak nagyobb didaktikai és tanítási 

tapasztalattal szükséges rendelkezniük (Bergo et al 2006:31). Ahogyan korábban 

láthattuk a hátrányos helyzetű tanulók gyakran küzdenek motivációs problémákkal, 

tanulási nehézséggel. Ezért az oktatóknak nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a 

motivációra fenntartására (pl.: tanulmányutak szervezése, tanári dicséret, pénz), a 

pozitív megerősítésre, az egyéni fejlődés rendszeres értékelésére és a képzés során 

folyamatosan segítséget kell nyújtaniuk számukra (Eszik 2006). A hátrányos helyzetű és 

speciális sajátosságokkal rendelkező célcsoporttal való eredményes együttműködés az 

oktatótól nagyobb oktatási-tanulásirányítási kompetenciákat követel (Cserné et al 

2006:13). A hátrányos helyzetűek fejlesztése esetén előnyös lehet, ha az oktatói teambe 

olyan személy is kerül, aki jól ismeri a célcsoportot és életkörülményeit. Az oktatóknak 

megfelelő háttértudást és számos készséget kell birtokolniuk ahhoz, hogy hatékonyan 

tudjon bánni ezzel a célcsoporttal. Több területen jártasnak kell lenniük, oktatási, 

szociális nevelési és pszichológiai ismeretekkel is rendelkezniük kell. (Bergo et al 

2006:32). 
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4. A komplex programok vizsgálata debreceni civilszervezetek 

körében 

Kutatásom célja a debreceni hátrányos helyzetűekkel foglalkozó civilszervezetek 

komplex programjainak, projektjeinek elemzése és összehasonlítása elsősorban a 

szakmai programra és a felzárkóztatás módszertanára fókuszálva. Arra keresem a 

választ, hogy melyek a programok jellemző jegyei, alkalmaznak-e speciális 

programelemeket és módszereket a hátrányos helyzetűek fejlesztése érdekében, milyen 

hasonlóságokat és eltéréseket mutatnak az egyes szervezetek. Továbbá, hogy van-e 

különbség a korábban az OFA által támogatott, nagy pilot projekteket (melyek 

modellprogramokká váltak) megvalósító szervezetek és az ilyen modellprogramokra 

nem támaszkodó szervezetek jelenlegi hátrányos helyzetűekkel való foglalkozásának 

gyakorlatában. 

Az empirikus kutatás során debreceni hátrányos helyzetűekkel foglalkozó 

civilszervezetek közül négy olyat választottam ki, amelyek valósítottak már meg 

komplex programokat. Emellett fontos kritérium volt, hogy a mintába olyan szervezetek 

is kerüljenek be, amelyek valamely modellprogramhoz kötődtek. A kiválasztott 

intézmények az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület (továbbiakban: OTE), 

mely a tranzitfoglalkoztatási modellhez kötődik, a CSAT Egyesület a Hátrányos 

Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért (továbbiakban: CSAT), mely a 

KID programhoz, a Lépéselőny Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Lépéselőny) és a 

Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége 

(továbbiakban: Munkanélkülieket Segítő Szövetség) pedig előzetes ismereteim szerint 

nem kapcsolódott hasonló kidolgozott modell programhoz. Az empirikus kutatás során 

kvalitatív módszert alkalmaztam. Szervezetenként 2-2 félig strukturált interjút 

készítettem, egyrészt a civilszervezetek vezető beosztású tagjaival (elnök, szakmai 

vezető, általános titkár), másrészt a programok megvalósításában közreműködő 

szakemberekkel, oktatókkal. Emellett kutatásom kiterjedt a rendelkezésre álló 

dokumentumok elemzésére is. A következőkben ezek alapján egységes, közös 

szempontok alapján hasonlítom össze a programokat.  

A következő szempontok mentén elemzem az információkat: célcsoport, 

tevékenység, szükségesek-e komplex programok, a résztvevők toborzása, kiválasztása, 
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a komplex programok felépítése, elemei, képzés és képzéshez kapcsolódó 

szolgáltatások, kiegészítő tevékenységek, a szakmai programot befolyásoló tényezők, 

időtartam, szakemberek, módszerek, motiválás, eredmények és finanszírozás. 

4.1. A szervezetek bemutatása 

4.1.1. A szervezetekről általánosan 

Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesületet 1999-ben hozták létre 

tranzitfoglalkoztatási vagy hasonló jellegű programokat megvalósító foglalkoztatási 

célú civilszervezetek. Országos hálózati szerv és felnőttképzési intézmény. „Hátrányos 

helyzetű emberekkel foglalkozó civilszervezetek számára nyújt érdekképviseletet, 

valamint komplex munkaerő-piaci projekteket véleményez, fejleszt, annak érdekében, 

hogy a hálózatban résztvevő partnerszervezetek magas szakmai színvonalon láthassák 

el tevékenységeiket” (OTE 2013). A tranzitfoglalkoztatás olyan komplex foglalkoztatási 

program, amely 3 fő részből áll, felnőttképzésből, a szociális munkából és 

pszichoszociális segítésből, továbbá foglalkoztatásból. A cél, hogy a programból 

kikerülő ügyfelek az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedjenek el. A befejezést 

követően még 6 hónapig nyomon követik a résztvevők sorsát, segítik őket a munkaerő-

piaci, társadalmi integrációban (Kádár 2013a). 

A Lépéselőny Közhasznú Egyesület 2002-ben jött létre. „Főként a munkanélküliek és 

a teljes értékű, valamint a megváltozott munkaképességű álláskeresők re-

integrációjával foglalkozó foglalkoztatási célú civilszervezet, amely a társadalmi 

felelősségvállalás és esélyegyenlőség jegyében elkötelezett híve a személyek 

munkaerőpiacról való kiszorulása megakadályozásának” (Lépéselőny 2013). 

Kezdetben munkanélküli diplomásoknak szerveztek programokat, majd a munkaerő-

piaci helyzetnek megfelelően átalakult a profil, így jelenleg a hátrányos helyzetű és 

álláskereső célcsoporttal foglalkoznak (Dorogi 2013). Számukra nyújtanak különféle 

szolgáltatásokat, a munkaerőpiac keresletének megfelelő készségeiket erősítik és 

fejlesztik, illetve Európai Uniós projekteket valósítanak meg.  

A Munkanélkülieket Segítő Szövetség 1998-ban jött létre, országos szervezet. 

Kezdetben munkaerő-piaci programokat megvalósító szervezetek fejlesztésével 

foglalkoztak, a közvetlen célcsoporttal, a hátrányos helyzetűekkel 2007 óta 
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foglalkoznak (Kádár 2013b). A szervezet célja a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű 

rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások 

fejlesztése, megvalósítása és terjesztése. 

„A CSAT Egyesület 1998-ban alakult azzal a céllal, hogy a foglakoztatáspolitika, a 

társadalompolitika, és a szociális munka terén fejlesztő, tanácsadó, információközvetítő 

feladatokat vállaljon fel, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyek 

számára reintegrációs, foglalkoztatási és képzési programokat szervezzen és valósítson 

meg” (CSAT 2013). A CSAT kialakította és több alkalommal megvalósította a KID 

(Komplex, Integrált, Differenciált) szakmai programot.  A cél egy újszerű, hatékony 

módszereket ötvöző, a hazai munkaerő-piaci helyzethez igazodó, modellértékű kísérleti 

program olyan 16 és 25 éves kor közötti fiatalok számára, akik az iskolarendszerből 

lemorzsolódtak, maximum 11 osztályt végeztek el, szakképzettséggel vagy piacképes 

szakmával nem rendelkeztek, szocio-kulturális körülményeik miatt halmozottan 

hátrányos helyzetűek, illetve regisztrált és regisztrálatlan munkanélküliek. A KID típusú 

programok módszertanának kidolgozását és megvalósítását az Országos Foglalkoztatási 

Közalapítvány (OFA) támogatta. 2005-től pedig az Európai Szociális Alap (ESZA) 

finanszírozta a kidolgozott KidNet.hu modell továbbfejlesztését, illetve a szolgáltatások 

működését (HEFOP 2.3.2.). 2008-ban megszűnt a program támogatása. Ezt követően a 

KID- típusú programok folytatásaként dolgozták ki a KID-PREMIER programot. Erre 

egy TÁMOP (1.4.3.-08/2-2009-0052)  konstrukció nyújtott lehetőséget, mely a 

hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációja érdekében megvalósított 

tevékenységek szakmai eredményei és tapasztalatai alapján működő modellek és 

eszközök elterjesztését, rendszerszerű alkalmazását, intézményesítését  támogatta. A 

projekt 2008-2010 között valósult meg. Ennek részeként került leírásra a 

modellprogram (Kovács 2013b). 

A vizsgált szervezetek közül kettő regionális (CSAT, Lépéselőny), kettő pedig országos 

hatókörű (OTE, Munkanélkülieket Segítő Szövetség). Bár a szervezeteknek nem 

elsődleges tevékenysége a felnőttképzés, közülük három (OTE, CSAT, Lépéselőny) 

mégis rendelkezik felnőttképzési akkreditációval. Elsősorban felnőttképzéshez 

kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtanak ügyfeleik részére. 
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4.1.2. A szervezetek célcsoportjai 

A vizsgált szervezetek célcsoportját tekintve mindegyikben megjelennek a hátrányos 

helyzetűek, illetve az álláskeresők, továbbá három szervezet (OTE, CSAT, 

Munkanélkülieket Segítő Szövetség) esetén azok a civilszervezetek és munkatársaik is, 

akik ezekkel a célcsoportokkal foglalkoznak. Az utóbbiak az OTE és a 

Munkanélkülieket Segítő Szövetség elsődleges célcsoportját jelentik. A kutatásban 

résztvevő szervezeteknél megjelenő hátrányos helyzetűek elsősorban munkaerő-piaci és 

szociális szempontból tekinthetők hátrányos helyzetűnek. Ezen belül rendkívül 

heterogén a célcsoport, a hátrányos helyzetűek számos, az elméleti részben korábban 

ismertetett típusa megjelenik az egyesületeknél, egy-egy szervezeten és képzésen belül 

is. Nagy létszámban képviseltetik magukat az alacsony iskolai végzettségűek, a 

hátrányos helyzetű kistérségben élők, a tartósan munkanélküli vagy inaktív személyek, 

a munkaügyi rendszer által nem látható nem regisztrált tartós munkanélküliek, elavult 

szakképesítéssel rendelkezők, vagy szakképesítéssel nem rendelkezők, 

gyermekgondozást követően a munkaerő-piacra visszatérők, illetve a halmozottan 

hátrányos helyzetű személyek. Nem jellemző, hogy ilyen szempontból homogén 

célcsoportok kialakítására törekszenek a szervezetek. A résztvevők különböző 

településről jönnek, változó életkörülmények, élethelyzet jellemzi őket, romák és nem 

romák, iskolai végzettségük is változó. Interjúalanyaim számára általában a motiváció 

és az együttműködési készség fontos, továbbá, hogy tudásszintben ne legyenek nagy 

szélsőségek a résztvevők között. Novotni Edit szerint nagyon eltérő adottságokkal és 

helyzetben lévő ügyfeleket nehéz egy olyan programba bevonni, ahol kötöttek a 

foglalkozási elemek. Kovács András szerint az életkorbeli heterogenitás kifejezetten jó 

hatással van a csoportra. 

A szervezetek bár hasonló célcsoporttal foglalkoznak, megfigyelhetők speciálisabb, 

egy-egy intézményre jellemzőbb programrésztvevők. Az OTE jelenleg egy projektjéhez 

kötődően a fogva tartottak számára nyújt fejlesztést, általában pedig alacsony 

végzettségű ügyfeleik vannak. A Lépéselőny az évek folyamán többször váltott profilt, 

így kezdetben az álláskereső diplomások, jelenleg pedig a hátrányos helyzetű nők, 

illetve a megváltozott munkaképességű személyek jelennek meg hangsúlyosan a 

célcsoportban. A CSAT az álláskeresőkön belül kiemelten foglalkozik a pályakezdő 

fiatalokkal, a 18-30 éves korosztállyal.  
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4.1.3. A szervezetek tevékenységei 

A vizsgált szervezetek már jelentős tapasztalatot szereztek a hátrányos helyzetűek 

felzárkóztatásában, hiszen már több mint 10 éve működnek ezen a területen. Két fő 

vonal különíthető el az ilyen irányú tevékenységeket illetően. Egyrészt, amikor 

közvetlenül a hátrányos helyzetű célcsoport számára nyújtanak képzéseket, 

szolgáltatásokat, munkaerő-piaci programokat, másrészt, amikor közvetetten, a 

hátrányos helyzetűekkel foglalkozó civilszervezetek jelentik a célcsoportot, megosztják 

velük tapasztalataikat, információközvetítést, tanácsadást, képzéseket, tréningeket 

nyújtanak számukra, segítik őket a célcsoporttal való foglalkozásban. Két szervezetnél, 

a Munkanélkülieket Segítő Szövetségnél, illetve az OTE-nél az utóbbi terület dominál, 

hiszen ernyőszervezetekként, érdekvédelmi szervként tevékenykednek elsősorban. 

Emellett a CSAT is meghatározó tevékenységet végez ezen a területen. Tehát az 

egyesületek fontosnak tartják a tapasztalataik átadását, a hasonló tevékenységet végzők 

fejlesztését. Mind a négy intézmény debreceni székhellyel működik, kapcsolatot 

ápolnak egymással, együttműködések valósulnak meg közöttük, továbbá megosztják 

egymással tapasztalataikat.   

Közvetlenül a hátrányos helyzetűek számára a vizsgált szervezetek képzéseket és 

szolgáltatásokat nyújtanak. Ennek célja a célcsoport helyzetének javítása, segíteni őket 

az elsődleges munkaerőpiacra történő integrációban, illetve a képzésbe való 

bekapcsolódásban. Mind a négy szervezet pályázatokhoz kötődően végzi az ilyen irányú 

tevékenységét. A szervezetek közös vonása, hogy a hátrányos helyzetűek számára EU-s 

TÁMOP-os projekteket valósítanak meg, képzéseket, illetve különböző szolgáltatásokat 

nyújtanak, melyek a foglalkoztathatóságuk és mentális, szociális helyzetük javítására 

irányulnak. Hasonlóságként emelhető még ki, hogy ezek a támogató tevékenységek 

általában tanácsadások, tréningek, klubok, csoportfoglalkozások keretében történnek. 

Azonban abban, hogy milyen szolgáltatásokat, illetve, hogy ezeket milyen tartalommal 

töltik meg, megfigyelhetők eltérések az egyesületek között. A munkaerő-piaci 

(re)integráció elősegítése is többféleképpen történik. Kompetenciafejlesztő képzésekkel. 

pszicho-szociális gondoskodással, munkaerő-piaci tréning szolgáltatásokkal, 

foglalkoztatás és munkatapasztalat szerzés megszervezésével próbálják helyzetbe hozni 

a munkanélkülieket, hogy minél alkalmasabb munkavállalóvá váljanak.  
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A vizsgált szervezetek rendszeresen valósítanak meg nagyobb volumenű, komplex 

munkaerő-piaci integrációs, reintegrációs programokat hátrányos helyzetűek számára.  

Ezek lehetőséget nyújtanak arra, hogy a hátrányos helyzetű egyén többoldalú segítséget 

kapjon a felzárkózáshoz, ötvözi a hátrányos helyzetűek számára nyújtott 

szolgáltatásokat. Ezek elsősorban TÁMOP-os projektek keretében valósulnak meg.  

4.1.4. A komplex programok indokoltsága 

Ebben a részben azt vizsgálom, hogy szükségesnek tartják-e a hátrányos helyzetűek 

felzárkóztatása érdekében komplex programok nyújtását azok a szakemberek, akik a 

gyakorlatban foglalkoznak velük. 

Az interjúalanyok egyetértettek abban, hogy a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása csak 

komplex programokon keresztül lehetséges. Úgy vélik, hogy azok a személyek, akikkel 

ők foglalkoznak, olyan problémákkal küzdenek, amelyek komplex megoldást 

igényelnek, nem elegendő egy-egy képzés vagy szolgáltatás problémáik kezelésére. A 

komplex programokba bevontak általában hátrányos helyzetű kistérségben élők, régóta 

munkanélküli vagy inaktív személyek, gyakran elavult szakképzettséggel rendelkezők, 

alacsony iskolai végzettségűek vagy nem szereztek szakmai végzetséget. Az egyik 

legnagyobb problémát az jelenti, hogy ezek a személyek már hosszú ideje (ez akár 10-

15 év is lehet) kikerültek a munka és képzés világából is. Ezért mind a képzésbe való 

bekapcsolódáshoz, mind a munkaerőpiacra történő integrációhoz segítségre van 

szükségük. Kovács András, az OTE szakembere szerint jelentős nehézséget jelent ennek 

a célcsoportnak az új ismeretanyag elsajátítása: „hiányzik a módszertan, nem tudnak 

jegyzetelni, nem tudnak folyamatosan odafigyelni, adott esetben az írás-olvasási 

ismereteik is hiányosak” (Kovács 2013a). Emiatt, ha csupán képzésben, különösen, ha 

OKJ-s képzésben részesülnek, fennáll a veszélye, hogy nem lesznek képesek elsajátítani 

az ismereteket, megfelelni a követelményeknek, illetve elvégezni a tanfolyamot. 

Mindenképpen fontos számukra, hogy a képzés különböző támogató tevékenységekkel, 

kompetenciafejlesztéssel egészüljön ki. Dorogi Erzsébet szerint ezeknek az embereknek 

a munkanélküliséggel több munkaerőpiacon fontos készségük sérül és vész el amiatt, 

hogy nem használják. Gyakran pedig tartós munkanélküliséggel küzdenek, így a hosszú 

munkanélküliségben töltött idő alatt elavulnak szakmai kompetenciáik. Ezért többoldalú 

fejlesztést igényelnek, melynek része a képzés és a kiegészítő jellegű szolgáltatás is 

(Dorogi 2013).  
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A célcsoport tagjai gyakran mentális és társadalmi beilleszkedési problémákkal is 

küzdenek, nem tudnak közösségben viselkedni. Vissza kell szokniuk a mindennapi 

tevékenységekbe, el kell sajátítaniuk a szabályokat. Számukra komplex felkészítés 

szükséges, amely kiterjed a társadalomba való beilleszkedés előkészítésére is. Kádár 

Orsolya szerint szükség van szolgáltatásokra, nagyon fontos a mentor vagy szociális 

munkás szerepe, aki segíti őket mindennap. Emellett igény mutatkozik a különféle 

tréningekre, jogi és pszichológiai tanácsadásokra is. 

Novotni Edit szerint nem elég a képesítést megszerezni ahhoz, hogy valaki megfeleljen 

a munkáltató igényeinek, hiszen ezen kívül elvárás a szakmai tapasztalat és számos, a 

munkahelyen fontos kompetencia megléte. „A kulcsképességeket ugyanúgy szükséges 

fejleszteni, mint amennyire szükséges, hogy a szakmai képesítést megszerezzék azok, 

akik munka nélkül vannak. A komplex programok arra adnak lehetőséget, hogy egyéni 

és csoportos fejlesztések keretében akár az álláskeresési technikákat oktassuk, 

kommunikációs, motivációs foglalkozásokat tartsunk, konfliktuskezelési technikákat 

tanítsunk, tanulási technikákat oktassunk, amelyek felkészítik őket a tanulás 

folyamatára. A munkatapasztalat szerzést, munkakipróbálást megszervezzük, hogy így 

kapcsolatba kerüljenek a munkáltatókkal. Ez a fajta komplex segítségnyújtás segíti őket 

hozzá ahhoz, hogy minél eredményesebben tudjanak nemcsak elhelyezkedni, hanem 

elhelyezkedés után munkahelyüket megőrizni is az álláskeresők” (Novotni 2013). 

Kovács Zsuzsanna az alacsony iskolai végzettségű, csekély anyagi háttérrel rendelkező 

fiatalok problémáját emeli ki. Szerinte „fontos az álláskeresők legkiszolgáltatottabb 

csoportjának, az alacsony iskolai végzettségű fiataloknak olyan komplex programokat 

indítani, melyek nem csak tüneti kezelésként próbálnak újabb és újabb segéd- és 

betanított munkákat találni a szürke-, illetve feketegazdaságban, hanem az álláskereső 

fiatal képzettségi szintjét növelve új esélyeket nyújtanak a munkaerőpiacon” (Kovács 

2013b). Olyan szakmákat kell számukra indítani, amelyekre valódi munkaerő-piaci 

igény mutatkozik. 

Fontos megjegyezni, hogy az itt leírt problémák bár általánosak, azonban nem igazak 

minden egyénre. Ahogy Király László is nyilatkozott, nem csoportként kell kezelni a 

hátrányos helyzetűeket, hanem egyénként. Így nem mondható el általánosan, hogy 

komplex programra van szüksége ennek a célcsoportnak. Sokkal inkább az adott 

egyénről beszélhetünk. „Van, akinek csak a kommunikációs képességét kell fejleszteni, 
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van aki, ha egy állásinterjúra bekerül, akkor nem tudja magát jól „menedzselni”. 

Viszont másoknak meg pedig tényleg komplex munkaerő-piaci felkészítés kell” (Király 

2013). Tehát ez egyénfüggő, azoknak az embereknek, akik régóta kikerültek az oktatási 

rendszerből, illetve a munkaerőpiacról, halmozottan hátrányos helyzetűek szükséges 

komplex programokat nyújtani, hiszen számos problémával küzdenek, melyre 

megoldást kell adni. Ez felveti azt a problémát, ami az elméleti részben is 

megfogalmazódott, azt, hogy nehéz megítélni, hogy kik azok, akinek integrációja 

valóban komplex segítést igényel. Ezt a szervezetek a megfelelően előkészített és 

tapasztalt szakemberekkel megvalósított kiválasztási folyamat révén biztosíthatják. 

Kutatásom igazolta a szakirodalmakat, melyek a hátrányos helyzetűek komplex módon 

történő fejlesztése mellett érvelnek. Interjúalanyaim, akik már hosszú ideje 

foglalkoznak a gyakorlatban ezzel a célcsoporttal, egybehangzóan nyilatkozták, hogy a 

hátrányos helyzetűek számára nem elegendő egy-egy képzés vagy szolgáltatás. Ők is 

úgy látják, hogy komplex fejlesztés szükséges. Komplex programjaik során rengeteg 

olyan munkanélküli személyt sikerült visszajuttatniuk a munkaerőpiacra, akiknek a 

hagyományos munkaerő-piaci eszközökkel valószínűleg nem lett volna módjuk. 

4.2. A résztvevők toborzása, kiválasztása 

A toborzási, kiválasztási folyamat tehát egyrészt az előbb ismertetetettek, másrészt 

amiatt is lényeges eleme a projektnek, mivel az ennek során kiválogatott résztvevőkkel 

kell megvalósítani a programot és elérni a vállalt indikátorokat. A toborzás során az 

intézmények munkatársai először meghatározzák, hogy az adott program potenciális 

résztvevői hogyan érhetők el a leghatékonyabban. Feltérképezik, melyek azok az 

intézmények, amelyekkel kapcsolatot tarthatnak. Felveszik a kapcsolatot együttműködő 

partnerekkel, akik segíthetnek a célcsoport elérésében.  A vizsgált szervezetek hasonló 

intézményekkel veszik fel a kapcsolatot, ezek a munkaügyi központ, az adott település 

önkormányzata, családsegítő központ, védőnőszolgálat, gyermekvédelmi szakszolgálat, 

iskolák helyi partnerszervezetek, civil szervezetek, stb. Tájékoztatják ezeket az 

intézményeket a programokról, aki küldhetik hozzájuk az ügyfeleiket. Többféle 

marketingkommunikációs eszközt alkalmaznak. Szóróanyagokat (szórólapok, 

tájékoztató füzetek), hirdetéseket, plakátokat helyeznek el ezeken a célcsoport által 

leglátogatottabb helyeken. Továbbá toborzónapokat, tájékoztatókat tartanak. A helyi 

sajtóban való megjelenés is hatékony lehet. Gyakran pedig a résztvevők egymásnak 
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ajánlják a programokat, különösen, ha korábban már valósult meg hasonló program. 

Ezek a toborzási csatornák nagyon eredményesek, az interjúalanyok szerint általában 

túljelentkezés jellemző a programokra. Novotni Edit szerint azonban szükséges is a több 

jelentkező, mivel átlagosan a programba bevonandó létszám 3-4-szereséből tudják 

kiválasztani a megfelelő személyeket a vállalt létszámban.   

A toborzási szakaszt a kiválasztás követi. Mivel rendkívül kritikus eleme a 

programoknak a megfelelő résztvevő, ezért a szervezetek nagy hangsúlyt helyeznek 

kiválasztására. Az a jellemző, hogy a jelentkezőknek többszörös szűrőnek kell 

megfelelniük. Az intézményeknek jól kidolgozott, professzionális kiválasztási 

módszereik vannak. Ennek minden esetben része egy személyes elbeszélgetés vagy 

interjú, továbbá a készségek és problémák felmérése, diagnosztizálása. 

Az OTE-nél két kiválasztási módszert alkalmaznak. Az első egy többlépcsős 

kiválasztási módszer. Ennek során először jelentkezni kell, majd egyéni elbeszélgetésre 

kerül sor, amelyre el kell hozniuk az önéletrajzukat, továbbá szöveget kell felolvasniuk. 

Emellett sor kerül egy személyes elbeszélgetésre, melyben az egyén motiváltságát és 

szociális funkcióit kívánják feltérképezni. A másik módszert azért alakították ki, mert 

azt tapasztalták, hogy sokszor nem a jelentkezők írták az önéletrajzot. Emiatt 

csoportokban hívják be őket. Itt különböző feladatokat kapnak, matematika és olvasás, 

történetet kell folytatniuk. Helyben kell megírniuk az önéletrajzot. Ennek során a 

csoportban való együttműködési készségüket is fel lehet mérni. Mindkét módszer esetén 

az összbenyomás alapján döntenek. 

A Lépéselőny Egyesület Szociális gondozó és ápoló képzésénél a képzés nehézségére 

való tekintettel szakértőt kértek fel, hogy szűrje meg azokat, akik képesek elvégezni a 

képzést. A pszichológus tesztekkel és beszélgetéssel segítette a kiválasztást. 

Az Munkanélkülieket Segítő Szövetségnél a kiválasztási folyamat egy általános teszttel 

indul, majd egy kapcsolatfelvételi lapot kell kitölteni, ezután beszélgetésre kerül sor. A 

résztvevőknek egy általános matematikai és közismereti tesztet, egy munka-érték 

kérdőívet, IQ tesztet kell kitölteniük, végül pedig egy szűkebb körrel személyes 

elbeszélgetésre kerül sor. Ezek alapján választják ki a résztvevőket. 

A CSAT először egy előszűrést végez a munkaügyi közkirendeltségek 

együttműködésével. Ezután diagnózist készítenek, melyben képet kapnak az egyén 
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aktuális helyzetéről és állapotáról. A jelentkezőknek egy adatlapot kell kitölteniük, 

ezalapján megállapítják, hogy az egyén megfelel-e a program célcsoportjának. Sor kerül 

interjúkra, személyes elbeszélgetésekre. A diagnosztikus szakaszban szubjektív 

információkat is figyelembe vesznek, hogyan látja az egyén saját helyzetét, lehetőségeit, 

problémáit. Ezután állapotfelmérés zajlik, „amely kiterjed az egyén egészségi és 

mentális/pszichés állapotára, szociokulturális helyzetének feltárására, képzettségének, 

ismereteinek és készségeinek (beleértve a munkavállalási készségeket is) felmérésére, 

valamint személyes, és munkavállalással összefüggő szükségleteire, igényeire és 

lehetőségeire” (Kovács 2013b). Úgy gondolom, hogy az egyesületek ezekkel a 

módszerekkel képesek a legalkalmasabb célcsoport kiválasztására.  

A kiválasztás során a szervezetek ugyanazokra a tényezőkre helyeznek nagy hangsúlyt. 

Ezek a jelentkezők adottságai, külső kritériumok: a pályázati kiírás, a megrendelő 

elvárásai, munkaerőpiac igényei, a szervezet szempontjai. Ezeket kell összehangolni és 

kiválasztani a leginkább megfelelő résztvevőket. 

Mivel ezek EU-s és központi költségvetésből megvalósuló programok, éles 

kritériumoknak kell megfelelni a célcsoport kiválasztásának is. Pl.: regisztrált 

álláskeresőnek kell lennie, nem részesülhet uniós támogatásban, 3 éven belül uniós 

projekt keretében nem vehetnek részt hasonló programban. 

Fontos, hogy olyan személyeket válasszanak ki, aki(nek) 

 képes az együttműködésre  

 motivált  

 végig tudja csinálni a programot 

 végig kitart (bizalmatlanok, szürke vagy a fekete gazdaságban dolgoznak, 

alkalmi munkából élnek, nem szívesen kötelezik el magukat) 

 szüksége van a programra 

 valóban el akar helyezkedni 

Az OTE-nél azt is kiemelték, hogy a résztvevőnek tudnia kell írni-olvasni, mert ezek a 

programok rövidek, nem alkalmasak ezek pótlására. 

Nehéz megtalálni azokat a személyeket, akik mindennek megfelelnek. A 

támogatásokkal való elszámolás érdekében garantált sikert kell elérni a programokban, 

emiatt a legjobb képességekkel rendelkezők és legmotiváltabb ügyfelek kerülnek be a 
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programba, akikkel a szervezetek teljesíteni tudják a vállalásaikat. Ez kényszerhelyzetet 

eredményez, a legrosszabb helyzetben lévők kimaradnak. Novotni Edit szerint azonban 

az utóbbi években már vannak kiírások számukra is. Talán ez lehet megoldás erre a 

problémára, a pályázatok kiíróinak reális célok elérését kell elvárnia a megvalósító 

szervezetektől. Így biztosítható, hogy valóban a funkciójuknak megfelelően 

működhessenek a komplex programok, és olyan személyeknek nyújtsanak megoldást, 

akiknek a hagyományos munkaerő-piaci eszközök nem lennének megfelelőek. 

Véleményem szerint a megfelelő személy kiválasztása nemcsak azért fontos, hogy 

olyan résztvevő kerüljön a programba, aki sikeresen elvégzi azt, hanem azért is, hogy 

kiszűrjék azokat, akiknek nincs szüksége a programra. Fontos, hogy a komplex 

programokba valóban olyan résztvevők kapcsolódjanak be, akik számára egy képzés 

vagy egy szolgáltatás nem nyújt megoldást. Ebben nagy a szervezetek felelőssége, 

kulcsszerepe van a kiválasztásban jelen lévőknek. Fontos, hogy ezek megfelelő 

tapasztalattal rendelkező szakemberek legyenek, akik képesek a személyes 

találkozásokkor felmérni az ügyfelek szükségleteit.  Az interjúk alapján úgy vélem, 

hogy a vizsgált szervezetek sokrétű, professzionális kiválasztási módszereik, illetve a 

tapasztalt szakembereik által biztosítani tudják, hogy valóban a megfelelő személyek 

kerüljenek be a programokba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

4.3. A komplex programok 

4.3.1. A komplex programok felépítése, elemei 

Ebben a részben azt vizsgálom, hogy milyen hasonlóságok és különbségek figyelhetők 

meg az egyes szervezetek komplex programjainak szakmai programelemei között, 

továbbá, hogy mi áll ezek hátterében. 

Alapvetően azt meg lehet állapítani, hogy a vizsgált szervezetek komplex 

programjainak szakmai részei alapelemeiben hasonlóan épülnek fel. „A szakmai 

programoknak van bizonyos állandó gerince. A TÁMOP konstrukciók gerincét tekintve 

ugyanarról szólnak, valamilyen csoportot kell felkészíteni, integrálni, stb.” (Király 

2013). A vázra jól fel lehet építeni a programot a célcsoporthoz illesztve. 

A képzés valamilyen formája minden esetben része a komplex programoknak. A 

következő fontos egységet a kiegészítő szolgáltatások képezik. Meglátásom szerint 

funkciójuk alapján elkülöníthetünk képzést megelőző, képzéshez kapcsolódó és képzést 

követő programelemeket. A képzést megelőző programelemek közé sorolható a 

képzésre való felkészítés, az alapkészség-fejlesztés, a tanulásmódszertan. Ezek 

szükségesek ahhoz, hogy a képzés sikeres legyen, a résztvevők be tudják fejezni azt. 

Ennek során felkészítik a résztvevőket a képzésben való részvételre, pótolják a képzés 

megkezdéséhez szükséges hiányzó kompetenciákat. A képzéshez kapcsolódó 

programelemek a kulcsképesség-fejlesztés, tréningek és klubok, melyekre a program 

során bármikor sor kerülhet, illetve a mentorálás és szociális támogatás, melyek 

folyamatosan jelen vannak. Egyfajta képzést kiegészítő, erősítő szerepük van. Fejlesztik 

a mindennapi élet és a munkavégzés során fontos kulcsképességeket. A mentorálás és a 

pszichoszociális támogatás nagyon fontos eleme a programoknak, hiszen a résztvevők 

számos problémával (mentális, családi, szociális) küzdenek, melyet önmagukban már 

képtelenek megoldani. A segítő munkatársak tudják őket ebben segíteni, hozzájuk 

fordulhatnak problémáikkal, így tudják biztosítani, hogy az ügyfelek ne morzsolódjanak 

le a programból. Hiszen a legtöbb esetben ilyen gondok állnak a programból való 

kiválás mögött.   

A képzéshez kapcsolódó programelemek közé sorolható a munkaerő-piaci elem, 

melyre minden szervezet nagy hangsúlyt helyez. Ide sorolható a munkába álláshoz 

szükséges készségfejlesztés és támogatás, álláskeresési technikák oktatása, álláskeresési 
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tréning. Ez is meghatározó tevékenységcsoportnak tekinthető, mivel ezeknek a 

programoknak a végső célja az egyén visszajuttatása a munkaerőpiacra. Ennek 

érdekében a szervezetek a lehető legtöbb segítséget igyekeznek megadni az 

ügyfeleiknek.  

Képzést követő programelem az utánkövetés, utógondozás, tanácsadás, a programtól 

függően lehet munkakipróbálás és foglalkoztatás is. A támogatott foglalkoztatásra is 

ekkor kerül sor, amennyiben része a programnak. Nagyon fontos eleme a komplex 

programoknak az utánkövetési szakasz, s talán ebben különbözik leginkább az önálló 

munkaerő-piaci képzésektől. Itt ugyanis a képzés és a szolgáltatások befejeződésével 

nem ér véget a program, nem engedik el a hátrányos helyzetű személy kezét, hanem 

továbbra is nyomon követik sorsának alakulását, illetve különféle módokon segítik. Ide 

sorolható például, hogy továbbra is rendelkezésre áll a mentor, tanácsadást vehet 

igénybe, segítik a munkahelykeresésében, elhelyezkedésben. A résztvevők a képzést 

követően sem szakítják meg a kapcsolatot a szervezettel, általában 6 hónap a kötelező 

utánkövetés a pályázati kiírások szerint, a legtöbbször azonban tovább is tartják a 

kapcsolatot a segítő szakemberrel. 

Az előbbiekben bemutatott programelemeket véleményem szerint tartalmi 

szempontból is csoportosíthatjuk. Így beszélhetünk alapismeretek pótlását, fejlesztését 

szolgáló, szakmai ismeretek és készségek fejlesztését és általános készségfejlesztést 

célzó, szociális és munkaerő-piaci programelemekről.  

Tehát ezek a programok rendkívül komplexek, a programelemek igazodnak a célcsoport 

igényeihez, a képzés mellett számos támogató tevékenységben részesülnek. Nagyon 

hasonlóak a programok, a kiegészítő szolgáltatásokban találhatók egyedi elemek. Ennek 

oka egyrészt az, hogy a szervezetek nagyon hasonlóan vélekednek arról, milyen 

programelemekre van szükség a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása érdekében. A 

gyakorlat azt mutatja, hogy ezek a bevált programelemek, a célcsoportnak ezekre van 

szüksége. Másrészt az, hogy a szervezetek pályázati forrásból finanszírozzák ezeket a 

programokat, így a szakmai program összeállítását jelentősen befolyásolja a pályázati 

kiírás. Ez részletesen meghatározza, hogy melyek azok a programelemek, amelyeket 

tartalmaznia kell a programnak. Interjúalanyaim szerint a TÁMOP konstrukciók 

hasonlóan épülnek fel, így hasonló programelemeket támogatnak. Emiatt hasonlóan 

felépülő programok működnek egymás mellett. 
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A komplex programok alkalmazkodnak a célcsoporthoz, mindig az adott résztvevőknek 

megfelelő programelemek kerülnek bele. 

A képzés 

A programok képzési elemét általában alapismereti oktatás, kulcsképesség-fejlesztés és 

szakmai ismeretek oktatása alkotja. Emellett megjelennek az informatikai és idegen 

nyelvi ismeretek, mint a munkaerőpiacon leginkább elvárt tudáselemek. 

Az OTE komplex programjainak felnőttképzési eleme az alapismeretek és 

kulcsképességek pótlására, fejlesztésére irányul. Több kidolgozott, tematikával 

rendelkező ismeretcsomag áll rendelkezésre. A fő modulok, melyek mindig szerepelnek 

a felzárkóztató programokban az állampolgári ismeretek (alkotmányos, jogi és 

gazdasági ismeretek), a szövegértési ismeretek, a matematikai ismeretek alap szinten és 

a digitális ismeretek. A Lépéselőny Egyesületnél is megjelennek felzárkóztatást célzó 

elemek az állampolgári ismeretek és háztartási ismeretek formájában. Ebből látható, 

hogy a programok teljes mértékben igazodnak a célcsoporthoz, hiszen az alacsony 

iskolai végzettségűek számára szükséges alapismeretek, illetve a női célcsoporttal 

foglalkozó szervezetet esetén speciálisan számukra kialakított ismeretanyag is bekerült 

a programba. 

A szakmai képzés különösen fontos a hátrányos helyzetűek esetén, ezért általában része 

a programoknak. A szakmai ismeretek oktatásával a vizsgált egyesületek általában egy 

képzőintézményt bíznak meg. Ennek nyilvánvalóan az az oka, hogy minden program 

során más-más OKJ-s szakma átadására van szükség, így az intézmény állományában 

nem állhat mindig az adott képzésnek megfelelő képzettségű oktató. Emiatt a 

szakterület oktatásában kompetens intézményeket kérnek fel, ők maguk pedig a 

támogató szolgáltatásokat nyújtják.  

A szervezetek általában a számítógép-felhasználói ismereteket is beépítik, hiszen ezek 

napjainkban elvárások a munkaerőpiacon. Mindig jelen van valamilyen formában, 

általában klubszerűen valósul meg. „Sámsonban a Szivárványház projektünkben tartunk 

számítógépes kompetenciafejlesztést, ez egy tréningszerű foglalkozás, ahol internetes 

álláskereséstől kezdve, önéletrajzírás, akár különféle szolgáltatások igénybevétele az 

internetről, ügyfélkapu használata, segélyigénylés, beadványok stb.” (Király 2013). 
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Képzéshez kapcsolódó szolgáltatások, kiegészítő tevékenységek  

A szakmai programok hangsúlyos része a képzéshez kapcsolódó szolgáltatások és 

kiegészítő tevékenységek. A vizsgált egyesületek sokszínű támogató tevékenységgel 

tudnak hozzájárulni a résztvevők fejlődéséhez. A szolgáltatásokat tekintve sok átfedés 

található a szervezetek között, de megjelennek sajátos, egy-egy intézményre jellemző 

programok is. Minden egyesületnél megjelennek a következő szolgáltatások: 

pályaorientáció, álláskeresési technikák, mentori tevékenységek, tanulási technikák, 

készségfejlesztés, különféle egyéni tanácsadások (képzési, álláskeresési), tréningek: 

motivációs, kommunikációs, csapatépítő, tanulás-módszertani, konfliktuskezelő, 

kompetenciafejlesztő. Továbbá klubfoglalkozások egészítik ki a programot. A képzési 

tevékenység mellett a komplex programok lényeges eleme a pszichoszociális 

támogatás. Emellett jogi és pszichológiai tanácsadás is zajlik. Az interjúalanyok 

fontosnak tartják a képzésre való felkészítést, hiszen a hátrányos helyzetűek képzése 

esetén számos tanulást akadályozó tényező léphet fel. Az iskolaévek tanulási 

kudarcokat jelentettek számukra, nem alakultak ki hatékony tanulási technikáik. Emiatt 

a szervezetek különféle segítséget nyújtanak az ügyfelek részére, például 

felzárkóztatást, tanulás-módszertani felkészítést és korrepetálást.  

Az identitás- és a főző klub az OTE sajátos programja. Az identitás klubot korábbi 

hallgatók ötlete alapján valósítottak meg, s azóta minden programnak szerves részévé 

vált. Ez a kurzus páros óratartással működik, az Egyesület egy roma és egy nem roma 

oktatója tartja. Témája a magyar és a roma kultúra párhuzamos ismertetése. A cél az 

előítéletek és a sztereotipikus gondolkodás feloldása. Ez rendkívül sikeres program, a 

résztvevők nagyon szeretik. Nemcsak az elsődleges cél megvalósítására alkalmas, 

hiszen a foglalkozás során a csoportmunka is fejlődik. A főzőklub alkalmain közösen 

készítenek ételeket a résztvevők, ennek célja a közösségépítés, illetve háztartási 

ismeretek átadása a gyakorlatban. 

A Lépéselőnynél a képzési tevékenységet kiegészítő szolgáltatásként megjelenik az 

életvezetési-és élettervezési tanácsadás.  

A Munkanélkülieket Segítő Szövetség jellegzetes szolgáltatása a patrónus program. A 

patrónus olyan személy, aki már régóta ott dolgozik annál a cégnél, ahova bekerül a 

képzés után a programrésztvevő. Odafigyel az új munkavállalóra, és segíti őt a 

beilleszkedésben.  
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A CSAT Egyesületnél számos tréningtípus megtalálható, igény szerint pedig speciális 

tematika kidolgozását is vállalják, speciális tréning például a multi-kulturális és az anti-

diszkriminációs tréning. „Az Egyesület egyedi szolgáltatása a „KLAVIA-TÚRA”, mely 

1 hónapos komplex, intenzív, csoportos, fejlesztő foglalkozás (320 óra). Ezt olyan 

résztvevők számára hozták létre, akiknek hiányoznak a tanuláshoz és munkavállaláshoz 

szükséges kulcsképességeik. A foglalkozások során elsajátíthatják a gépírás, alapfokú 

számítógép-kezelés alapismereteit közösségi élményt szerezhetnek, és a fokozott 

támogatásnak köszönhetően önbizalmat nyerhetnek, a csoportban elért sikerek hatására 

merik vállalni a tovább tanulást, álláskeresést” (Kovács 2013b). A munkavállalási 

akadályok leküzdését irányított beszélgetéssel, egyéni tanácsadással, személyre szabott 

fejlesztési tanácsadással, egyéni karriertervezéssel kívánják elérni.  

A komplex programok fő célja a résztvevők munkaerő-piaci integrációja, a szervezetek 

számos tevékenységgel próbálják ezt elősegíteni, a munkaerő-piaci szolgáltatások a 

projektek fontos részei. A legáltalánosabb és leggyakrabban előforduló ilyen elem az 

álláskeresési ismeretek és technikák oktatása, álláskeresési- és elhelyezkedési 

tanácsadás. Ennek keretében a résztvevők elsajátítják az álláskeresés legfontosabb 

ismereteit, megtanulnak önéletrajzot írni. A vizsgált szervezeteknél ezek tréningek, 

klubok és egyéni tanácsadás formájában valósulnak meg. A munkaerő-piaci 

tapasztalatszerzést lehetőleg igyekszenek beépíteni a programba valamilyen formában. 

Az egyik legjellemzőbb formája ennek, amikor munkatapasztalat szerzést, 

munkakipróbálást szerveznek.  Az OTE-nél működik egy sajátos formája a munkahely 

kipróbálásnak, ez a programelem a job shadowing nevet viseli. „Lényege, hogy a 

résztvevők az általuk preferált munkahelyre elmennek, ott vezetésen vesznek részt, 

megismerkednek a munkakörülményekkel, lehetőségekkel. Ez egyfajta gyakorlati 

tapasztalat azon a foglalkozáson belül, amit ő szeretne magának a későbbiek során 

elérni” (Kovács 2013a). Ehhez hasonlóan működik a CSAT Egyesület „MESTER-

KURZUS” programja, melynek során a bevontak olyan munkahelyeken szerezhetnek 2-

2 hét munkatapasztalatot, amelyek közel állnak érdeklődésükhöz. „A kiválasztottak 

betanított munkavállalókká válnak, szakmai és kulcsképességeik fejlődnek, a 

részvételről oklevelet kapnak. Folyamatos mentori munka a tevékenység során, mellyel 

segítjük a résztvevő beilleszkedését, konfliktusok, problémák megoldását” (Kovács 

2013b). 
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Munkahelyi gyakorlatra került sor a Munkanélkülieket Segítő Szövetségnél is, a takarító 

képzésben résztvevők heti egy napot a leendő foglalkoztatónál töltöttek. Ennek során 

munkahelyi gyakorlatvezetők irányításával megismerkedtek a vállalkozások 

szokásaival, dolgozóival, elvárásaival. Később pedig ugyanezen a helyen valósult meg 

támogatott foglalkoztatásuk. Ez mindkét félnek előnyt jelent a tényleges foglalkoztatás 

időszakában. A munkavállalónak ismert környezetben kell megfelelnie a munkáltatói 

elvárásoknak, a munkáltató pedig megismeri a tanulókat, így a számára legmegfelelőbb 

személyeket tudja kiválasztani a képzési szakasz végén (MKSZMSZ 2011). 

A Lépéselőnynél kihelyezett gyakorlatra került sor például az Életre val(l)ó programban 

néhány számítógépes adatrögzítő és szociális gondozó és ápoló képzésben résztvevő 1-3 

hónapos foglalkoztatása valósult meg. Varrodában és adminisztratív munkakörben 

dolgozhattak, akikkel meg voltak elégedve, azokat később foglalkoztatták is. A valódi 

munkahelyi környezetben történő munkaerő-piaci tapasztalat szerzése különösen fontos 

a hátrányos helyzetűek esetén, mivel jelentős részük hosszú ideje távol van a 

munkaerőpiactól, elszoktak a mindennapi munkavégzéstől, a munkahelyi szabályoktól, 

szokásoktól, ezért nehézséget jelent számukra a beilleszkedés egy munkahelyre. Dorogi 

Erzsébet szerint pedig a munkavégzés során felszínre kerülnek olyan problémák is, 

melyek a képzés során nem.  

A szervezetek ezen kívül a potenciális álláshelyek feltárásával, munkaközvetítő 

tevékenységgel segítik a résztvevőket az elhelyezkedésben. A munkakipróbálás, 

elhelyezés biztosításában nagy szerepe van a kapcsolatoknak. A szervezetek 

munkáltatókkal, különböző partnerekkel, gazdasági társaságokkal és civilszervezetekkel 

igyekszenek együttműködni. A vizsgált egyesületek kiterjedt kapcsolatrendszerrel 

rendelkeznek, de fontosnak tartják újak kialakítását és a meglévők ápolását is. A 

Lépéselőny munkatársai folyamatosan próbálnak kapcsolatot kialakítani a 

munkáltatókkal, munkáltatói fórumokat szerveznek. Interjúalanyaim szerint a 

munkáltatói oldal szemléletváltoztatására is szükség van a hátrányos helyzetűekkel 

kapcsolatban. Jelenleg a jogszabályi rendelkezések miatt a cégek érdekeltek a 

megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában, azonban nem veszik figyelembe, 

hogy ezek a személyek valamilyen fizikai vagy mentális problémával rendelkeznek. 

„Ugyanolyan kritériumokat és elvárásokat állítanak velük szemben, mint az 

egészségesekkel. A vállalkozások inkább még profit és nyereségszemmel nézik ezeket a 
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dolgokat, és általában a munkaerőt nem kezelik társként. Ezek a legnagyobb 

problémák” (Király 2013).  

Novotni Edit is felhívja a figyelmet arra, hogy bár egy hátrányos helyzetű személy 

különféle gondokkal küzd, „attól még ép és egészséges ember, szeretne elhelyezkedni, 

dolgozni, csak meg kell találni azt a munkaterületet, amelyre ő még mindig alkalmas” 

(Novotni 2013). A hátrányt okozó tényezők a munkáltatók szemében kockázatot 

jelentenek, ebben kell elérni szemléletváltást, a munkáltatók szociális érzékenyítésére 

van szükség. Ezt a CSAT különböző fórumokon és egyeztetéseken keresztül kívánja 

elérni. Novotni Edit szerint: „Nagyon fontos, hogy ezeknek a reintegrációs 

programoknak nem elég az álláskeresőkre irányulniuk, ugyanolyan elsődleges 

célcsoportja kell, legyen a munkáltató. A lehetséges munkáltatóval kapcsolatot kell 

kialakítani, és hozzá kell segíteni őket ahhoz, hogy ők is tudjanak új munkahelyeket 

teremteni”(Novotni 2013). Növelni kell a bizalmi szintet a munkáltatóknál ahhoz, hogy 

elkötelezettebben működjenek együtt a civilszervezetekkel és az ügyfeleket is el kell 

fogadtatni a munkáltatókkal. 

Azonban a hátrányos helyzetű munkavállalók oldaláról is vannak negatív tapasztalatai a 

szervezeteknek. Király László szerint a kihelyezett gyakorlatok során azt tapasztalták, 

hogy sokan nem is igazán akarták a munkát, rossz volt a hozzáállásuk. Ahelyett, hogy a 

jövőjük biztosítása érdekében bizonyítottak volna a munkaadónak, a munkaidő végét 

várták. „Sajnos azt tapasztalom, hogy sok személy a munkanélküliségbe 

belehelyezkedett. Egyszerűbb otthon ülni és várni a segélyt, és még ingyenesen elérhető 

dolgokra sem vethetők rá.” „Az általános társadalmi helyzet miatt nem látnak kiutat. A 

legfontosabb, hogy megmutassuk ezeknek az embereknek, hogy van kiút, de ahhoz nekik 

is lépniük kell” (Király 2013). 

Az elhelyezkedés elősegítését szolgálja az is, hogy a szervezetek olyan 

szakmaterületeken indítanak képzéseket, ahol hiány jelentkezik, vagyis csak piacképes 

szakmát tanítanak. Ennek érdekében szükségletfelmérést végeznek, tartják a kapcsolatot 

a munkáltatókkal és a munkaügyi központtal. 

A szervezetek által nyújtott kiegészítő szolgáltatások azt tükrözik, hogy a célcsoport 

problémáinak kezelése áll a középpontban. Nagy hangsúlyt helyeznek a pszichológiai 

tanácsadásra és a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztésére, az elhelyezkedés 

elősegítésére. Reagálni próbálnak a hátrányos helyzetűek komplex problémáira 
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széleskörű, sokszínű tevékenységekkel. Kifejezetten speciális, a célcsoportra 

kifejlesztett programok, szolgáltatások a két modellprogramot megvalósító szervezetnél 

találhatók. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a modellprogramok során 

lehetőségük nyílt a hátrányos helyzetűek szükségleteinek mélyebb megismerésére, 

illetve ezekhez igazodó szolgáltatások kialakítására. 

Ezek alapján megállapítható, hogy a szervezetek a szakirodalom alapján fontosnak 

tartott ismereteket és kiegészítő szolgáltatásokat építik be a programjaikba, tehát 

képesek a célcsoport minden lényeges problémájára reagálni. 

4.3.2. A szervezetek két-két komplex programja 

A következő táblázatok a vizsgált szervezetek utóbbi években megvalósított 2-2 

komplex projektjének főbb jellemzőit tartalmazzák. 

1. táblázat: Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület komplex programjai (OTE 

2013) 

Projekt 

típusa, 

neve 

TÁMOP 5.3.1./C 

 „Trambulin” 

„Első lépés” – alacsony foglalkoztatási 

eséllyel rendelkezők képessé tevő és 

önálló életvitelt elősegítő program 

TÁMOP 5.6.1./A 

"Vissza a jövőbe" 
Speciális integrációs és reintegrációs 

foglalkozások fogvatartottak, 

pártfogó felügyelet alatt állók, 

javítóintézeti neveltek számára 

Célcsopo

rt 

45 fő Debrecenben és a környező 

településeken élő, alacsony iskolai 

végzettségű vagy elavult, nem piacképes 

szakképzettséggel rendelkező nők 

 

64 fő EMMI Debreceni 

Javítóintézetében előzetes 

letartóztatásba helyezett 

fogvatartottak vagy javítóintézeti 

nevelésbe utalt beilleszkedési, 

alkalmazkodási problémákkal, 

tanulási nehézségekkel küzdő14-18 

éves fiúk  

Helyszín Debrecen Debrecen 

Időszak 2011. március 1. - 2012. október 31. 2012. április 1. - 2014. március 31. 

Szakmai 

(fejleszté

si) 

tevékeny

ségcsopo

rtjai 

I. Felnőttképzés (csoportonként 6 hónap) 

(Matematika, logika, Állampolgári 

ismeretek, Dráma, Szövegértés, 

szövegalkotás, Digitális írástudás)  

II. Kompetenciafejlesztés 

Komplex fejlesztő-felkészítő 

képzés és szolgáltatások: 

kompetenciafejlesztés, az 

alapismeretek felelevenítése, 

pótlása, szakköri foglalkozások 
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III. Tréningek: kommunikációs és 

csapatépítő, tanulástechnikai, álláskeresési 

technikák  

IV. Klubok: identitás, tanulástechnika, 

háztartási ismeretek, netklub, job-

shadowing, egészség és mentálhigiéné a 

családban 

V. Szociális munka: állapotfelmérés – 

diagnózis, egyéni fejlesztési terv, egyéni 

esetkezelés, utánkövetés  

VI. Pszichológiai tanácsadás 

Eredmén

yek, 

indikátor

ok 

 Két fő már megszerezte az érettségi 

vizsgát  

 8 fő kezdte meg az érettségire való 

felkészülést  

 10 fő szakképzésben vesz részt  

 Többen elhelyezkedtek a 

munkaerőpiacon  

 Minden résztvevőnek javultak az 

életvezetési készségei, 

kommunikációja  

 Döntéseik meghozatalában 

tudatosabbá és magabiztosabbá váltak  

A projektbe bevont 64 fiatalkorú fiú 

pozitív eredményhez jusson, 

valamint az egyénre szabott 

fejlesztési tervben foglaltakat 

megvalósítsák 

Módszer

ek 

Személyre szabott segítségnyújtás Elméleti ismeretanyag elsajátítása 

csoportos beszélgetések, pármunka 

során, gyakorlati feladatok 

megoldása – csoportmunka, 

differenciálás, kooperatív technikák  

Cél Célcsoport felkészítése a munkaerő-piacra 

való visszatérésre, illetve képzésbe való 

bekerülésre 

Iskolába visszatérésre vagy 

elhelyezkedésre felkészítés, 

kompetenciafejlesztés, 

reszocializáció erősítése, társadalmi 

reintegráció elősegítése 
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2. táblázat: Lépéselőny Közhasznú Egyesület komplex programjai (Lépéselőny 

Egyesület 2013) 

Projekt 

típusa, neve 

TÁMOP–5.3.1-08/2  

Hátrányos helyzetben lévő nők 

egyéni és csoportos munkaerő-

piaci felkészítése Hajdúsámson 

és környékén 

TÁMOP 5.3.1./C 

Életre val(l)ó projekt 

Első lépés típusú program 

Célcsoport 40 fő hátrányos helyzetű inaktív 

nő: elavult vagy piacképtelen 

iskolai végzettségű, vagy alacsony 

iskolázottságú, szegregált 

lakókörnyezetben élő, fogyatékkal 

élő, roma  

45 fő hátrányos helyzetű inaktív és 

tartósan munka nélkül lévő nők 

Helyszín Hajdúhadházi kistérség, 

Hajdúsámson és környéke, 

Vámospércs 

Hajdúhadházi kistérség 

Időszak 2009 - 2011 2011. június – 2012. december 

Szakmai 

(fejlesztési) 

tevékenységcs

oportjai 

I. Szociális munkát előkészítő 

szakasz 

II. Szociális szolgáltatás szakasz:  

II/A. Egyéni felkészítés: egyéni 

mentorálás, felkészítés az önálló 

életre, egyéni személyiségzavar 

kezelés  

II/B. Csoportos felkészítés: 

 Számítógépes adatögzítő" 

OKJ-s képzés  

 Számítástechnikai klub  

 Angol klub  

 Motivációs klub  

 Képzés- és foglalkoztatás 

szervezés 

IV. Utánkövetés szakasz 

 OKJ-s képzés: 15 szociális 

gondozó és ápoló, 22 

számítógépes adatrögzítő 

 alapvető kompetenciák 

fejlesztése 

 támogató szolgáltatások 

(számítástechnikai klub, 

motivációs klub, egyéni 

tanácsadások) 

 munkakipróbálás 

Eredmények, 

indikátorok 

 az OKJ-s vizsgát 

eredményesen teljesítette 14 fő 

 eddig 6 fő helyezkedett el 

 40 fővel diagnózis, személyre 

szabott együttműködés, egyéni 

fejlesztési és szolgáltatási terv 

kerül kialakításra, 

 Minimum 32 fő sikeresen 

teljesíti egyéni fejlesztési és 

 45 fő lett bevonva  

 15 fő szociális gondozó és ápoló 

végzettséget szerzett, 21 fő 

számítógépes adatrögzítőit 

 Munkakipróbálásban részt vett 5 

szociális gondozó és 6 

számítógépes adatrögzítő  

 14 fő helyezkedett el  
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szolgáltatási tervét, ebből 

 12 fő egyéni tervének 

megfelelően komplex fejlesztő 

munkában részt vesz, és önálló 

életvitelre alkalmassá válik. 

Módszerek egyéni esetkezelés, családterápia, 

mentális kezelés, csoportos 

tanácsadás, elmélet, szakmai 

gyakorlat, személyiségfejlesztő 

feladatok és strukturált 

gyakorlatok, felkészítő 

foglalkozások klubformában, 

kiscsoportos fejlesztés keretében  

személyre szabott képzések, 

kiscsoportos módszer, egyéni 

tanácsadás  

Cél A munkaerőpiacra visszatérni szándékozó nők segítése és a munkavállalásra 

való felkészítésük.  
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3. táblázat: Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi 

Szövetsége komplex programjai (MSKSZMSZ 2011) 

Projekt 

típusa, neve 

TÁMOP 1.4.1. 

Tudás a-cél” hátrányos helyzetű 

munkanélküliek képzése és 

foglalkoztatása a Balmazújvárosi 

kistérségben 

TÁMOP 2.4.3./A 

„Tiszta út a munkába” Innovatív 

atipikus foglalkoztatási program a 

Debreceni Kistérségben 

Célcsoport 24 fő aktív korú, alacsony iskolai 

végzettséggel rendelkező, vagy elavult, 

nem piacképes szakképzettséggel 

rendelkező személy 

24 fő  hátrányos helyzetű 

munkanélküli személy 

Helyszín Balmazújvárosi kistérség Debreceni kistérség 

Időszak 2008. június 01.– 2010. március 31. 2010. április 01. - 2012. március 31. 

Szakmai 

(fejlesztési) 

tevékenységcs

oportjai 

1. Képzési alprojekt (Minősített 

hegesztő és marós OKJ-s képzés 

képzése, számítógép-

felhasználói ismeretek, 

természetvédelmi ismeretek) 

2. Készség – és képességfejlesztő 

alprojekt (tanulástechnikai 

tréningek, kulcsképesség-

fejlesztés) 

3. Foglalkoztatási alprojekt 
(állásmenedzseri szolgáltatás, 

egyéni álláskeresési tanácsadás, 

álláskeresési tréning) 

4. Pszicho-szociális alprojekt 
(tanácsadási és egyéni 

esetkezelési alkalmak, személyre 

szabott szociális ügyintézés) 

1. Képzési szakasz (OKJ-s takarító 

képzés, munkahelyi gyakorlat, 

tréningek: személyiségfejlesztő 

tréning, kompetenciafejlesztő 

tréning, pályaorientációs és 

motivációs tréning, álláskeresési 

tréning, mentorálás, jogi, 

pszichológiai tanácsadás) 

2. Foglalkoztatási szakasz (16 fő 

15 hónapos foglalkoztatása, 

mentorálás, patrónusok)  

3. Zárás szakasza 

 

Eredmények, 

indikátorok 

 23 fő – sikeresen OKJ-s végzettséget 

szerzett 

 11 fő dolgozott az elsődleges 

 Munkaerőpiacon 

 6 fő közhasznú foglalkoztatásban 

tevékenykedett  

 További célcsoporttagjaink 

külföldön vállaltak tevékenységet  

 24 fő hátrányos helyzetű 

munkanélküli személy OKJ-s 

takarító képzése 

 16 fő 15 hónapos foglalkoztatása 

 további 9 fő 3 hónapos 

foglalkoztatása 

 a foglalkoztatásba nem kerülők 

közül 6 főnek sikerült 

elhelyezkednie a képzést követő 

pár hónapon belül 

Módszerek elmélet, gyakorlat, tréning, egyéni 

tanácsadás 

elmélet, gyakorlat, tréning, egyéni 

tanácsadás, munkahelyi gyakorlat 

Cél A résztvevők hátrányos helyzetének megszüntetése, piacképes szakma nyújtása, 

valamint az elsődleges munkaerőpiacra való beilleszkedésük elősegítése. 
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4. táblázat: CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci 

Csatlakozásáért komplex programjai (CSAT 2013) 

Projekt 

típusa, 

neve 

TÁMOP 1.4.1. projektek 

„TÉR-ERŐ” 

TÁMOP 5.3.1./C 

CSATLAKOZÁS program 

Célcsoport 18-55 év közötti álláskeresők (tartós 

munkanélküli, pályakezdő, GYES-ről 

visszatérő, vagy megváltozott 

munkaképességű személyek) 

60 fő aktív korú, alacsony 

foglalkoztatási eséllyel rendelkező, 

nem foglalkoztatott, 

munkatapasztalattal nem rendelkező, 

inaktív emberek 

Helyszín Berettyóújfalu, Mikepércs Debrecen és további 2 hátrányos 

helyzetű kistérség 

Időszak 2012. augusztus 1 - 2014. január 31. 2010-2012 

Szakmai 

(fejlesztési) 

tevékenysé

gcsoportjai 

Munkaerő-piaci, esélyegyenlőségi 

közösségfejlesztő komplex program: 

- szakképzés: OKJ- s szociális 

ápoló-gondozó képzés 

- képzési- foglalkoztatási-, 

szolgáltatások 

- Csoportos foglalkozások, 

tréningek (motivációs- 

kommunikációs- 

konfliktuskezelési, tanulás-

technikai- álláskeresési 

tréning)  

- Egyéni tanácsadások 

(mentorálás, jogi- és 

pszichológiai, álláskeresési 

tanácsadás) 

- közösségfejlesztő programok 

Képességfejlesztő integrációs 

program:  

-komplex, integrált, differenciált és 

innovatív foglalkoztatási szolgáltatás 

-kulcsképességek fejlesztése 

- munkatapasztalat szervezés 

- hálózati együttműködés 

Eredmény

ek, 

indikátoro

k 

50-60%-os elhelyezkedés alkalmassá tenni a bevont 60 főt 

szakképzésben való részvételre, ill. 

elsődleges munkaerőpiacon történő 

foglalkoztatásra  

Módszerek Egyéni tanácsadások, csoportos 

foglalkozások, tréningek 

Egyéni tanácsadások, csoportos 

foglalkozások, tréningek 

Cél Hátrányos helyzetűek felzárkóztatása munkaerő-piaci (re)integráció 

elősegítése, nem azonnali 

foglalkoztatás a célja, hanem a 

foglalkoztatásra és a képzésre való 

felkészítés 
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4.3.3. A szakmai program összeállítását befolyásoló tényezők 

Elsőként azt vizsgálom, hogy a szervezetek komplex programjaik megvalósítása során 

támaszkodnak-e valamilyen korábban kidolgozott szakmai programra, modellre. Illetve, 

hogy ha igen, ez milyen hatással van a szakmai munkájukra. Ezután pedig kitérek arra, 

hogy milyen tényezők befolyásolják még a szakmai program összeállítását. 

Részletesen kidolgozott szakmai modell programmal a vizsgált négy szervezet közül 

kettő, az OTE és a CSAT rendelkezik. Mindkét szervezet programja az OFA által 

támogatva jött létre pilot projektként, melynek módszertanát később részletesen ki is 

dolgozták. Az OTE által megvalósított a tranzitfoglalkoztatási program, a CSAT által 

pedig a KID program. Az e programok során szerzett tapasztalatok beépültek a 

szervezetek tevékenységébe, jelenleg is meghatározzák azokat. Amennyiben lehetőség 

van rá, az intézmények igyekszenek a modell programok minél több elemét beépíteni a 

komplex programokba. Az OTE-nél az eredeti tranzitmodell elemeit alkalmazzák a 

pályázati kiíráshoz igazodva. Két elem mindenképpen van, a pszichoszociális támogatás 

és a képzés. Rendkívül fontosnak tartják a szociális és a pszichés problémák kezelését. 

Kompetenciafejlesztésre és személyre szabottságra törekszenek. A foglalkoztatási elem 

azonban ritkábban szerepelhet, mert sokszor nem támogatják. De mindenképpen cél a 

résztvevők munkába állása vagy képzésbe kerülése. A job shadowing a 

tranzitmodellnek is valamiképpen következménye vagy hagyománya. Tehát jelenleg 

klasszikus tranzit programot nem valósítanak meg, viszont elemei maradtak. A CSAT-

nál a KID program során szerzett tapasztalatokat építik be az újabb programokba. A 

KID program komplex, integrált és differenciált szavakból tevődik össze. A program 

komplex, mert a célcsoport problémáit összetett módon kezeli, minden munkaerő-piaci 

szempontból fontos tényezőt figyelembe véve. Integrált, mert a helyi állami és nonprofit 

szervezetek együttműködésére épül. Differenciált, mert az egyéni igényekre 

támaszkodva alakítja ki a szolgáltatásokat, egyéni megoldási utakat keres (Kenderfi 

2010). A KID keretében kialakított szakmai program és módszertan hatékonyan képes 

kezelni a hátrányos helyzetű célcsoport problémáit, ezért a program eredményeit, 

elemeit a CSAT beépíti az új komplex programjaiba is. Így fontos a pályaválasztás 

megerősítése, szakmai kompetenciák felmérése és fejlesztése. 

Bár a másik két szervezet nem támaszkodik ilyen kidolgozott modell programra, 

azonban ők is merítenek korábbi programjaikból, az igényeknek megfelelően 
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átdolgozzák azt, beépítik a korábban bevált elemeket. Náluk a szakmai program 

összeállítását jobban meghatározza a pályázati kiírás. Egy-egy program során 

megjelennek más szervezettől átvett programelemek. Például a Lépéselőny 

megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatási programja, vagy a 

Munkanélkülieket Segítő Szövetség Equal projektből átvett patrónus programja. 

A szakmai program összeállításában három tényezőnek van meghatározó szerepe, a 

célcsoportnak, a pályázati kiírásnak illetve a szervezet hagyományainak. Az egyik 

legfontosabb, hogy a célcsoport igényeinek, szükségleteinek feleljen meg a szakmai 

program. Külső tényezőként figyelembe kell venni a pályázati kiírást. A megvalósítás 

feltételeitől nem lehet eltérni, különben nem lehet elszámolni a támogatást. Harmadik 

tényezőként jelenik meg az intézmény hagyománya, mely alárendelődik az előző 

kettőnek. Törekszenek arra a szervezetek, hogy a korábban kialakított szakmai 

programok elemeit beépítsék a programba, azonban, ha a kiírás ezt nem támogatja, 

illetve nem felel meg az adott célcsoportnak, akkor változtatni kell rajta, ki kell hagyni 

elemeit. Például: az OTE a tranzitfoglalkoztatás 3 elemét, a CSAT a KID (komplex, 

integrált, differenciált) program elemeit (képzés, képességfejlesztés, munkatapasztalat 

szerzés) igyekszik beépíteni. A szakmai program összeállítását befolyásoló tényezők 

között nem figyelhetők meg különbségek a szervezetek között. A korábban 

modellprogramot megvalósító szervezeteknél sem befolyásolja jelentősebben a 

szervezet hagyománya a szakmai részt. 

4.3.4. A komplex programok időtartama  

A vizsgált szervezetek komplex programjai általában 1,5-2 éves projektek. Vannak 

ennél rövidebbek is, azonban ezeknek nem része az OKJ-s képzés, illetve a támogatott 

foglalkoztatás. Az ilyen programok átlagos hossza 6-10 hónap. Kevés hosszabb 

program indítására van lehetőség. A projekt időtartamát általában a pályázati kiírás és a 

célcsoport határozza meg. Kádár Erika szerint azonban ezek a pályázati kiírások nem 

életszerűek. Egyénfüggő, hogy mennyi időre van szüksége a hátrányos helyzetűeknek 

munkaerőpiacra való visszatérés előkészítésére. Van, akinek kevesebb, másnak több 

időre lenne szüksége a program időtartamánál, s ez a gyakoribb. Novotni Edit is 

egyetért ezzel, szerinte nehéz teljesíteni a garantált sikert és a vállalt indikátorokat 

meghatározott időtartam alatt, hiszen a résztvevők eltérő képességekkel rendelkeznek. 

A legrosszabb helyzetben lévők (romák, mélyszegénységben élők) számára nem elég 
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1,5 év a felzárkóztatásra. Kovács András szerint a legideálisabb 6 hónap a komplex 

fejlesztésre, azonban ez nem tartalmaz szakképzést. Interjúalanyaim szerint, ha 

szakképzés is része a programoknak, 1,5-2 év szükséges a tudás és készségek 

megszerzéséhez, illetve a foglalkoztatási szakaszhoz. Ez elegendő a hátrányos 

helyzetűek felkésztésére. Ennek nagyon intenzívnek kell lennie, heti 3-5 nap napi 6-8 

órában képzések, emellett készségfejlesztés, felzárkóztatás, támogató szolgáltatások és 

munkakipróbálás is megvalósul. Kádár Erika felhívja a figyelmet, hogy az OKJ-s 

képzést is tartalmazó projektek nagyon hosszúak. Ezekhez nagyon nehéz ügyfelet 

találni, aki ennyi időre elköteleződik. Sok esetben pedig nem is képesek elvégezni, 

hosszú felzárkóztatásra van szükségük. 

4.3.5. A szakemberek 

A vizsgált szervezetek mindegyikében képzett szakemberek foglalkoznak a hátrányos 

helyzetű célcsoporttal, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen. Az 

oktatók felsőfokú és valamilyen szakirányú képzettséggel rendelkeznek, megfelelnek a 

24/2004(VI.22) FMM rendelet 1.számú mellékletében előírt végzettségre és gyakorlatra 

vonatkozó követelményeknek. Gyakori a pedagógus, szociálpedagógus, illetve a 

középiskolai tanári diploma. Véleményem szerint a pedagógusok kompetensek a 

hátrányos helyzetűek oktatásában, hiszen mivel a résztvevők többsége alacsony iskolai 

végzettségű, illetve elavult szakképzettségű, fontos számukra a felzárkóztatás. 

Szükségessé válik az alapszintű ismeretek pótlása, felelevenítése. Tehát hasonló 

ismeretek átadásáról van szó, mint az általános iskolában, bár figyelembe kell venni, 

hogy felnőttekről van szó. Fontos, hogy andragógiai ismeretekkel is rendelkezzen az 

oktató. A tanárok mellett más szakemberek is részt vesznek a célcsoport fejlesztésében. 

Fontos szerepe van a mentornak, hiszen ő az, aki folyamatosan tartja a kapcsolatot a 

résztvevőkkel, támogatja őket, rendkívül komplex és felelősségteljes feladatot lát el. A 

szervezetek szociális végzettségű, így szociálpedagógus, szociálpolitikus, szociológus 

és szociális munkás mentorokat foglalkoztatnak. A mentális támogatás is hangsúlyos 

eleme a komplex programoknak, ezért a vizsgált egyesületeknél mindenképpen van 

legalább egy pszichológus szakember. A CSAT Egyesületnél vannak szakemberek, akik 

speciális tréneri képesítésekkel rendelkeznek. A munkakipróbálás és foglalkoztatás is 

gyakori eleme a programoknak, kifejezetten ilyen feladatok ellátására két szervezet 

alkalmaz külön szakembert, a Lépéselőny és a Munkanélkülieket Segítő Szövetség. Ez 
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náluk foglalkoztatás szervező és munkaerő-piaci tanácsadó szerepkört jelent. Emellett 

az interjúalanyok megemlítették még az andragógus, jogi, gazdasági, pénzügyi 

szakembereket, akiknek közvetten szintén fontos szerepük van a hátrányos helyzetűek 

fejlesztésében, hiszen megteremtik a komplex programok hátterét. Az általam vizsgált 

intézmények is alátámasztják Hidvégi Péter és Székely Éva (2010) eredményeit, mely 

szerint a civilszervezetek foglalkoztatóként is meghatározó szerepet töltenek be a 

munkanélküliség mérséklésében. Nagy létszámot foglalkoztatnak, a korábbi 

résztvevőket gyakran helyezik el saját szervezetüknél. A CSAT-nál például 

programoktól függően akár 12-13-16 fő is lehet a főállásban foglalkoztatottak száma, 

szélesebb munkavállalói körrel együtt pedig, akiket megbízási és vállalkozó 

szerződéssel foglalkoztatnak, elérheti az 50-60 főt is a dolgozók száma.  

A kutatás során vizsgáltam, hogy kell-e speciális ismeretekkel, kompetenciákkal, 

vagy gyakorlati tapasztalattal rendelkeznie annak az oktatónak, aki ezzel a 

célcsoporttal foglalkozik. A vizsgált szervezetek fontosnak tartják, hogy a célcsoporttal 

foglalkozó szakemberek rendelkezzenek szakmai tapasztalattal, ezért náluk ez elvárás.  

A velük foglalkozó kollégáknak nagy tapasztalatuk van, jártasak ezen a területen, 

elsősorban a tanításban vagy a munkanélküliség kezelésében. Novotni Edit 

hangsúlyozza, hogy a pályázatok is előírják, hogy minimum 3 éves tapasztalattal kell 

rendelkeznie annak, aki szolgáltatóként megjelenik a programokban. Ennek ellenére 

interjúalanyaim a pályakezdőket sem zárnák ki, ha szereztek tapasztalatot a területen, 

illetve birtokolják az ehhez szükséges szakmai és személyes kompetenciákat. Kádár 

Erika szerint különösen a képzés elején jelent nagy kihívást ez a célcsoport.  

Megoszlanak a vélemények arról, hogy igényel-e speciális ismereteket, kompetenciákat. 

Alapvetően megállapítható, hogy ha nem is speciális, de meghatározott kompetenciákat 

igen. A hátrányos helyzetűekkel foglalkozóknak bizonyos személyiségbeli jellemzőkkel 

és szakmai kompetenciákkal szükséges rendelkezniük. 

A következő személyiségbeli jellemzők szükségesek: 

- empátia: elfogadó és elfogadtatható legyen a diákokkal 

- szociális érzékenység 

- együttműködési és kommunikációs készségek nagyfokú szintje 

- kreativitás: Elsősorban a feladatok kialakítása és a módszerek terén szükséges. 
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- rugalmasság: legyen, gyorsan tudjon váltani, változtatni a helyzetnek 

megfelelően a tervezettől eltérni 

- türelem 

- tudjon jó légkört teremteni a kommunikáció érdekében 

- közvetlen: A frontális és távolságtartó szerep nem tartható.  

Szakmai elvárások: 

- Legyen szakmailag képzett 

- Rendelkezzen gyakorlattal a felnőttképzés területén 

- Ismerje a célcsoportot 

- Tudja, milyen módszereket és egyéb technikákat kell alkalmazni 

- Tudja, hogyan kell bánni a különböző célcsoportokkal  

- Problémamegoldó technikákban legyen jártas: mindenre fel kell készülni, tudjon 

gyorsan reagálni 

A szervezetek többsége úgy véli, hogy ezeket a kompetenciákat szükséges birtokolnia 

az ezen a területen dolgozó szakembereknek. Az oktatói kompetenciákat tekintve tehát 

hasonló ismeretek és képességek meglétét tartják szükségesnek, mint amit a 

szakirodalmi részben összefoglaltam. A gyakorlatban oktató szakemberek rendelkeznek 

megfelelő szakmai tapasztalattal és a hátrányos helyzetűek képzésében szükséges 

kompetenciákkal. A szakirodalom által megjelölt speciális kompetenciák az 

egyesületeknél általában nem egy személyben összpontosulnak. A résztvevőkkel több 

szakember foglalkozik, külön személy látja el például az oktatói, tréneri feladatokat, a 

segítő, támogató szerepet (mentor) és a pszichoszociális támogatást (pszichológus). Így 

valóban kompetens szakemberek végzik a fejlesztést. 

A szervezetek fontosnak tartják a szakemberek fejlesztését, támogatják, hogy 

munkavállalóik szakmai képzésen vegyenek részt. Ha lehet finanszírozzák a képzést, 

munkaidő kedvezményt, átcsoportosítást biztosítanak, különböző szervezetfejlesztő 

alkalmakat szerveznek.  

A következőkben részletesen vizsgálom, melyek azok a tényezők, amelyekre az 

oktatók hangsúlyt fektetnek a képzés során. Ezt a célcsoportot nem lehet frontális 

óravezetéssel tanítani, csoportos óravezetést alkalmaznak. A tanár-diák viszony nem 

hierarchikus, a foglalkozásvezető egyenrangú fél, segítőként vesz részt az órákon. 
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Fontos a kedvező légkör kialakítása: „Nem egy merev, direkt oktatás folyik, hanem egy 

oldott hangulatú csoportmunka, demokratikus légkörben” (Kovács 2013a). 

Hagyni kell, hogy ők jöjjenek rá a megoldásra, a hiányosságokat pedig speciális 

formulákkal lehet helyretenni. Pl.: Ez igaz, de azt is hozzá kell tenni, hogy… Az OTE-

ben ezt a megoldást rendszeresen alkalmazzák.  

Nagyon fontos számukra a pozitív megerősítés. Novotni Edit szerint reális önképüket és 

önbizalmukat kell megerősíteni, mert ez sokszor sérül. 

Ezek a személyek már hosszú idő óta kikerültek az oktatási rendszerből, nehézséget 

jelent számukra az elméleti tananyag elsajátítása. Emiatt a szervezetek gyakorlati úton 

történő ismeretátadásra törekszenek. Kádár Erika fontosnak tartja, hogy a tanárok 

mindenféle feladatot gyakorlati módszerekkel tudjanak elsajátíttatni, mindent be is 

mutassanak (mérjék meg, menjenek rá a honlapra, számolják ki). 

Olyan dolgot kell tanítani, ami az ő életükben fontos, ami érdekli őket. Úgy alakítják ki 

a tananyagot, hogy illeszkedjen az életükhöz. A felnőttképzésben lényeges, hogy a 

résztvevők a mindennapi életben használható tudásra tegyenek szert, ez a hátrányos 

helyzetűek esetén különösen igaz. Tudni kívánják, hogy miért van az adott ismeretre 

szükségük. Az oktatók életszerű példákkal tudják felkelteni és fenntartani a 

figyelmüket. „Olyan problémákon keresztül tanítjuk neki, ami életközeli, és amire 

szüksége van” (Kádár 2013a). 

A résztvevők nem tudnak hosszan figyelni és jegyzetelni. Kádár Erika szerint az 

oktatóknak alkalmazkodnia kell ehhez, ezért az OTE-ben az óravezetés a tantárgyi órák 

során is körben ülve történik.   

Az OTE-ban úgy szervezik az óráikat, hogy a különböző tárgyak aktuális tananyagait 

összehangolják, összekapcsolják az ismereteket. Úgy gondolom, hogy ez tanulás-

módszertani szempontból rendkívül hatékony, mivel segíti a konstruktív gondolkodást 

és megerősíti a tanultakat. 

A résztvevők aktuális szociális helyzete jelentős hatással van a képzésen való 

részvételükre, teljesítményükre, ezért az óra sikeres folytatása érdekében kezelni kell az 

aktuális problémákat is, nem lehet merev óravezetést alkalmazni. 
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A hátrányos helyzetűek nem alkalmasak több 10 oldalak olvasására, ehelyett vizuális, 

audio és audiovizuális eszközökön keresztül rövid tananyagokat szükséges átadni 

számukra. 

4.3.6. A módszerek 

Bár eltértek a vélemények azt illetően, hogy szükséges-e speciális módszereket 

alkalmazni a hátrányos helyzetűek képzése során, abban egyetértettek a szervezetek, 

hogy másképpen kell bánni ezzel a célcsoporttal egy átlagos felnőtt csoporthoz képest.  

A Lépéselőny Egyesületnél és a Munkanélkülieket Segítő Szövetségnél nem 

alkalmaznak speciális módszert. Azt nyilatkozták az interjúalanyok, hogy náluk 

megfelelőek a hagyományos módszerek. Speciálisabb célcsoportnál persze szükség 

lehet speciális módszerekre. Például, ha rehabilitációs célcsoport, vagy ha van olyan a 

csoportban, aki speciális bánásmódot igényel (pl.: fogyatékkal élő, megváltozott 

munkaképességű), ezt figyelembe veszik. Más szakmai anyagot kap vagy nagyobb a 

kivetített tananyag. Novotni Edit szerint nem speciális módszerekre van szükség, hanem 

komplex módszerekre. Minden problémájukat kezelni kell (családi, lelki, önbizalom 

hiány, foglalkoztatási). Az OTE képviselői úgy vélik, nem lehet az oktatásban általában 

használt módszereket feléjük közvetíteni. Szükségesek speciális módszerek, figyelembe 

kell venni a hátrányos helyzetűek sajátos jellemzőit. Kovács András szerint a speciális 

programelemek, mint a kompetenciafejlesztés, már önmagában speciális módszereket 

igényelnek. 

Speciálisan a hátrányos helyzetű célcsoport számára kidolgozott, írásban rögzített 

módszertannal az utóbbi két szervezet (CSAT, OTE) rendelkezik. Ezt a korábbi 

modellprogramjaik kapcsán dolgozták ki először, s azóta is nagy hangsúlyt helyeznek a 

módszerek fejlesztésére. Az OTE általában újabb célcsoport esetén a projekt részeként 

kidolgozza ennek az új célcsoportnak leginkább megfelelő módszertant a fejlesztésük 

során szerzett tapasztalatok alapján, s ezt a honlapján közzéteszi. Ilyen módszertani 

kézikönyvet dolgoztak ki például a hajléktalanok számára, illetve a jelenleg futó 

projektjükhöz kapcsolódóan a javítóintézetben lévő fiatalok számára készül ilyen. Az 

OTE-nél nem használnak tankönyvet, a szervezet munkatársai készítik el a speciálisan 

az adott célcsoportra kidolgozott tananyagot. 
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A CSAT-nál a módszereknek a szervezet számára fontos elveknek kell megfelelniük, 

úgy gondolom, hogy ezek bármely hátrányos helyzetű célcsoporttal foglalkozó 

szervezet számára irányadóak lehetnek.  

Ezek a módszerválasztásra vonatkozó elvek: 

- Meglévő szükségletekre reagáljon a program, illetve a fejlesztő eszköz is. Itt a 

célcsoport igényei mellett figyelembe kell venni a munkaerőpiacét is.  

- „Nagyobb létszám felzárkóztatására legyen fogadókész és alkalmas a módszer”  

- „Tényleg képes legyen az eredmények elérésére. Tehát hogy a fokozatosság elve 

mellett teljesíthető szintet kell, hogy kitűzzünk a programokban résztvevők 

számára” (Novotni 2013). 

- Biztosítsa az egyéni eltéréseket, a személyre szabottságot. 

Olyan módszert kell alkalmazni, ami mindezeknek megfelel, fontos, hogy komplex, 

integrált és differenciált legyen. 

Minden vizsgált szervezetnél megjelennek a résztvevőközpontú, csoportos módszerek, 

emellett pedig fontosnak tartják a személyre szabottságot, differenciálást és az egyéni 

fejlesztést. Bizonyos esetekben az előadó-központú vagy frontális módszerek is jelen 

vannak. Többféle módszer kombinációját szükséges alkalmazni tehát egy komplex 

program során. Novotni Edit szerint fontos, hogy egyénre szabott és csoportos 

élményekben is részt vegyenek a résztvevők, mivel társas kapcsolataik általában 

leépülnek a munkanélküliség hosszú ideje alatt.  

A képzések során az elméleti ismeretanyag átadása általában résztvevőközpontú 

(csoportos beszélgetések, páros munka, csoportmunka) vagy előadó-központú 

módszerekkel történik. A különböző fejlesztő tevékenységek, szolgáltatások változatos 

formában, egyéni fejlesztés és csoportos alkalmak keretében valósulnak meg.  

A résztvevőközpontú módszerek meghatározó módszerei a komplex programoknak, a 

szervezetek elsősorban tréning módszeren és csoportos foglalkozásokon keresztül 

fejlesztik a résztvevőket. Ahogyan korábban a kiegészítő jellegű szolgáltatásoknál 

bemutattam, különféle témákban nyújtanak tréningeket a szervezetek, ezek közül a 

kulcsképesség-fejlesztés és tanulásmódszertan a legfontosabbak. A tréning módszer a 

hátrányos helyzetű felnőttek fejlesztésének nagyon hatékony módszere, hiszen nem 

elméletben történik az oktatás, számos készség fejleszthető egyszerre, biztosított a 

mellérendelt szerep, továbbá oldott a csoportlégkör. Kádár Erika szerint ez a módszer 
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megfelelő számukra, mivel kötetlen formában vannak az ismeretátadások, emellett 

szeretnek szerepelni, magukról beszélni, magukkal kapcsolatos dolgokat megtudni. 

A csoportos foglalkozások szintén gyakori elemei a programoknak, mind az elméleti 

ismeretátadás, mind a szolgáltatások gyakori módszere. A csoportmunka fejlesztően hat 

a résztvevőkre, fejlődnek szociális, együttműködési készségeik, tanulnak egymástól. 

Gyakran klubjellegű foglalkozások keretében alkalmazzák. Ezek kifejezetten jól 

működnek ennél a célcsoportnál, mivel kötetlenek, nincsenek szabályok. A 

leggyakoribb klub jellegű csoportos foglalkozások a motivációs és álláskeresési klub. 

A komplex programokban a csoportos foglalkozások mellett lényeges szerepe van az 

egyénorientált módszereknek is. Az egyesületek nagyon fontosnak tartják az egyéni 

szükségletek figyelembevételét, hiszen csak így biztosítható, hogy bennmaradjon az 

egyén a programban. A komplex programok fontos jellemzője az egyénre szabottság, a 

vizsgált szervezetek több módon biztosítják ezt. Az egyéni fejlesztő módszerek közül a 

legfontosabbak a mentori tevékenység, illetve az egyéni fejlesztési tervek mentén 

kialakított egyéni szolgáltatások. Ezek alkalmazása minden szervezetnél megfigyelhető. 

Az egyéni fejlesztési tervet minden résztvevő számára elkészítik a program elején, 

általában a pályázat is kötelezővé teszi ezt. Ebben felmérik az egyén kompetenciáit, 

állapotát, kitűzik az elérendő célokat, továbbá, hogy milyen szintű, mélységű és 

óraszámú foglalkozásokon kell részt vennie. Ez képezi az egyénre szabott fejlesztés 

alapját. Ennek megfelelően egyéni szükségletekre épülő szolgáltatásokat alakítanak ki. 

A fejlesztési tervet a program végéig több alkalommal felülvizsgálják, általában a 

mentor látja ennek szükségességét. Minden szervezet alkalmaz mentorokat a programok 

során, akik az ügyfélnek lelki támaszt nyújtanak, problémás helyzetben segítik. A 

mentor feladata az egyéni szükségletekre való odafigyelés. Szintén minden szervezet 

nyújt pszichológiai tanácsadást a résztvevőknek egyéni foglalkozás formájában. Az 

elején mindenkit felmérnek, a pszichológus és szociális munkás egyénileg foglalkozik 

azzal, aki igényli, illetve nagyobb gondjai vannak. Lehetőség van továbbá egyéni 

tudásszintbeli felzárkóztatásra, korrepetálásra vagy plusz felkészítésre is. 

Az OTE és a CSAT Egyesület által alkalmazott módszerek között hangsúlyosan jelenik 

meg a differenciálás. 

„A differenciált oktatás a különleges bánásmódot igénylő (a hátrányokkal és előnyökkel 

rendelkező) résztvevők iskolai oktatása az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő, 
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azokhoz alkalmazkodó oktatás. A differenciált oktatásban az egyéni sajátosságokkal 

rendelkező diákok párhuzamosan végezhetnek testre szabott feladatokat. Előfeltétele, 

hogy a tanító ismerje a tanulók egyéni jellemzőit (képességeiket, előzetes ismereteiket, 

motiváltságukat, munkavégzésüket, együttműködő képességüket, szociális hátterüket, 

társas helyzetüket), hiszen ennek megfelelően végezhet differenciálást a tanórákon. A 

differenciált csoportmunkával lehetővé válik, hogy az egyes tanulók olyan feladatokat 

kapjanak, melyek számukra erőfeszítést jelentenek, azonban ennek ellenére meg tudják 

oldani azokat. Ez sikerélményt jelent a résztvevőnek, és ösztönzi a további munkára. 

Célja lehet a felzárkóztatás, a jobb képességűek aktiválása és további fejlesztése; vagy a 

képességfejlesztés.” A differenciálás megvalósítható csoportmunkában is, ebben az 

esetben a csoportképző elv a hasonló képesség (OTE 2011).  

A program elején általában tudásszintfelméréssel és képességfejlesztéssel teremtik meg 

a későbbi differenciálás alapjait. A differenciálás lehetővé teszi az egyénorientált 

fejlesztést, a hallgatókhoz igazított ismeretátadást annak ellenére, hogy csoportos 

keretek között folyik a képzés. Az oktatás 12-15 fős kiscsoportokban zajlik, speciális 

csoportoknál pedig ennél is kisebb létszámban. Így tudják a személyre szabott feladatot 

és figyelmet biztosítani a résztvevők számára. 

Vannak olyan támogató szolgáltatások, amelyek többféle módszerrel is megvalósulnak 

a vizsgált szervezeteknél. Ide sorolható a kulcsképesség-fejlesztés, mely történhet 

egyéni és csoportos szinten is.  A Lépéselőnynél a problémák megoldásában több 

módszer is a résztvevők rendelkezésére áll. Egyrészt egyéni beszélgetések, egyéni 

problémák megoldására, másrészt csoportfoglalkozások keretében közösen beszélnek 

meg 1-1 problémát, közösen próbálnak megoldást találni. Tanulnak a másiktól, tanácsot 

kapnak, motiválják egymást. 

Speciális módszerek 

A speciális igényeknek megfelelően szükségessé válhat új módszerek kidolgozása. 

Ilyen például az OTE egy jelenleg futó projektje, melyben a megrendelő növénytan 

beépítését kérte a hátrányos helyzetűek képzésébe. A tervezés során azt kell figyelembe 

venni, hogy lehetne számukra legkönnyebben átadni a tudást. Alkalmazkodni kell a 

célcsoport érdeklődéséhez, építeni kell ezekre. Az Egyesület munkatársai ehhez a 

tananyaghoz multimédiás tananyagfejlesztést készítenek, mivel ezt a célcsoportot 

vonzza a számítógép, továbbá a képek alapján sokkal könnyebben sajátítják el a 
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tananyagot, hosszabb szövegeket nem olvasnak el. A Lépéselőnynél a Szociális 

gondozó és ápoló képzésnél vált szükségessé speciális módszer. A képzés anatómia 

része rendkívül nehéz ezeknek az embereknek, akik már hosszú ideje nem ültek 

iskolapadban, így van egy átmenet a játékos tréningelemes képzés és szakmai képzés 

között. Ez egy szakmai készségfejlesztést jelent. 

A CSAT által képviselt KID program során speciálisan a hátrányos helyzetű fiatalok 

számára dolgoztak ki módszereket. Ezt írásban is rögzítették és bárki számára 

elérhetővé tették a KID kézikönyv formájában. Ebben számos speciális módszer 

található, mely megfelel a komplex, integrált és differenciált kritériumoknak, ebből 

kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik ilyen a kísérő tanácsadás, ez abban különbözik a 

hagyományos tanácsadástól, hogy sokkal aktívabb részvételt követel meg a 

tanácskérőtől, a „csinálva tanulás” elvén alapul. A tanácsadás séta közben valósul meg, 

melynek célját a résztvevő felek közösen döntik el. Az információnyújtás közben 

szemléltetésre és gyakorlati tevékenységekre is lehetőség nyílik. Például, ha szakmákról 

érdeklődik, útközben beszélgetni lehet a munkavállalókkal (pl.: bolti eladó), így hiteles 

információt szerezhet a munkakörről (Kenderfi 2010). Egy másik módszer a 

„GRUND7” élményalapú komplex fejlesztő hét. Ez egy több napos tréningfoglalkozás, 

melyben szituációs játékok, tréningfeladatok és tesztek segítségével fejlesztik a 

tanuláshoz és munkavállaláshoz szükséges kulcsképességeket, alternatívákat nyújtanak 

a szabadidő hasznos eltöltésére, illetve közösség építés zajlik (Kenderfi 2010).  

Tehát nem létezik egyetlen általános, minden esetben használható módszer a hátrányos 

helyzetűek képzésében, fejlesztésében, mint ahogyan a programban, a módszerek esetén 

is komplexitásra kell törekedni. A résztvevőknek, az elérendő célnak és a tananyagnak 

megfelelően többféle módszer alkalmazására van szükség. 

A szervezetek által alkalmazott módszerek megfelelnek a szakirodalmakban a 

módszerrel támasztott feltételeknek, résztvevőközpontúak és egyénre szabottak, 

azonban bizonyos esetben, például szakmai képzésnél a frontális óravezetés is 

megjelenik. Igyekszenek tevékenységközpontú módszereket alkalmazni. A differenciált, 

egyéni képességeket figyelembe vevő órai foglalkozás 2 szervezetnél jelenik meg. A 

szervezetek általában külső szervezettől rendelik meg a szakmai képzést. Ebben az 

esetben véleményem szerint a külső képzőszerv a képzés során már nem feltétlenül 

helyez olyan nagy hangsúlyt a differenciálásra és az egyéni igények figyelembe 
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vételére, mint ahogyan a civilszervezet tenné. Felmerülhet a kérdés, hogy a 

szolgáltatások, képzéstámogató tevékenységek megfelelően képesek-e ezt kompenzálni.   

Motiválás 

A módszertani ismeretek mellett fontos, hogy a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó 

szakemberek birtokában legyenek annak, hogyan lehet ezt a csoportot leginkább 

motiválni, hiszen így tudják megakadályozni lemorzsolódásukat. Interjúalanyaim 

szerint a legfontosabb motiváló eszköz, különösen a program elején a képzési 

támogatás, mely egyfajta ösztöndíjként funkcionál. Ha az órák 100%-án részt vesz az 

adott napon, akkor kaphatja meg ezt a résztvevő, ennek napi összege általában 2000Ft. 

A megkérdezett személyek úgy vélik, hogy anyagi ösztönzés nélkül ezek a programok 

nem is lennének működtethetők. A hátrányos helyzetű személyek számára a jelen a 

fontos. „A tanulást nem tekintik befektetésnek. Ha aznap van egy mezőgazdasági 

munka, gondolkodás nélkül a fizető munkát választják az iskola helyett” (Kádár 2013a). 

Tehát a képzéstámogatás szükséges a képzésen való részvételhez, a megélhetésükhöz. A 

program elején a külső motiváció dominál, majd kialakul a belső is. Ilyen a tudás és 

ismeretszerzés iránti vágy. Szeretnek tudni és tanulni, rájönnek, hogy szükségük van 

tudásra az elhelyezkedéshez, vagy képzésbe kapcsolódáshoz, változtatni akarnak saját 

élethelyzetükön. A mentor figyelembe veszi, hogy az adott egyént mi motiválja. A 

szervezetek folyamatos szociális munkával és tanácsadással motiválják a résztvevőket, 

gyakran a mentorral kialakított személyes kapcsolat hat ösztönzően az egyénre. A 

tréningek pályaorientációs és motivációs is erre szolgál. 

Kádár Orsolya szerint általában elég motivált a célcsoport, a program olyan lehetőség 

számukra, mely kiutat jelent a munkanélküliségből. Egy csapat tagjai, amiben jól érzik 

magukat, mindennapos elfoglaltságuk van. Ez sokat jelent számukra. Novotni Edit 

szerint is a csoportos élmények jelentik a leghatékonyabb és legsikeresebb motivációs 

eszközt. 

A visszajelzés is ösztönzi a résztvevőket, megismerik saját képességeiket, nő az 

önbizalmuk. Emiatt a CSAT Egyesületnél fontosnak tartják az egyéni sikerek 

biztosítását, kis lépésekben értékelik az elért eredményeket, sikereket.  
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4.3.7. A komplex programok eredményei 

A következőkben a komplex programok eredményeit vizsgálom, rá kívánok világítani, 

hogy milyen többleteredményeket tudnak felmutatni a civilszervezetek a munkanélküli 

ellátórendszer más ellátórendszereihez képest. Úgy gondolom, hogy az eredményeket 

három szinten fontos elemezni, rövid távon, hosszú távon, illetve a szervezetek 

oldaláról nézve. 

A rövidtávú eredményeket tekintve vizsgált szervezetek a projekteket sikeresen 

megvalósítják szakmai, pénzügyi és elszámolási tekintetben is. A vállalt indikátorokat 

mindig teljesítik, sőt gyakran túlteljesítik. Ezek általában a programba bevontak, 

képzést befejezők vagy bizonyítványt szerzők, a képzésbe helyezettek, munkába 

helyezettek száma stb. A lemorzsolódás maximális százalékát mindig túlteljesítik. Ha 

mégis előfordul, akkor élethelyzeti és egészségügyi problémák miatt történik. 

Rövidtávú eredmények 

A konkrétabb rövidtávú eredmények a szervezetek legutóbb megvalósított komplex 

programjain keresztül értékelhetők leginkább.  A programban résztvevők átlagos száma 

20-45 fő. A programok többségében szakképesítést szereznek a résztvevők. Általában a 

programba bevontak nagy része sikeresen elvégzi a programot és végzettséget szerez. A 

lemorzsolódás alacsony. A résztvevők az egyéni fejlesztési tervükben rögzített célokat 

is minden esetben elérik. A Lépéselőny „Életre val(l)ó” programjának része volt a 

munkaerő-piaci tapasztalatszerzés, 5 fő szociális területen, 6 fő számítógépes területen 

munkakipróbáláson vett részt. Az elhelyezkedők aránya magas, a Lépéselőny 

Egyesületnél 14 fő részesült támogatott foglalkoztatásban, a Munkanélkülieket Segítő 

Szövetségnél a „Tiszta út a munkába” projekt keretében 16 fő 15 hónapos és 9 fő 3 

hónapos foglalkoztatása valósult meg. A támogatásban nem részesülő ügyfelek közül is 

többen elhelyezkedtek az elsődleges munkaerőpiacon, és valóban hosszú távon a 

munkaerőpiacnak aktív tagjai lettek. A CSAT „TÉR-ERŐ” programja során 50-60% 

volt az elhelyezkedettek aránya, a Munkanélkülieket Segítő Szövetség „Tudás a cél” 

projektjében résztvevők közül 11 fő az elsődleges munkaerőpiacon, 6 fő közhasznú 

munkavégzésben tevékenykedett, többen pedig külföldön vállaltak munkát. Kovács 

Zsuzsanna a CSAT eredményeiként arról számolt be, hogy 6 év alatt közel 10 000 

fiatalt értek el, a programok pedig 50%-os indikátorral működtek. Tehát a komplex 
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programban való részvételt követően az elhelyezkedők aránya a vizsgált szervezetek 

esetén általában 50% fölötti, ez jelentősen magasabb a munkaügyi központ munkaerő-

piaci képzéseinek átlagos 30%-os eredményénél.  

Az elhelyezés általában nem kötelező vállalása a szervezeteknek, bár vannak projektek, 

melynek része a 6 hónapos támogatott foglalkoztatás. Természetesen célkitűzésük, hogy 

a résztvevők elhelyezkedjenek az elsődleges munkaerőpiacon, de különösen a jelenlegi 

gazdasági helyzetben nehéz ezt garantálni. Emiatt óvatosan mernek vállalni, de ezt 

igyekszenek túlteljesíteni és elősegíteni a résztvevők elhelyezkedését. Ezt egyrészt 

személyes kapcsolatok és együttműködések kialakításával, másrészt az állami és 

Európai Uniós támogatási lehetőségek kihasználása révén tudják biztosítani. Az 

utóbbira példa a támogatott foglalkoztatás vagy az Első munkahely garancia program, 

mely a munkaügyi központ támogatási konstrukciója. Ezek hatékonyak, hiszen anyagi 

támogatással ösztönzik a munkáltatókat, azonban napjainkban még így is nehézséget 

jelent olyan partner találása, aki vállalja a résztvevők támogatott foglalkoztatását, s 

hogy ezután meghatározott ideig (általában a támogatott foglalkoztatással megegyező 

ideig) továbbfoglalkoztatja őket. Interjúalanyaim szerint a cégek nem tudnak olyan 

hosszan előre tervezni, amennyire ezt a projekt igényelné, emiatt nem merik bevállalni a 

foglalkoztatást. Sok cég pedig a meglévő munkaerő megtartásáért küzd, nem kívánnak 

új munkaerőt foglalkoztatni. Emiatt a civilszervezetek is kevesebb fő elhelyezését 

tudják biztosítani. Emellett azt is hangsúlyozták, hogy a munkaadókban előítéletek 

élnek a hátrányos helyzetűekkel kapcsolatban, ezért nem szívesen foglalkoztatják őket. 

A szervezeteknek rendkívül nagy erőfeszítésébe kerül a munkaadók meggyőzése. 

Ennek ellenére a komplex programok során az egyesületek biztosítani tudják néhány fő 

számára a munkakipróbálást, ha be van építve a programba, akkor pedig támogatott 

foglalkoztatást is. Amennyiben nincs ilyen jellegű támogatásra lehetőség a projektben, 

akkor is próbálnak a résztvevőknek munkalehetőséget biztosítani szervezeten belül, 

partnerszervezeteknél, illetve más szervezeteknél és cégeknél. A résztvevők elhelyezése 

azonban rengeteg munkát, utánajárást igényel, kevés szervezet tudja ezt felvállalni. 

Például a Lépéselőny Egyesületnél az elhelyezés érdekében komoly munkát folytatnak, 

állásközvetítő tevékenységet végeznek, hívják a munkáltatókat, motiválják, munkáltatói 

fórumokat rendeznek, rendszeresen kiadják az Agora című újságot. Ezzel céljuk a 

munkáltatók elérése és az egyesület láthatóvá tétele számukra. Gyakran küldenek 

próbamunkára embereket, akik közül a munkaadó kiválasztja a legalkalmasabbakat. 
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Novotni Edit szerint nehéz a munkáltatóknál elhelyezni és hat hónapig benntartani őket, 

könnyebb képzésbe irányítani és eggyel magasabb szintre képezni. Kádár Erika is 

hasonlóképpen vélekedik, szerinte az alacsony iskolai végzettségűek, ha van 

lehetőségük, inkább tanuljanak tovább, szerezzenek szakmát. Ez sokkal fontosabb az 

elhelyezkedésnél, hiszen a munkavállalási esélyeiket is növelhetik általa. Az OTE 

„Trambulin” projektjében résztvevők közül többen továbbtanultak, 2 fő érettségit 

szerzett, 8 fő pedig megkezdte az erre való felkészülést. 

Ezek azok az eredmények, amelyek számokkal igazolhatók, azonban az interjúalanyok 

sokkal fontosabbnak tartják a hivatalosan nem mérhető, nem dokumentált 

eredményeket, az egyéni sikereket. A résztvevők nagyon rossz helyzetben kerülnek a 

szervezethez, ezért minden apró fejlődést sikerként lehet elkönyvelni. Már az is nagy 

eredmény, hogy elvégzik a programot. „Senki nem tudja, honnan indulnak ezek az 

emberek, és hogy milyen gyötrelmeken keresztül érünk el ilyen kis sikereket, hogy 

örülnek. Ezt semmilyen ellenőrzés nem tudja, hogy mennyi munka van egy emberrel” 

(Kádár 2013a). 

„Rendkívül hálásak, szeretik ezt a dolgot. A program nagy hatással van az emberekre. 

A legnagyobb hozadéka nem a bizonyítvány, hanem az, ami velük történik. Az első és 

utolsó napja között érzékelhető a különbség. Az első napon elhanyagolt haj, ruházat, 

csökkent önértékelés, nem tudnak önéletrajzot írni, az elején kockás lapra, csúnyán írott 

szintről indulnak. A program során megváltoznak, eljutnak a fodrászhoz, kifestik 

magukat, lefogynak, igényesen felöltözködnek, kapcsolati hálójuk alakul ki. Ez mind 

hozadéka” (Dorogi 2013). 

„Számunkra az is eredmény, hogy mosolyognak, csillog a szemük, igényesebbek 

lesznek, hogy úgy érzik van olyan ember, akihez tudnak fordulni segítségért. Sikerül 

olyan kapcsolatot kialakítani a program során, hogy azóta is összejárnak” (Dorogi 

2013). A résztvevők nemcsak tudást kapnak, hanem önbizalmat, lehetőséget a 

változásra.  

Hosszú távú eredmények, utánkövetés 

A hosszabb távú eredmények nyomon követésére nyújt lehetőséget az utánkövetés. A 

szervezetek általában végeznek utánkövetést, tartják a kapcsolatot a korábbi 

résztvevőkkel, de ez jellemzően informális úton történik. A pályázatok általában hat 
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hónapos utánkövetést írnak elő, de hatástanulmányok készítését nem támogatják 

(Kovács Zsuzsanna 2013). Emiatt nem állnak rendelkezésre ilyen értékelések a 

hosszabb távú eredményekre vonatkozóan. A leggyakoribb a személyes beszámoló, 

amikor a résztvevők visszamennek a szervezetekhez, keresik a mentorokat, 

visszajárnak, hírt adnak magukról, segítséget kérnek. Igénybe veszik a szolgáltatásokat, 

az OTE-nél vannak rendszeresen visszatérő személyek. A Lépéselőnynél telefonos 

megkeresést is alkalmaznak, érdeklődnek a résztvevőről, hogy sikerült-e hasznosítania a 

program során tanultakat. Az utánkövetés révén az Egyesületek visszajelzést kaphatnak, 

hogyan hatott a program a résztvevőkre, melyek a hosszabb távú eredményei. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a résztvevők jelentős részének pozitív irányba változik 

az élete, elérik céljukat, elhelyezkednek vagy képzésbe kerülnek. Dolgoznak, az egész 

életük megváltozik, aktív tagjai lesznek a társadalomnak. Sokan tartósan 

foglalkoztatottak maradnak. „Lehet, hogy nem szakmájukban helyezkednek el, de a 

készségfejlesztés hozzásegíti őket egy másik munkakör betöltéséhez”(Király 2013). 

Sokan továbbtanulnak, magasabb iskolai végzettséget szereznek. Az OTE munkatársai 

büszkék arra, hogy vannak korábbi tanulóik, akik egyetemisták lettek. De természetesen 

vannak olyan személyek is, akiknek ez nem sikerül, továbbra sem helyezkednek el és 

nem is tanulnak. E mögött gyakran motiválatlanság vagy kedvezőtlen háttér áll.  

Az, hogy a szülők tanulnak, a gyerekekre is pozitív hatást gyakorol. Tudnak segíteni 

nekik a tanulásban, ami korábban elképzelhetetlen lett volna számukra. „A 

tanulásmódszertan során tanultakat továbbadják a gyerekeiknek, és így hátha ők már 

nem válnak szegénnyé, illetve hátrányos helyzetűvé tanulási eredménytelenségük miatt, 

és nem lesznek alacsony iskolai végzettségűek”(Dorogi 2013). A legnagyobb probléma, 

hogy a hátrányos helyzet általában öröklődik. Vannak olyan családok, ahol a harmadik 

generáció nő fel úgy, hogy a munkanélküli lét áll előttük mintaként. Ezért, ha a 

szülőknek sikerül változtatni életükön, a gyermekek elkerülhetik, hogy hasonló 

helyzetbe kerüljenek (Kádár Erika).  

Ezek alapján látható, hogy a szervezetek nagyszerű munkát végeznek, az eredmények 

nem mérhetők csupán számokban, emberi életeket változtatnak meg. A komplex 

programok hosszútávú megoldást jelentenek a hátrányos helyzetűek problémájára, 

nemcsak tüneti kezelést. Ezt bizonyítja, hogy a szervezetek arról tudnak beszámolni, 

hogy a korábbi projektrésztvevők jelentős része elhelyezkedett és hosszú távon 

foglalkoztatott maradt. Úgy gondolom, hogy ezek azok a többleteredmények, amelyeket 
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képesek felmutatni a civil szervezetek a hasonló munkanélküliség kezelését célzó 

intézkedésekkel szemben.  

Eredmények a szervezet oldaláról nézve 

A szervezet oldaláról nézve fontos eredmény, hogy a komplex programok 

megvalósítása révén egyre nagyobb tapasztalatra tesznek szert, mindenféle célcsoporttal 

képesek képzést folytatni. A programok megvalósítása növeli a szakmaiságot, egyre 

kiválóbb szakmai programot képesek kialakítani. A munkatársak is egyre 

tapasztaltabbak a célcsoporttal való foglalkozás révén, illetve az ismereteik is bővülnek 

azáltal, hogy részt vesznek a forrásosztó felkészítésein, oktató napokon, tapasztalatcsere 

programokon. „A szakmai megvalósítók számára nagy tanulási és módszertani 

fejlesztés volt. A mai napig ezekre építve fejlesztjük a projektjeinket” (Kovács 2013b). A 

programok megvalósítása során szerzett tapasztalatok nem maradnak az intézmények 

berkeiben, ezeket megosztják másokkal, akik hasonló célcsoporttal foglalkoznak. 

Segítenek az ország más területeink működő programok és képzések megvalósításában. 

Továbbá a projektek révén együttműködések születnek civil, állami és profitorientált 

szervezetekkel. Gyarapodik az együttműködő partnerek száma, akikkel hosszabb távú 

kapcsolatokat alakítanak ki, újabb projekteken dolgoznak együtt. Ebben a tekintetben 

lényeges eredmény, ha sikerül elérni a munkáltatókat, kapcsolatot kiépíteni velük és 

résztvevőket elhelyezni náluk, továbbá változtatni a szemléletükön. 

4.3.8. A programok finanszírozása  

Tehát jelentős eredményekre képesek ezek a komplex programok a hátrányos 

helyzetűek felzárkóztatásában. Azonban ez a rendkívül sokoldalú fejlesztés elég 

költségessé is teszi a programokat. A hátrányos helyzetűek felzárkóztatását, a komplex 

programokat minden vizsgált szervezet szinte kizárólagosan pályázati forrásból 

valósítja meg. Ezek többnyire Európai Uniós TÁMOP-os projektek, tehát Európai 

Szociális Alap finanszírozásúak. Korábban hazai forrásokból, az előcsatlakozási 

alapokból, majd a HEFOP forrásaiból finanszírozták ezeket.  

Interjúalanyaim úgy vélik, szükséges lenne a pályázati források helyett egy másfajta 

finanszírozási forma kialakítása a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, fejlesztése 

területén. Ugyanis a jelenlegi forrásbiztosítás bizonytalanná, kiszolgáltatottá teszi az 

ilyen programot megvalósító szervezetek helyzetét, nem ismeri el korábbi 
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eredményeiket. A programok megvalósítása pályázat függvénye, ha nincs ilyen kiírás, 

akkor nincs program sem. Ez pedig a szervezetek működését veszélyezteti, a meglévő, 

jól képzett, tapasztalt szakembergárda elbocsátásával is járhat. Olyan finanszírozás 

forma kellene, amely nagyobb biztonságot, állandó és tervezhető forrásokat nyújtana az 

egyesületek számára. Két megoldás is megfogalmazódott, az egyik a normatíva, a másik 

pedig egy ehhez hasonló, egy bizonyos időintervallumig tartó finanszírozás. Kádár 

Erika szerint az állandó pályázás nagy erőt igényel a szervezetektől, ezért olyan 

finanszírozást kellene bevezetni, amit az OFA is működtetett, más országokban pedig 

jelenleg is így történik, hogy amíg egy szervezet hozza az elvárt eredményeket 

ugyanazzal a programmal, akkor nem kell már minden évben pályáznia, hanem amíg 

ezt tartja, addig biztosítanák számára a forrást, akár egy tervezési cikluson keresztül is. 

Az állam részéről biztosított normatíva lehetne a másik megoldás. Novotni Edit szerint 

a normatív finanszírozási formával állandó szakmai kört lehetne fenntartani és a 

szolgáltatásokat folyamatosan elérhetővé tenni. Próbálták ezt a fajta finanszírozást 

elérni, azonban jelenleg nincs rá lehetőség. „Azt szokták erre mondani, hogy ez olyan 

kis létszámot érint, és ez valóban így van, mert egy-egy csapatban van vagy 30-60 

ember. Ez országos szinten is olyan kevés embert érint, nem tömeges, mint a munkaügyi 

központ képzései, ami után nem sokan helyezkednek el, általában 30%. Tőlünk meg 

elvárják a 80%-ot. Tehát én kevesebb emberrel dolgozom, de a siker szinte garantált. A 

munkaügyi központ szolgáltatásai nagyon sok embert érintenek, a TÁMOP 1.1-es 

projektek, de senkit nem érdekel, hogy velük mi lesz. Másrészt meg azt mondják, hogy 

nagyon drágák ezek a projektek. De ezért drágák, mert felesleges dolgokat várnak el 

benne. Ezért nem lesz normatíva, bár szükség lenne rá” (Kádár 2013a). Mint ahogyan 

az elméleti részben láthattuk, a komplex programok ellen a gyakorlatban is ugyanazok 

az érvek szólnak, hogy kevés embert érnek el és drágák. Azonban, ha a szakmai 

programot és azt a komplex fejlesztő tevékenységet figyelembe vesszük, amit ezek a 

szervezetek végeznek, továbbá az eredményeket, s azt, hogy a legrosszabb 

helyzetűeknél is képes eredményeket elérni, akkor belátható, hogy szükség van ezekre a 

programokra. Ezért meg kellene teremteni a pénzügyi biztonságot ezen a területen, hogy 

rendszeresen indíthatóvá váljanak a komplex programok.  
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5. Összegzés 

A kutatás alapján megállapítható, hogy a szervezetek hasonlóan felépülő programokat 

alkalmaznak. Bár megfigyelhetők egy-egy intézményre jellemzőbb specialitások, nem 

tapasztalhatók lényeges különbségek a szakmai program elemeiben, az alkalmazott 

szakemberek kompetenciáiban és a módszerekben sem. A szakmai programok 

vizsgálata és a hasonlóságok azt mutatták, hogy a komplex programok legfőbb ereje a 

többoldalú segítésben rejlik. Ezek alapján a hátrányos helyzetűekkel foglalkozó 

szervezetek számára a következő fő szempontok figyelembe vételét javaslom a komplex 

programok összeállításában: 

Tartalmi elemek: 

 Alapfokú készségfejlesztés 

 Szakmai képzés és készségfejlesztés 

 Kulcsképesség-fejlesztés 

 Képzéshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 

 Szociális és mentális gondozás 

 Tanácsadás 

 Tréningek és klubjellegű foglalkozások (tanulás-módszertani, 

pályaorientációs) 

 Munkaerő-piaci programelem (álláskeresési technikák, munkakipróbálás, 

támogatott foglalkoztatás) 

 Utógondozás 

Módszertan: egyénre szabott és résztvevőközpontú módszerek 

Végül pedig a korábbi hipotéziseimet szeretném értelmezni az eredmények 

függvényében. 
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Eredmények: 

1. A szakmai programelemek vizsgálata igazolta hipotézisemet, ezek hasonlóan 

felépülő programok, kevésbé figyelhetők meg tipikusan egy-egy szervezetre 

jellemző programok. Bár a kiegészítő szolgáltatások körében megjelennek 

egyedi elemek. A kutatás igazolta, hogy a szakmai programra jelentős hatással 

van a pályázati kiírás. Az intézményeknek ennek maradéktalanul meg kell 

felelniük, így azokat a programelemeket építik be a programba, melyek 

szerepelnek a kiírásban. Ennek rendelődnek alá a szervezet hagyományai és a 

korábbi tapasztalatok. Tehát a kiírás valóban jelentősebben meghatározza a 

komplex program kialakítását. Mivel minden szervezet hasonló EU-s 

konstrukciókra pályázik, így hasonlóan felépülő programok futnak egymás 

mellett. 

2. A második hipotézisem csak részben igazolódott be. Az OTE és a CSAT 

dolgozott ki korábban az OFA támogatásával kísérleti modellprogramot a 

hátrányos helyzetűek felzárkóztatására. Az OTE a tranzitfoglalkoztatási modellt, 

a CSAT a KID programot. Ennek keretében kidolgozásra került a szakmai 

program és módszertan is. Így a másik két szervezethez képest valóban 

professzionálisabb, szakmailag kidolgozottabb szakmai programmal 

rendelkeznek.. A modellprogram működtetése valóban nagy tapasztalatot 

jelentett a szervezetek számára és fejlesztően hatott a tevékenységeikre, 

bizonyos elemeit jelenleg is alkalmazzák. Azonban nem tapasztalhatók 

jelentősebb különbségek a modellprogramot megvalósító és azzal nem 

rendelkező szervezetek között. Minden egyesület sokszínű képzést megelőző és 

kiegészítő tevékenységet végez, kiválóan felkészült és több területen jártas 

szakembergárdával. 

3. A harmadik hipotézisem csak részben igazolódott be. A szervezetek valóban 

nagy hangsúlyt helyeznek a hátrányos helyzetű célcsoport igényeire, jellemzőire 

a módszerválasztás során. Egyénorientált, tapasztalati tanulásra építő, változatos 

módszereket és mentori tevékenységet alkalmaznak. A szakmai programmal 

ellentétben azonban, a módszerválasztásra a rendelkezésre álló forrásnak és a 

projekt kritériumainak nincs különösebb hatása.  
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4. A vizsgált szervezetek nem törekszenek homogén csoportok kialakítására, egy-

egy képzésen különböző jellemzőkkel és szükségletekkel rendelkező személyek 

is megjelenhetnek. A képzési rész kötött, az egyénre szabottságot mentorálással, 

egyéni tanácsadással és fejlesztéssel biztosítják. Két szervezet pedig a képzés 

során a differenciálás módszerét alkalmazza. Tehát alapvetően nem homogén 

csoportok, az egyénorientált fejlesztés teljes mértékben megvalósul minden 

intézményben. (Erre egy hagyományos képzésen nem lenne lehetőség.) 

5. A kutatás bebizonyította, hogy a komplex programokban hangsúlyosan jelennek 

meg a résztvevők elhelyezkedését elősegíteni kívánó tevékenységek. A 

résztvevők álláskeresési technikákat tanulhatnak, tréningeken és egyéni 

tanácsadásokon vehetnek részt. Bizonyos esetekben munkakipróbálást, szakmai 

tapasztalatszerzést és támogatott foglalkoztatást biztosítanak számukra. Emellett 

a programot követően is lehetővé teszik számukra különböző szolgáltatások 

elérését, például munkaközvetítés, álláskeresési tanácsadás. Az eredmények azt 

mutatják, hogy a programrésztvevők jelentős része elhelyezkedik. Általában 50-

80% elhelyezkedést várnak el a projektek, ezt mindig sikerül teljesíteni. Látható, 

hogy ezek sokkal magasabb értékek a munkaügyi központok által nyújtott 

képzések 30%-os elhelyezkedési arányánál.  
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Mellékletek 

1. melléklet: Interjúvázlat 

A szervezet bemutatása 

1. Kérem, mutatkozzon be és mutassa be néhány mondatban az Önök intézményét, 

tevékenységeit! Mikor és milyen céllal jött létre? 

2. Milyen célcsoporttal foglalkoznak?  

3. Milyen programokat, szolgáltatásokat nyújtanak a hátrányos helyzetűek számára? 

 

Komplex programok 

4. Ön szerint szükséges-e a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása érdekében komplex 

programokat nyújtani vagy elegendő egy-egy képzés vagy szolgáltatás problémáik 

kezelésére? 

5. Önök nyújtanak (nyújtottak) komplex programokat hátrányos helyzetűek számára? 

Tudna említeni ilyen jellegű programokat, amelyeket az utóbbi néhány évben 

valósítottak meg? 

6. Hogyan történik a résztvevők toborzása egy-egy ilyen programba? Alkalmaznak-e 

professzionális módszereket a kiválasztás során? Milyen tényezők befolyásolják a 

kiválasztást, törekszenek-e arra, hogy homogén csoportot alakítsanak ki? 

7. A komplex programjaik megvalósítása során támaszkodnak-e valamilyen korábban 

kidolgozott szakmai programra, modellre? Ha igen, ez milyen hatással van a 

szakmai munkájukra? 

8. Általában milyen elemekből épül fel egy-egy komplex program Önöknél? (képzés, 

képességfejlesztés, tanácsadás…) Van-e valamilyen jellegzetes programelem, amely 

általában megjelenik Önöknél? 

9. Milyen tényezők befolyásolják a szakmai program összetételét?  

10. Hogyan segítik elő a résztvevők munkaerő-piaci integrációját? Része-e a munkaerő-

piaci tapasztalatszerzés a programoknak? Milyen képzéshez kapcsolódó 

szolgáltatásokat, kiegészítő tevékenységet nyújtanak? 

11. Általában milyen hosszúságú egy-egy komplex program Önöknél? Elegendő-e ez az 

időtartam a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való visszatérésének 

előkészítésére? 
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Módszerek és szakemberek 

12. Milyen tényezőket vesznek figyelembe a módszerválasztásnál?  

13. Milyen módszereket alkalmaznak a résztvevők képzése, fejlesztése során? 

Alkalmaznak-e professzionális, speciálisan erre a célcsoportra kidolgozott 

módszereket? Szükséges-e?  

14. Van-e mód arra, hogy a résztvevőkkel egyénileg foglalkozzanak, figyelembe vegyék 

egyéni szükségleteiket, problémáikat? Ez miben mutatkozik meg?  

15. Hogyan, milyen motivációs eszközökkel és módszertani elemekkel tudják 

megakadályozni a résztvevők lemorzsolódását a program során? 

16. Milyen szakemberek vesznek részt a hátrányos helyzetűek képzésében, 

fejlesztésében? Milyen végzettséggel rendelkeznek, van-e tapasztalatuk a hátrányos 

helyzetűek képzésében? Kell-e speciális ismeretekkel, kompetenciákkal, vagy 

gyakorlati tapasztalattal rendelkeznie annak az oktatónak, aki ezzel a célcsoporttal 

akar foglalkozni? (szakmai felkészültség, személyiség) 

17. Milyen rövidtávú és hosszútávú eredményekről tudnak beszámolni a komplex 

programokkal kapcsolatban? Milyen eredményt hoznak a hátrányos helyzetűek 

felzárkóztatását célzó komplex projektek a szervezet és a projektben résztvevő 

szakemberek oldaláról nézve? 

18. Milyen forrásból finanszírozzák a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását? Korábban 

hogyan finanszírozták? Ha történt változás a finanszírozásban, ez hogyan érintette a 

szakmai programot és a módszereket? Ön szerint megfelelő-e ez a finanszírozási 

forma?  
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2. melléklet: Interjú Kádár Erikával, Országos Tranzitfoglalkoztatási 

Egyesület 

1. Kérem, mutatkozzon be és mutassa be néhány mondatban az Önök intézményét, 

tevékenységeit! Mikor és milyen céllal jött létre? 

Kádár Erika vagyok az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület vezetője. Az 

Egyesület 1999-ben alakult, elsősorban érdekvédelmi céllal. Tagjaink 

civilszervezetek, akik hátrányos helyzetű emberekkel foglalkoznak, a hátrányos 

helyzetű emberek segítését komplex programok formájában képzelik el. A 

tranzitfoglalkoztatás olyan komplex foglalkoztatási program, amelyben van 

felnőttképzés, foglalkoztatás, szociális munka, pszichoszociális segítés. Amikor az 

ügyfelek ezeket a programokat elhagyják, akkor elhelyezkednek az elsődleges 

munkaerőpiacon, amikor őket még 6 hónapig nyomon követjük, hogy mi lesz a 

sorsuk, segítünk nekik a munkaerő-piaci, társadalmi integrációban.  

2. Milyen célcsoporttal foglalkoznak?  

Nagyon sokféle célcsoporttal, mindig a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű 

ügyfeleink vannak, az jellemző rájuk, hogy leginkább alacsony iskolai végzettségük 

miatt hátrányosak. A másik célcsoportunk pedig a civilszervezetek munkatársai, 

számukra szoktunk mindenféle képzéseket, tréningeket szervezni. 

3. Milyen programokat, szolgáltatásokat nyújtanak a hátrányos helyzetűek számára? 

Jelenleg nagyon széleskörű a szolgáltatások nyújtása. Egyrészt a Derecske-

Létavértesi kistérség fejlesztése, ez egy LHH-s kistérség, ott egy komplex fejlesztés 

valósul meg. Ennek 4 tevékenységcsoportja van, az egyik a Biztos kezdet gyerekház, 

ott kisgyerekek vannak 0-5 kor között, a második tevékenységcsoportban a nagyobb 

gyerekek vannak 14 éves korig. Ott hátrányos helyzetű és roma gyerekek, fiatalokról 

van szó. A harmadik tevékenységcsoportban vannak a munkaerőpiacon hátrányos 

helyzetű emberek, nekik különböző felnőttképzéseket szervezünk. A negyedik 

tevékenységcsoport a Derecske-Létavértesi kistérség szakembereire irányuló 

fejlesztések, képzések, tréningek. A másik programunk, Püspökladányban egy 

önkéntes pontot üzemeltetünk. Ott az önkéntesség elterjesztése a cél, másrészt pedig 

a jogszabálynak való megfelelés érdekében az álláskereső ügyfeleknek igazolnia kell 

30 nap közmunkát, vagy bármilyen munkát, vagy 30 napos önkéntességet ahhoz, 

hogy megkapják a rendszeres szociális segélyt. Nekik segítünk azzal, hogy ez a 

jogviszony meglegyen ahhoz, hogy kaphassák ezt a segélyt. A harmadik projektünk, 
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ami most indul, ez a TÁMOP 1.4.3-as projekt, ez is szintén Püspökladányban. Itt is 

alacsony iskolai végzettségű embereket fogunk képezni arra, hogy a 

városgazdálkodási vállalatnál töltsenek be szakfeladatokat. Tehát Ladánynak a 

díszítésében, virágosításában, parkosításában, útfelújításában, ilyenekben fognak 

részt venni. Ez egy 20 hónapos projekt. Ezenkívül a Debreceni Javítóintézetben 64 

fiatallal foglalkozunk, számukra olyan komplex programot biztosítunk, amely 

felkészíti arra őket, hogyha kikerülnek ebből az intézményből, akkor vissza tudjanak 

csatlakozni az iskolába vagy el tudjanak helyezkedni. 

4. Ön szerint szükséges-e a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása érdekében komplex 

programokat nyújtani vagy elegendő egy-egy képzés vagy szolgáltatás problémáik 

kezelésére? 

Ezt a réteget, amivel mi foglalkozunk, semmi mással nem lehet integrálni, csak 

komplex programokkal. Nem is szoktunk olyat vállalni, hogy csak tanácsadás, 

mindenképpen komplex programokat szervezünk. 

5. Önök nyújtanak (nyújtottak) komplex programokat hátrányos helyzetűek számára? 

Tudna említeni ilyen jellegű programokat, amelyeket az utóbbi néhány évben 

valósítottak meg?  

Mindig ilyen jellegű programokat nyújtunk, csak a célcsoport más. Hajléktalanok, 

vagy főleg alacsony iskolai végzettségű hölgyekkel foglalkozunk, roma 

származásúakkal, most jönnek a fiúk, ez a javítóintézeti. A lényeg az alacsony 

iskolai végzettség, meg még valami egyéb hátrány is csatlakozik hozzá. 

6. Hogyan történik a résztvevők toborzása egy-egy ilyen programba? Alkalmaznak-e 

professzionális módszereket a kiválasztás során?  

Az ügyfeleknek nagy igénye van ezekre a programokra, háromszoros, négyszeres a 

túljelentkezés. Ezért valamilyen módon ki kell választanunk közülük azokat, akikkel 

úgy gondoljuk, hogy tudunk együttműködni. Két módszerünk is van. Nagyon fontos, 

hogy ezek az emberek kis csoportban is tudjanak együttdolgozni. A siker egyik 

mutatója, hogy mi nem szoktunk nagy csoportokat, hanem 12-15 fős csoportokban 

tanítjuk őket. Sőt a javítós gyerekeket 8 fős csoportban, mert egyszerűen nem tudunk 

személyre szabott feladatot és személyre szabott figyelmet másképp biztosítani, csak 

így. Ezért viszonylag kevés ügyfélre irányul nagy figyelem, ezért fontos, hogy 

kiválasszuk, kivel szeretnénk együtt dolgozni. Az egyik módszer többlépcsős 

kiválasztási módszer. Fontos nekünk az, hogy motivált ügyfeleink legyenek, tehát ne 
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kényszerből jöjjenek, hanem akik tényleg akarnak változtatni a sorsukon. Először el 

kell jönni hozzánk jelentkezni. Ezt úgy szoktuk elérni, hogy meghívjuk mindig azokat 

az intézményeket, akik közvetlen kapcsolatban állhatnak a célcsoport tagjaival. Ez 

nem jelenti azt, hogy ezek a fiatalok vagy bármelyik ügyfelünk a munkaügyi 

központban regisztrálva van, mert ezek a fiatalok általában nem regisztrált ügyfelek. 

De azért valamikor van intézményi kötődésük, családsegítő, esetleg iskolába vagy 

óvodába járatják a gyerekeiket, vagy ahova segélyért mennek, vagy ahova ebédelni 

járnak, tehát bármilyen intézmény. Ezeket mindig feltérképezzük, hogy a mi 

ügyfeleink melyik intézménnyel tarthatnak esetleg kapcsolatot. Őket mindig 

meghívjuk, tájékoztatjuk a programról és küldhetik hozzánk az ügyfeleiket. Mindig 

jönnek is az ügyfelek. Szerencsére az ügyfelek egymást is tájékoztatják, barátaikat, 

ismerőseiket, gyakran már csoportosan jönnek. Tehát először jelentkezni kell, majd 

részt kell venni egy egyéni beszélgetésen, ahol hozni kell önéletrajzot. Megnézzük, 

hogy egyáltalán milyen az íráskép, normálisan van-e írva. Másrészt röviden fel kell 

olvasni egy szöveget, hogy lássuk azt, hogy valamilyen szinten legalább tud olvasni. 

A harmadik pedig személyes elbeszélgetés arról, hogy miért szeretne idejönni, 

milyen tervei vannak. Tehát, hogy mennyire motivált a részvételre. Nézzük, hogy 

milyen szociális funkciói vannak, tud-e beszélni, egyáltalán nem érkezik-e alkoholos 

állapotban, az összbenyomást nézzük, így választjuk ki az ügyfeleinket. A másik 

kiválasztási módszerünk, amikor sokszor úgy gondoljuk, hogy nem ő írta az 

önéletrajzát. Hanem például a családsegítő szolgálatnál úgy próbálnak segíteni, 

hogy megírják helyettük. Vagy más rokon, a gyerek megírja. Mostmár inkább 

alkalmazzuk azt a módszert, hogy behívjuk őket csoportban, tehát nem egyéni 

elbeszélgetés. a csoportban van matematika, amit ott meg kell oldani, ott kell 

olvasni, folytatni kell a történetet, ott kell megírni az önéletrajzot és mindenféle 

olyan feladatot csinálni, amiből látjuk, hogy mennyire tud csoportban működni, 

mennyire fegyelmezett vagy agresszív. Ezek a kiválasztási módszereink, 

természetesen szoktunk hirdetni, vannak plakátok, szórólapok, munkaügyi központba 

elmenni, de ezek nem annyira hatékonyak, mert ez a célcsoport nem olvas újságot, 

nem néz tévét. Nem ez a csatorna hozzájuk. Ha pedig egy program bevált, például 

ha 3 csoport van egymás után, akkor nem is nagyon kell ezeket csinálni, mert 

mindig hozzák a rokonokat. Akkor érdekes, amikor először hirdetünk meg valami 

olyat, amiben nem volt tapasztalatunk. A javítóintézetben adott a célcsoport. Az 

Önkéntes pont Püspökladányban a szociális iroda küldi hozzánk főképp, de ott 
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szoktunk hirdetni is, plakátolni, meg rendezvényekre járunk. Tehát attól függ, hogy 

az adott célcsoportot hogyan tudjuk leginkább elérni, ezen mindig sokat 

gondolkodunk. 

Milyen tényezők befolyásolják a kiválasztást, törekszenek-e arra, hogy homogén 

csoportot alakítsanak ki? 

Nem törekszünk homogén csoport kialakítására, a motiváció a legfontosabb. Nem 

érdekel minket a kor, semmi ilyen. Annyiban legyen homogén egy csoport, hogy 

tudjon írni és olvasni, mert ha nem tud, mi nem tudunk vele mit kezdeni. Ha valaki 

helyett írni kell, az nagyon lehúzza a csoportot. Ezt mi nem tudjuk ilyen rövid idő 

alatt kezelni, ugye ezek a programok nem hosszúak, hanem 5-6-10 hónaposak, de ez 

nem elég arra, hogy valakit megtanítsak írni-olvasni. Ilyen embereket nem tudunk 

felvenni, tehát ennyiben homogén, hogy írni-olvasni tudni kell és csoportban tudjon 

együttműködni.  

A pályázati kritériumot teljes mértékben figyelembe vesszük, arra pályázunk amire 

van kiírás. Ha van megrendelő, például a Püspökladányi projektünknél van 

megrendelés arra, hogy a városgazdálkodási vállalathoz, mivel ő a munkáltató, 

megmondta, hogy mire van szüksége, ezt teljesítjük. Maga a pályázat is behatárolja, 

illetve maga a megrendelő, akinek csináljuk a képzést. 

7. A komplex programjaik megvalósítása során támaszkodnak-e valamilyen korábban 

kidolgozott szakmai programra, modellre? (pl.: OFA pilot projekt) Ha igen, ez 

milyen hatással van a szakmai munkájukra?  

Mindig igyekszünk a legkomplexebb programot biztosítani, mert ebben hiszünk. Az 

eredeti tranzit modell elemeit alkalmazzuk, természetesen a pályázatok mindig 

beleszólnak ebbe. Ha megengedik, akkor a tranzit modell alkalmazzuk, ha nem, 

például nincs benne foglalkoztatás, akkor azt sajnos ki kell hagynunk. Attól függ, 

hogy a pályázatok milyen elemeket támogatnak. De mindenképpen törekszünk rá, 

olyan még nem volt, hogy önmagában, két elem mindenképpen megvan. A szociális 

munkát mindenképpen elengedhetetlennek tartjuk, ezekkel az ügyfelekkel nem is 

lehet úgy boldogulni, hogy nincs végig pszichoszociális támogatás. Ez és képzés 

mindig van.   

A standard programok mennyire húzhatók rá egy újabb projektre, csak keretjellegű 

vagy jelentősebben meghatározza a program összeállítását? 

Teljesen megfelel. A tranzitnak nem lényeges, hogy mi a célcsoport. Már a tranzit 
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kezdetén is rengeteg célcsoportnak szólt, hajléktalanoktól kezdve, nők, fogva 

tartottak, bármi lehet, aki hátrányos helyzetű a munkaerőpiacon.  

8. Általában milyen elemekből épül fel egy-egy komplex program Önöknél? (képzés, 

képességfejlesztés, tanácsadás…) Van-e valamilyen jellegzetes programelem, amely 

általában megjelenik Önöknél? 

A legfontosabb a felnőttképzés, az erre való felkészítés, a segítségnyújtás 

mindenképpen, a korrepetálás, a tudásszint emelés. Vannak csoportos tréningek, 

amit nagyon fontosnak tartunk, mind a kommunikációs, mind a csapatépítő. Fontos, 

hogy csapatként működjenek, mert a csoportban nagyon sok erő rejlik, húzzák 

egymást fölfele. Mindig van szociális munka. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 

közösségépítés is legyen. Tartjuk az ünnepeket, a visszatekintéseket, az 

évértékeléseket. Amikor tudjuk, akkor a foglalkoztatást, valamilyen munkaerő-piaci 

elem mindig van, és az utánkövetés nagyon fontos.  

9. Milyen tényezők befolyásolják a szakmai program összetételét? (a szervezet 

hagyományai, korábban kidolgozott szakmai program, a projekt megvalósítására 

vonatkozó kritériumok, rendelkezésre álló forrás) 

A pályázati kiírás. A tranzitfoglalkoztatás 3 elemét mindenképpen szeretnénk 

beleépíteni, de ha nem lehet, akkor nem.   

10. Hogyan segítik elő a résztvevők munkaerő-piaci integrációját? Része-e a munkaerő-

piaci tapasztalatszerzés a programoknak?  

Mindenképpen, persze. Attól függ, hogy melyik projektben, tehát ha nagyon fiatalok 

a résztvevők vagy nincs lehetőség munkaerő-piaci tapasztalatszerzésre, akkor is 

próbáljuk őket pályaorientációval, job shadowing, próbáljuk, hogy sokmindent 

maguk szervezzenek, mindent gyakorlati alapon csinálunk. Nálunk nincs elméleten 

alapuló oktatás, hanem mindent a gyakorlaton keresztül próbálunk megmutatni. 

Álláskeresési ismeretek mindenképpen van. Tőlünk nem megy úgy el senki, hogy ne 

tudna egy normális önéletrajzot írni, ami elektronikusan mindig elérhető. Ide 

mindig visszajöhetnek, nyitott intézmény vagyunk. Gyakran jönnek is, tanulni, ügyet 

intézni.  

Milyen képzéshez kapcsolódó szolgáltatásokat, kiegészítő tevékenységet nyújtanak? 

Akkreditált intézmény vagyunk, intézmény és programakkreditációval is 

rendelkezünk. Mindent végzünk, amit a felnőttképzési törvény szerint kötelező 

csinálni, tehát előzetes tudásszintmérés.  
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11. Általában milyen hosszúságú egy-egy komplex program Önöknél? Elegendő-e ez az 

időtartam a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való visszatérésének 

előkészítésére? 

Általában 6 hónap. Az, hogy mennyi idő az ideális, az egyénfüggő. Van, akinek elég, 

van, akinek nem. Ezek a pályázati kiírások nem életszerűek. Ez nem így van, hogy 6 

hónap kell egy embernek. Van olya, akinek itt kéne lenni nálunk 1,5 évig is, és van, 

akinek elég lenne egy-egy tanácsadás, mégis 6 hónapig a programban kellett lennie. 

Az élet nem így működik, van, aki sokkal ügyesebb volt, számukra elég lett volna 

rövidebb, de a legtöbb embernek több ideig kellene a programban maradnia. Mire 

végre rávesszük őket, hogy tanuljanak tovább. Ez két irányban szokott megvalósulni, 

vagy beiratkoznak OKJ-ra, amit nagyon nehéz elérni. 6 hónapig küszködünk, hogy 

szeressen tanulni, merjen kérdezni és tanulni. Félnek a tanulástól, legfőképpen a 

matematikától. Nehéz volt számukra az általános iskola. Minden tanulónk megbukik 

legalább 2-szer pályafutásuk alatt. Tehát nem szeretnek tanulni. Nagyon fontos, 

hogy agyban változzon meg a hozzáállás, próbálják meg. Ehhez nekünk nagyon jó 

tanáraink vannak, akik ebben segítenek. De rengeteg idő arra megy el, hogy ezeket 

a félelmeket, gátlásokat feloldjuk és megtanítsuk őket, hogyan kéne ezt megtanulni, 

a tanulás technikáját. Ezek az emberek nem butábbak, mint mi, hanem csak nem volt 

otthon, aki azt mondja, hogy tanuljál. Nem volt olyan technikája, hogy meg bírja 

tanulni. Olyan 4.,5. hónap körül rájönnek, hogy ez megy és lehetne szakmát 

szerezni. Fontos, hogy sokat legyünk velük és jó kapcsolatot alakítsunk ki. Rájönnek, 

hogy tanulni kellene. Sajnos nincs olyan együttműködés és nem is lehetett 

kialakítani, hogy az állami képzőintézmény átvegye őket egy szakképzésbe. Tehát 

egyénfüggő, hogy sikerül-e vagy nem. Az is kellene, ha a tanfolyamon nem megy 

nekik valami, akkor ide visszajöjjenek és korrepetáljuk őket. Mi segítünk nekik, de 

erre nincs forrásunk. A másik pedig, hogy érettségizni mennek, ez 3 év. Ott is 

ugyanúgy kellene nekik nyújtani a segítséget. Ezt kéne kitalálni, hogy hogy lehet 

ezeket az embereket hosszútávon segíteni, nemcsak 6 hónapig hivatalosan.    

Vannak olyan programjaink is, amiben van OKJ, de ahhoz ügyfelet kell találni. 

Olyan ügyfél egyre kevesebb van, aki egyből meg tudja lépni az OKJ színvonalat. 

Nők számára jelenleg az OKJ-ben olyan szakmák vannak, amellyel nem lehet 

elhelyezkedni, például varrónő. Olyan szakmát pedig nem akarunk tanítani, amivel 

úgyse tud elhelyezkedni. Nagyon kevés ügyfél van, aki bejön ide jelentkezni és én azt 

mondom, hogy alkalmas arra, hogy egy OKJ-tanfolyamba belépjen. Most a legújabb 
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fejlesztésünk olyan, hogy van egy felzárkóztatás, erre épül a későbbi program. 

Nagyon kevés program van, ahol ezt meg lehet csinálni, mivel ez már nagyon 

hosszú. Csak a nagyon nagy programok teszik lehetővé az ilyen fajta fejlesztést. A 

nagy, 20 hónapos projektekben lehet ezt megcsinálni. Legalább 8 hónapra lenne 

szükség, hogy sokat tudjunk velük foglalkozni. De ehhez az ügyfél is kell, aki 

elköteleződik 8 hónapra. Korábban sokkal jobb állapotban voltak az emberek, 

bejöttek, elvégeztek egy OKJ-t és elhelyezkedtek, ma már ez nem megy. Nagy 

lemaradások vannak. Ma már harmadgenerációs munkanélküliek vannak. Sosem 

látták a szülőket dolgozni. Nem tanultak. Lehet, hogy van OKJ-s képzettségük, de 

nem tudnak vele elhelyezkedni. Nincs motiváció. Miért tanuljon, ha nem sikerül. A 

sárándi projektünkben próbáltuk úgy kialakítani a programot, hogy minden 

célcsoportnak, iskolai végzettségűnek megfeleljen. Sárándon nagyon sok ember van, 

akinek nincs meg az általános iskolai bizonyítványa. 20 hónapos a projekt. Ebbe 

csak két olyan tanév fér bele, amely először az 5-6, majd a 7-8 osztály megszerzése, 

mert ez két tanév. 2 osztályt 1 tanév alatt lehet elvégezni. Sárándon összegyűlt egy 

12 fős osztály, ők abba az iskolába járnak, ahova a gyerekeik is. Szeretnek 

szerepelni, tudni és tanulni. Nincs hiányzás. Szeretnek iskolába járni, ahonnan ők 

korábban lemorzsolódtak. Rájöttek, hogy mégis kellene valamilyen tudás, meg a 

jogosítványhoz. A fő motiváció tehát ez, és természetesen a képzési támogatás, amit 

mindig minden ügyfelünknek próbálunk biztosítani. Számukra csak az számít, hogy 

ma mi van. A tanulást nem tekintik befektetésnek. Ha aznap van egy mezőgazdasági 

munka, gondolkodás nélkül a fizető munkát választják az iskola helyett. A 2000Ft-

okkal kiküszöbölhetjük ezt. Szeretnek járni, megváltozott a gyermekek viselkedése is. 

A szülők elkezdtek érdeklődni a tanárnál, hogy ez hogy van, ez mi, mostmár a 

gyerekek is kérdezgetnek. Ügyfeleink is megfogalmazzák, hogy nemcsak a tudás az, 

amit kaptak, hanem az önbizalom és hogy tudnak a gyerekeknek is segíteni az 

iskolában. Azért is van ez a tudásszintelmaradás, mert a gyerekek szülei semmit nem 

tudnak, hiába kérdez a gyerek otthon, nem tudnak segíteni, már harmadikos 

anyaghoz sem tudnak hozzászólni. Az ilyen családban a gyerekeknek nincsen 

semmilyen tanulásra szolgáló helyiség, nincs egy asztala, nem tud házi feladatot 

csinálni. Általában nincsen otthon kaja, annyit esznek, amennyit az iskolában 

kapnak. Mivel már így nő fel a második generáció, egyértelmű, hogy hatalmas 

lemaradások vannak.    
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12. Milyen tényezőket vesznek figyelembe a módszerválasztásnál? Milyen mértékben 

befolyásolja az alkalmazandó módszereket és a szakmai programot a pályázati kiírás 

és a rendelkezésre álló forrás?  

A pályázat a módszereket nem köti meg. Fontos, hogy milyen a tanári gárda, hogy 

kik állnak rendelkezésre. Mivel régóta csináljuk, oktatóink nagyon tapasztaltak. 

Őket is igyekszünk megbecsülni, őket is mindig megkérdezzük. Igyekszünk minden 

igényüket teljesíteni. Ha például laptopra van szükségük, adunk. Ha kitalálja a 

multimédiás tananyagfejlesztést, megcsináljuk neki. Igyekszünk megfelelő fizetést 

biztosítani számukra, próbáljuk őket konferenciákra küldeni. Szervezetfejlesztési 

alkalmakat összekötjük szórakozással. Délelőtt kötött, estére pedig kötetlen 

beszélgetésekre kerül sor. Fontos, hogy a tanároknak is jó legyen, legyen kedvük itt 

tanítani. Sokmindent ilyenkor beszélünk meg, megosztjuk a tapasztalatainkat, 

tanulunk egymástól. Ilyen szempontból inspiratív a légkör nálunk.  

13. Milyen módszereket alkalmaznak a résztvevők képzése, fejlesztése során? 

Alkalmaznak-e professzionális, speciálisan erre a célcsoportra kidolgozott 

módszereket? Szükséges-e?  

Vannak speciális módszerek. Ezt a célcsoportot egyáltalán nem lehet tanítani a 

frontális óravezetéssel. Ezek az emberek egyrészt nem tudnak figyelni, másrészt nem 

tudnak jegyzetelni. Az első időben, ha 25 percig tudnak figyelni az már nagyon jó. 

Nekünk mindig alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy a figyelmük meddig terjed. Nem 

tudnak jegyzetelni, ezért az óravezetésünk olyan, hogy körben ülünk. Nem is nagyon 

bírják azt az óravezetést, hogy valaki megmondja, hogy mi van. Inkább ilyen segítés, 

csoportos óravezetés jellemző. A tanár-diák viszony nem hierarchikus. Mi azt 

gondoljuk, hogy az a jó, ha ők mondják ki, hogy mi van. Itt a legnagyobb hülyeséget 

is el lehet mondani, és majd a tanár, aki vezeti az órát, helyre teszi a dolgokat 

speciális formulákkal. Például ezt lehetne még azzal kiegészíteni, hogy… Meg jó, 

amit mondtál, de hozzá lehetne tenni még, hogy… Mindig pozitív megerősítés van. 

Ezen kívül pedig ami tanulástechnikai szervezést igényel az, hogy ezek az emberek 

nagyon eltérő tudásszinttel rendelkeznek. Differenciált tanítást alkalmazunk. Akik 

nagyon jól haladnak, nagyon ügyesek, a csoportból kiemelkednek, ők más 

feladatokat is kapnak, nehezebbeket, bonyolultabbakat, amíg a csoport másik része 

próbálja az alapdolgokat elsajátítani. Mindig biztosítunk gyakorlási lehetőséget, 

gyakorolni kell, főleg a matematikát. Vannak a tantárgyi óráink, a matek, a magyar, 

amiket nem így hívunk, mert rosszul vannak tőlük. Mindig gyakorlati ismereteket 
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oktatunk. Ők sokkal jobban tudnak például számolni pénzt. Ha azt kérdezed tőlük 

mennyi 15+20 Ft, tudja, de hogy mennyi 15+20 azt nem. Érdekesen gondolkodnak, 

ezért mindig olyan dolgokat szoktunk tanítani, amit használni lehet valamire. Az is 

nagyon fontos, hogy az óráinkat lineárisan szervezzük, hogy a különböző tárgyak 

aktuális tananyagai összefüggjenek. Ha például tanítjuk a százalékszámítást, akkor 

egy másik tantárgyból az állampolgári ismeretekből tanítjuk a bankrendszert, a 

harmadik tárgy is kapcsolódik ehhez. Például a gépeken megkeressük a bankokat. 

Úgy lehet százalékot tanítani, hogyha lekötök ennyi pénzt x idő múlva, ilyen a 

százalék, akkor mennyi pénzt tudok levenni. Olyan problémákon keresztül tanítjuk 

neki, ami életközeli, és amire szüksége van. A lányokkal például folyamatosan süti 

sütöttünk, mert nem tudják az átváltást a mértékek között. Meg kell mérniük, hogy 

lássák. A tanároknak az a dolguk, hogy mindenféle feladatot gyakorlati 

módszerekkel tudjanak elsajátíttatni, mindent be is mutassunk, tényleg mérjük meg, 

menjünk rá a honlapra, tényleg számoljuk ki. Tehát tényleg olyan helyzetben, ami az 

ő életében fontos. Különben nem érdekli. Tehát van ez a tantárgyi óra ilyen 

formában. Ezek az információk erősítik egymást.  

A másik a tréningek. A tréning azért jó, mert kötetlen formában vannak az 

ismeretátadások, imádnak szerepelni, nagyon szeretnek magukról beszélni, 

magukkal kapcsolatos dolgokat megtudni, önismeret, kinyílik a világ számukra.  

A harmadik pedig a klubok, ezek valóban kötetlenek, nincsenek szabályok. Az ilyen 

klubok nagyon sikeresek. Például a főzőklubok, ahol ők találják ki, hogy mit 

főzzünk. Mindig szoktunk velük értékelőlapokat íratni, jó volt, nem volt jó, mit 

lehetne még. Ezt mindig értékeljük. Van olyan tantárgyunk, amit ők találtak ki. Az 

egyik ilyen tantárgy az identitásklub, amit nagyon szeretnek. Ezt párosan tartja 

András, aki szőke, kék szemű és egy roma tanárunk. A csoportban is vegyesen 

vannak romák és nem romák. Vannak olyanok, akik roma férfihez mentek hozzá, 

őket nagyon érdekli az identitás, ez is önmagukkal kapcsolatos.  

Figyelembe vesszük a megrendelő igényeit is. Például a Városgazdálkodási 

Vállalatnak az volt az igénye, hogy legyen növénytan. Meg kell különböztetniük a 

gazt a hasznos növénytől. Kitaláltuk, hogy ezt úgy lehet legjobban elsajátíttatni, 

hogy tervezünk hozzá egy multimédiás tananyagfejlesztést, mert a számítógép 

mindenkinek bejön, főleg a közösségi oldalak. Ezalapján is szoktuk megfogni őket, 

tehát, hogy szabad használni, sőt. Viszont órán nem, mert nem tudnak figyelni. 

Mindegy, hogy hogyan, az a lényeg, hogy kezelje, hogy keressen, használja az 
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internetet. Mivel szeretik a számítógépet, multimédiás tananyagot készítünk 

számukra. Képeken keresztül, mert az olvasás, a hosszabb szövegek nem mennek 

nekik. A képeken alapján sokkal könnyebb nekik elsajátítani. Tankönyvünk sosincs, 

hanem mindig mindent mi csinálunk. Ők nem alkalmasak arra, hogy 10 oldalakat 

elolvassanak, hanem inkább lássák, hallják, képek vannak, rövid dolgok. Mindig 

gondolkodunk, hogy hogy lehetne nekik legkönnyebben átadni a tudást. Nézzük, mit 

szeretnek, próbálunk arra építeni. Ez számunkra rendkívül kreatív, örülünk, ha 

valami sikerül, komolyan vesszük a visszajelzéseket. Nagyon fontos, hogy ők mit 

akarnak, meg hogy hogy tudják a legkönnyebben, illetve a megrendelő mit akar, 

hogy mit tanítsunk. A mi dolgunk, hogy megfeleljünk elsősorban az ügyfeleinknek, 

másodsorban a megrendelőknek.         

14. Milyen szakemberek vesznek részt a hátrányos helyzetűek képzésében, 

fejlesztésében? Milyen végzettséggel rendelkeznek, van-e tapasztalatuk a hátrányos 

helyzetűek képzésében? Kell-e speciális ismeretekkel, kompetenciákkal, vagy 

gyakorlati tapasztalattal rendelkeznie annak az oktatónak, aki ezzel a célcsoporttal 

akar foglalkozni?  

Van szükség tapasztalatra. Az oktatók felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, ezt a 

felnőttképzési törvény egyébként meghatározza. A nálunk oktatók eleve úgy kerültek 

ide, hogy volt tapasztalata tanításban. De én nem zárnám ki a pályakezdőket, de 

lehet, hogy ez így elsőnek sok lenne. Nagyon nehéz, főleg az elején, amikor a 

csoportban még a félelem uralkodik, tartanak a képzéstől. Vagy nem mondanak 

semmit, vagy agresszívak. Később sokkal könnyebb. Nehéz ilyen feladatokat 

kitalálni, meg hogy is kéne ezt megtanítani.  

Speciális kompetenciákat igényel, szerintem nagyon fontos, hogy az oktató elfogadja 

ezeket az embereket. Nem akarnék egy kiégett középiskolai tanárral dolgozni, akik 

bele vannak fáradva a dologba. Nekem olyan ember kell, aki kreatív, tud 

gondolkodni, nem utálja a cigányokat. Nagyon rugalmasnak kell lenni, gyorsan 

tudni kell váltani. Van, amikor én is tervezek valamit és nem jön be, gyorsan 

változtatni kell. Főleg a lányoknál, ha magánéleti problémáik vannak, nem tudnak 

tanulni és másokat sem hagynak, ezért ezt kezelni kell ahhoz, hogy tanítani lehessen. 

Muszáj a napi dolgokat is kezelni a tanításban, és ezt nem mindenki tudja. Ez nem 

egy egyszerű gimnáziumi óra, itt mindenre fel kell készülni. nem minden tanár és 

nem minden iskola alkalmas ilyen tanulók oktatására. Van, hogy többször el kell 

mondani valamit, és még mindig nem értik, ezt nem mindenki tudja kezelni. Nagy 
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türelem kell hozzá. Szerintem csak speciális kompetenciáink vannak a mi 

tanárainknak.    

15. Milyen rövidtávú és hosszútávú eredményekről tudnak beszámolni a komplex 

programokkal kapcsolatban? Milyen eredményt hoznak a hátrányos helyzetűek 

felzárkóztatását célzó komplex projektek a szervezet és a projektben résztvevő 

szakemberek oldaláról nézve? 

A pályázatok indikátorait teljesítjük, még nem volt olyan, hogy ne tudtunk volna 

elszámolni, ne sikerült volna az eredményeket hozni, amit pályázat elvár.  

A másik oldala pedig, ami nem hivatalos, hogy valakinek sikerül valami, vagy valaki 

valahova jelentkezik, vagy visszajön. Senki nem tudja, honnan indulnak ezek az 

emberek és hogy milyen gyötrelmeken keresztül érünk el ilyen kis sikereket, hogy 

örülnek. Ezt semmilyen ellenőrzés nem tudja, hogy mennyi munka van egy emberrel. 

A hosszú távú, hogy mindenképpen szeretnénk segíteni sok emberen, vagy valamerre 

így elindítani. Jó lenne, ha minél több szakember lenne, aki tud segíteni, ezért 

képezzük a szakembereket, hogy egy kicsit át tudjunk adni ebből, mert szerintem jól 

végezzük. 

16. Amennyiben része a projektnek a résztvevők foglalkoztatása, hogyan tudják 

megoldani a résztvevők elhelyezkedését? Végeznek-e utánkövetést? Ezt követően is 

nyomon tudják követni a résztvevők sorsát? Az elhelyezkedők tartósan is 

foglalkoztatottak maradnak?  

Amikor el kell helyezni, elhelyezzük. Személyes kapcsolatok révén helyezzük el őket. 

Egyrészt nagyon sokat kell nekik segíteni, míg olyan helyzetbe hozzuk őket, hogy 

legyen önéletrajzuk, állásinterjúra fel kéne öltözni, időben kéne menni, minden 

olyan, ami elvárás egy munkavállalóval szemben. El kell hitetni velük, hogy 

alkalmasak, mert különben nem sikerül. Igyekszünk személyes ismerettségeken 

keresztül elhelyezni, ha ismerjük, szólunk, mindig odaszólunk, hogy menni fog. Csak 

így egyenként, mindig mindenkire egyesével odafigyelve, mindenképp felkészítve. 

Nálunk egy álláskeresési tréning 60 órás. 60 óráig foglalkozunk azzal, hogy 

helyzetbe hozzuk. Mostanság már annak is örülünk, ha valakit már közmunkára be 

tudunk rakni, olyan szinten kevés munkahely van. Én mindenképpen tanuláspárti 

vagyok, nem munkapárti. Azt gondolom, hogy 8 általánossal elhelyezkedni jó, de 

inkább tanuljon, szerezzen szakmát, én mindenkinek ezt mondom. Ha olyan az 

élethelyzete, hogy nem tud, akkor van az, hogy segítjük abban, hogy elhelyezkedjen. 

Én azt szeretném, hogy itt nálunk jöjjenek bele a tanulásba és menjenek tovább. 
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Vannak tanulóink, akik már egyetemisták. Sőt munkatársam is van, aki ügyfél volt 

nálunk és most végzős. Ezekre vagyunk a legbüszkébbek.   

17. Milyen forrásból finanszírozzák a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását? Korábban 

hogyan finanszírozták? Ha történt változás a finanszírozásban, ez hogyan érintette a 

szakmai programot és a módszereket?  

EU-s forrásokból. Az EU-s csatlakozás előtt magyar forrásokból, majd a 

csatlakozási alapokból, azóta pedig EU-s forrásokból. A nagyobb forrásokra 

igyekszünk pályázni. A civilszervezetekben azért fura dolgozni, mert amellett, hogy 

csinálod, egy másik programot elszámolod, egy harmadikat pedig elkezded írni. Ez 

nagy erőt igényel. A források változása befolyásolta a szakmai programot, az elején 

kisebb források (OFA) voltak kevesebb dologra nyújtott lehetőséget. Az EU-s 

forrásokkal több szervezet nyerhet nagyobb összegeket, több lehetőség.  

Ön szerint megfelelő-e ez a finanszírozási forma? 

Nem, mert ezzel rengeteg felesleges munka van, hogy állandóan írni kell a 

pályázatot, aztán meg aggódni kell, hogy nyer-e vagy nem. Mi szerencsés helyzetben 

vagyunk, mert általában nyerünk. Ez egy hihetetlen dolog szerintem és nagyon 

örülünk neki. Más országokban úgy van, és az OFA-s időkben is így volt, hogy ha te 

hozod mindig az eredményeket, amit a támogató elvár. Egyébként sokszor olyan 

eredményeket kérnek, ami nem is a valódi eredménye a projektnek. Tehát, amíg 

hoznám azokat az eredményeket ugyanazzal a programmal, akkor megérdemelnénk 

annyit, hogy ne kelljen már minden évben írni, hanem amíg ez így van, addig 

lehetne akár egy tervezési cikluson keresztül is kapni a pénzt. De nem így van, ezért 

írunk mindig. Ha nem nyernénk, akkor ezt a szakembergárdát el kellene innen 

küldeni, illetve az infrastruktúrát is. Mi szolgáltatunk ezért nem nagy szám, de 

vannak, akik termelnek, és nagy tanműhelyeik vannak, ha az megszűnik, el kellene 

adniuk. Nem kellene hagyni, elveszni az embereket és az infrastruktúrát. Ez 

hosszabb távon kidobott pénz. A normatíva lehetne megoldás, próbáltunk is politikai 

szinten lobbizni ezért, de nagy ellenállás van ellene. A közeljövőben nincs rá 

lehetőség. Azt szokták erre mondani, hogy ez olyan kis létszámot érint, és ez valóban 

így van, mert egy-egy csapatban van vagy 30-60 ember. Ez országos szinten is olyan 

kevés embert érint, nem tömeges, mint a munkaügyi központ képzései, ami után nem 

sokan helyezkednek el, általában 30%. Tőlünk meg elvárják a 80%-ot. Tehát én 

kevesebb emberrel dolgozom, de a siker szinte garantált. A munkaügyi központ 
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szolgáltatásai nagyon sok embert érintenek, a TÁMOP 1.1-es projektek, de senkit 

nem érdekel, hogy velük mi lesz. Másrészt meg azt mondják, hogy nagyon drágák 

ezek a projektek. De ezért drágák, mert felesleges dolgokat várnak el benne. Ezért 

nem lesz normatíva, bár szükség lenne rá. Nagy bizonytalanság és bizalmatlanság 

van a civilekkel szemben. Nyugat-európában sokkal jobb a civilek helyzete, nálunk 

20 éve nem változik a helyzet. Nem számít, hogy mit tettünk le az asztalra.    
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3. melléklet: Interjú Kovács Andrással, Országos 

Tranzitfoglalkoztatási Egyesület 

1. Kérem, mutatkozzon be és mutassa be néhány mondatban az Önök intézményét, 

tevékenységeit! Mikor és milyen céllal jött létre? 

Kovács András vagyok, magyar-történelem és szociológiai végzettséggel 

rendelkezem. Az OTE-ben képzéseket tervezünk és valósítunk meg elsősorban 

pályázati forrásokból. Az OTE egy felnőttképző intézmény, mindamellett egy 

országos hálózati szervezetként is működik. Itt Debrecenben, elsősorban munkaerő-

piaci reintegrációval foglalkozunk, illetve erre irányuló képzések megvalósításával. 

Ezek általában Európai Uniós támogatással bíró támogatási forrásokból valósulnak 

meg. Jelen pillanatban is több TÁMOP-os projektünk van.  

2. Milyen célcsoporttal foglalkoznak?  

A célcsoportjainkat tekintve általában hátrányos helyzetű célcsoportokkal 

foglalkozunk, jelen pillanatban például a Debreceni Javító Intézetben foglalkozunk 

az ottani fogva tartottaknak a képzésével.    

3. Milyen programokat, szolgáltatásokat nyújtanak a hátrányos helyzetűek számára? 

Munkaerő-piaci reintegráció, emellett képzés, általában kompetenciafejlesztő 

képzés, ebből több is van. Ált. célcsoporttól függően kerültek kidolgozásra különféle 

képzési programok. Ennek célja az, hogy ahhoz, hogy valaki visszakerüljön a 

munkaerőpiacra, előtte helyzetbe kell hozni őket. Ezért komplex képzést kapnak, 

amely több szempontból igyekszik az illetőt olyan állapotba hozni, hogy el tudjon 

helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon vagy pedig képzésben tudjon részt venni. 

Többek között pl.: digitális kompetenciafejlesztés, matematika, állampolgári 

ismeretek, és több ilyen tematikával rendelkező ismeretcsomagot kap. 

4. Ön szerint szükséges-e a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása érdekében komplex 

programokat nyújtani vagy elegendő egy-egy képzés vagy szolgáltatás problémáik 

kezelésére? 

Ezek a személyek hátrányos helyzetüktől függően nagyon régóta kikerültek a 

munkaerőpiacról és a képzés világából is. Ált. 10-15 éve nem tanultak semmit. Nem 

tudnak semmiféle ismeretanyagot könnyen elsajátítani, hiányzik a módszertan, nem 

tudnak jegyzetelni, nem tudnak folyamatosan odafigyelni, adott esetben az írás-

olvasási ismereteik is hiányosak. Tehát, ha valaki mindenféle támogatás nélkül 

bekerül egy OKJ-s képzésbe, akkor azt nem fogja tudni elvégezni vagy pedig nem 
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fogja tudni az ottani ismereteket kellőképpen elsajátítani. Amit mi tudunk és vallunk, 

igen, fontos egy olyan embernek, aki régen kikerült a munkaerőpiacról, illetve az 

oktatási rendszerből, mindenféleképpen kell nekik kompetenciafejlesztés. Igen, 

szükségesnek tartjuk. 

5. Önök nyújtanak (nyújtottak) komplex programokat hátrányos helyzetűek számára? 

Tudna említeni ilyen jellegű programokat, amelyeket az utóbbi néhány évben 

valósítottak meg? TÁMOP 5.3.1., TÁMOP 5.3.1.C, ezek célcsoportja GYES-ről, 

GYED-ről visszatérő fiatal anyukák voltak, életkorukat tekintve 18-40 éves 

életkorig. Elsősorban a korábban említett ismereteket szerezték meg, többségük 

oktatásba került vissza. Egy progarmot a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvánnyal 

közösen valósítottunk meg. Hajléktalan emberek munkaerőpiacra való 

visszahelyezése volt a cél. (TÁMOP5.6.1.) Képzés mellett a Szeretetszolgálat 

munkatársai látták el a szociális munkát napi szinten, illetve utógondozási szakasz is 

volt, és támogatott lakóhely szerzése is. Jelen pillanatban az említett javítóintézeti 

neveltek kompetenciafejlesztése, illetve Sárándon egy komplexebb projekt. A helyi 

önkormányzattal közösen egy többcélú és többrétegű projektet sikerült elindítani. 

Gyerekház létrehozásától kezdve, általános iskolai ismeretek pótlásán keresztül 

mezőgazdasági képzésbe bevont hátrányos helyzetűek is szerepelnek a projekt 

célcsoportja között. Emellett Püspökladányban egy önkéntes pont létrehozását célzó 

projekt.   

6. Hogyan történik a résztvevők toborzása egy-egy ilyen programba? Alkalmaznak-e 

professzionális módszereket a kiválasztás során? Milyen tényezők befolyásolják a 

kiválasztást, törekszenek-e arra, hogy homogén csoportot alakítsanak ki? 

A kiválasztás általában arra irányul, hogy tudásszintben lehetőleg ne legyenek 

nagyon nagy szélsőségek. A homogenitásnak is van előnye. Alapvető feltétel, hogy 

valaki írni-olvasni tudjon. Ebben lényegtelen, hogy valakinek megvan a 8 általános 

végzettsége. Általában a pályázati kiírástól ez természetesen függ. Az az általános 

tapasztalatunk, hogy nem lehet egy általános szabályt hozni, hogy a homogén vagy 

a heterogén csoport a jobb. Általában az életkorbeli sajátosság jó tud lenni, az, ha 

van egy idősebb és egy fiatalabb része a csoportnak. Ebből jó kapcsolatok tudnak 

kijönni. Összefoglalva nincs célkitűzésünk, de általában nem homogének a 

csoportok. Külső kritériumok vannak, de tudásszintben ne legyen nagy eltérés. 

7. A komplex programjaik megvalósítása során támaszkodnak-e valamilyen korábban 

kidolgozott szakmai programra, modellre? (pl.: OFA pilot projekt) Ha igen, ez 
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milyen hatással van a szakmai munkájukra?  

Ami az OTE-ra jellemző, specialitás, az, hogy kompetenciafejlesztésre törekszünk. 

Fontos a személyre szabottság. Ált. 10-15 fős csoportokban dolgozunk, de ettől 

függetlenül igyekszünk a differenciálást megvalósítani. Ha módszert akarok 

mondani, akkor a személyre szabottság, a differenciálás. Tematikusan pedig az 

OTE-nek egy sajátossága az identitásklub. Ami azt jelenti, hogy a célcsoportjaink 

általában vegyesek, roma és nem roma résztvevőink vannak. Már az elején az 5.3.1.-

es projektünkben kiderült, hogy itt vannak törésvonalak a két csoport tagjai között. 

Kidolgoztunk egy identitásklub nevű kurzust, ami páros óratartással valósult meg, 

én és egy roma származású kolléga tartottuk. Ennek a témája a magyar és a roma 

kultúra párhuzamos ismertetése volt. Elsősorban azért, hogy az előítéletek és a 

sztereotipikus gondolkodás feloldásra kerüljenek. Ennek nagyon nagy sikere van. Ez 

nagyon jó kezdeményezés, és nagyon nagy haszna volt. A szereotípiák mindkét 

oldalról működnek,ez nagyon meglepő tud lenni. Olyan dolgok szoktak előkerülni és 

valamilyen szempontból megoldást nyerni, amik segítik utána és hatékonyabbá 

teszik a közös csoportmunkát. Csoportmunka fejlesztés is megvalósul. A légkör is 

sajátos, amit mi kialakítunk az OTE-ban. Egyenrangú félként jelenik meg egy tanár 

és egy diák. Nem egy merev, direkt oktatás folyik, hanem egy oldott hangulatú 

csoportmunka, demokratikus légkörben. Ami azért fontos, mert általában A 

résztvevőink nem szokták meg ezt a demokratikus hangvételt, ők ahhoz vannak 

szokva, ahova a régi rendszerben, általában 20-25 éve jártak iskolába a frontális 

óra stílusát szokták meg, és ez általában nem annyira hatékony. A hátrányos 

helyzetűek számára sokkal jobb ez a csoportos és demokratikusabb hangvétel. 

 

Nem igénylik a frontálist oktatást? 

De igénylik, de pont ezért, mert egy berögződött gondolkodási struktúra szerint 

igyekeznek ők tanulni. Ez azt jelenti, hogy meg kell tanulni valamit az óra végén és 

kell valami tananyag, amit le kell adni és a tanulnivalómat meg kell tanulnom. Ez az 

eredője. Van, aki ezt igényli és nagyon nehezen tud ebből kilépni. A mi célunk, a 

kompetenciafejlesztésben nincs olyan, hogy tananyag. Van persze tananyag, ami 

átadásra kerül, de a mi elsődleges célunk, hogy a gondolkodása változzon meg az 

illetőnek, mert a munkaerőpiacon jelen pillanatban semmilyen ismeretre nem lehet 

azt mondani, hogy 5 év múlva is megállja a helyét. Akármilyen szakmát mondok, 

vagy akármilyen ismeretanyagot. Sokkal inkább fontosabb, s itt most lehetne az EU-
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s célkitűzésekre kitérni, hogy az élethosszig tartó tanulás mindenki számára egy tény 

legyen. Képeznem kell magam ahhoz, hogy a munkaerőpiac kihívásainak meg tudjak 

felelni. Ez azonban csak akkor működik, ha én tudatában vagyok annak, hogy nekem 

változni kell és ha munkaerőpiacra akarok kerülni, akkor nekem igenis 

versenyhelyzetben kell megfelelnem, válaszolnom kell az újabb és újabb kihívásokra. 

Egy szabad, kreatív, egy ideálisan gondolkozó elme kialakítására van szükség. Ez az 

elsődleges, nekünk ez a célunk, hogy a gondolkodása, az életmódja változzon meg 

azoknak a hallgatóknak, projektrésztvevőknek, akik hozzánk járnak.  

 

Az OFA támogatása révén kialakítottátok a tranzitfoglalkoztatási modellt, ez 

mennyire van jelenleg hatással a projektekre? 

Jelenleg nincs működő tranzit. Debrecenben utoljára működő tranzit 7 vagy 8 éve 

volt. Nincs erre kiírva pályázat, nem támogatják. Az OTE-nak ernyőszervezet, 

vannak más tagszervezetei is, például a Magyar Dán Termelőiskola. Ennek vannak 

tagszervezetei is. Most először valósítanak meg tranzitmodellt. Ennek lényege a 

képzés, szakmát tanul valaki, pszichoszociális gondozás mellett, és munkába állást is 

támogat. Zalaegerszegen van egy működő modell jelenleg. 

 

A programnak megmaradtak a hagyományai?  

Bizonyos elemeiben igen. A kompetenciafejlesztésben is igény mutatkozott a 

pszichoszociális gondozásra, a szociális és pszichés problémák kezelésére. A 

tranzitban ez lényeges elem. Már a TÁMOP 5.3.1.-ben és a TÁMOP 5.3.1. C-ben is 

igény mutatkozott erre. (ezek egymást követő projektek) Ezt úgy oldottuk meg, hogy 

alkalmazásra került egy szociális munkás és egy pszichológus is. A munkába állást 

vagy képzésbe való kerülést nagyon fontosnak tartjuk. Ez megint csak annak eleme. 

Tehát elemei vannak, de teljes tranzitprogram jelenleg nem fut nálunk. Nem 

jelentene problémát, csak nincs pályázat,önerőből pedig nem tudjuk finanszírozni.    

 

A standard programok mennyire húzhatók rá egy újabb projektre, csak keretjellegű 

vagy jelentősebben meghatározza a program összeállítását?  

Ez célcsoportfüggő. Attól függ, hogy kiket akarunk éppen megszólítani. Az 

alapmotívumok, az alapelemek megvannak,de emiatt nagyon át kell alakítani. A két 

legszélsőségesebb példával éljek, a hajléktalanokat ahogy betanítottuk, itt felnőtt 

emberekről volt szó,akik közül nagyon sokan voltak szenvedélybetegek. Felnőttek 
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voltak, kevesebbet kellett fegyelmezni, ugyanakkor nagyon nehezen tanultak. Most 

pedig a javítóintézeti neveltek, olyan 16-18 év körül valamilyen bűnelkövetés miatt 

odakerült fiatalokról van szó. Itt nagyon nehéz motiválni őket. Elég komplex dolog, 

de általában a motiváció a fő kérdés, amit kezelni kell. Át kell alakítani mindig egy 

kicsit a tananyagot, de alapelemei megmaradnak. Más a témaválasztás, az egyes 

tanóráknak az anyagkiválasztása is át kell alakuljon. Teljesen más érdekel egy 40 

éves családanyát, meg egy 18 éves roma fiatalt, tehát nem lehet ugyanazt tanítani 

nekik.   

8. Általában milyen elemekből épül fel egy-egy komplex program Önöknél? Van-e 

valamilyen jellegzetes programelem, amely általában megjelenik Önöknél? 

Mindig szerepel benne: 

- Állampolgári ismeretek, ami alkotmányos ismereteket takar, jogi ismerteket, illetve 

gazdasági ismereteket. Ezek ahhoz szükségesek, hogy valaki felelős magyar 

állampolgárként tudjon a közéletben véleményt nyilvánítani. Tulajdonképpen az 

alkotmány alapelemeinek ismerete, választási ismeretek, választójog, 

önkormányzatiság. A jogi ismereteket akkor szoktuk jobban kidomborítani, ha erre 

külön igény van, ha valakinek futó ügyei vannak. Tehát a tulajdonjog, szerződések 

kapcsán mindenképpen érdemes ezt áttekinteni. A gazdasági ismeretekben pedig 

alapvető pénzügyi ismereteket tanulnak a résztvevők. Ebben banki műveletek, hitel, 

devizahitel, a bankhoz kapcsolódó fogalmak, ATM, bankkártya, hitelkártya stb. 

Nagy szükség van erre, nagyon sokan kerülnek szembe ilyen hitelproblémával, 

pénzügyi problémával, pl.: kamatos hitel. Látszik, hogy a pénzügyi kultúra, 

különösen a hátrányos helyzetűekben nem létezik, ez alapvető szükséglet számukra. 

- Szövegértési ismeretek: Itt a végső célunk, hogy bármilyen jogi szöveg, kérvény, 

szerződés értő olvasása ne legyen probléma számukra, ha elvégeznek egy ilyen 

képzést. Ezt különböző eszközökkel próbáljuk elérni. Van egyfajta összehangoltság a 

tárgyak között. Ha pl.: banki kamatokról és hitelekről beszélünk, akkor a THM 

kapcsán, akkor a kamatlábakat kell átvenni az állampolgári ismereteken, akkor 

összehangoljuk ezt a matematika oktatással, ahol ezt a tudást akkora megszerzik, 

vagy éppen akkor tartanak ott, hogy a kamatszámítást el tudják végezni.  

- Matematikai ismeretek alap szinten: Ezt úgy oktatjuk, hogy a mindennapi életben 

használható tudásra tegyenek szert a résztvevők. Pl: területszámítás, mennyi a 

lakásom alapterülete, hogy ezt ki tudja számolni, vagy tudja, miért van erre szükség.  

- Digitális ismeretek, írástudás: Manapság minden számítógépen intéződik, fontos 



 102 

az elektronikus ügyintézés. Különösen az idősebb korcsoportok kimaradtak ebből az 

információs robbanásból, nekik alaptudást kell ilyenkor megszerezni. Aki pedig 

rendszeresen tudja használni, és rendelkezik a digitális alapkészségekkel, azoknak 

az önéletrajzírást és motivációs levél készítést kell elsajátítani, szövegszerkesztő 

alapvető használata, illetve az elektronikus levelezés elsajátítása, magasabb szintre 

emelése. 

- Ezek a főbb modulok. Emellett szoktunk klubokat és tréningeket tartani.  

- Klubok: identitás klub, főző klub (csoport összekovácsolás céljából hetente egyszer 

összejöttek a csoport tagjai és főztek valamit közösen és megették. Ez nagy sikerű 

dolog volt.) 

- A tréningek pedig általában azt segítik, hogy a képzés elején egy kommunikációs, 

illetve egy tanulás-módszertani tréning van. Egy rövidebb intenzívebb, emeltebb 

óraszámban egy vagy két héten keresztül azért kapnak ismereteket a résztvevők, 

hogy képesek legyenek megcsinálni ezt a komplex képzést. A végén pedig 

álláskeresési technikák tréning van a helyzetbe hozás miatt. 

-Célcsoporttól függetlenül ezeket a modulokat szoktuk szerepeltetni. 

9. Milyen tényezők befolyásolják a szakmai program összetételét?  

A szervezet hagyományai általában nem, inkább a célcsoport. Nagy a szervezet 

tapasztalat hátrányos helyzetűek képzésében és tudjuk, hogy mi az igény, illetve 

milyen képzésekre és tréningekre van szükség. Ez az elsődleges, természetesen 

vannak külső tényezők is. Maga a pályázat, ami feltételül szab bizonyos 

ismeretanyagot, amit el kell sajátítani. Fontos a pályázati kiírás és a megnyert 

pályázati megvalósításának is feltétele, hogy mit képzünk. Tehát a célszerűség a 

fontos, kit és mire kell képezni. 

A pályázati kiírás megszabja azt, hogy kiket kell képezni, milyen ismereteket kell 

átadni. Amit a képzési programban akkreditálunk, azt valósítjuk meg, attól nem 

szoktunk eltérni.  

10. Hogyan segítik elő a résztvevők munkaerő-piaci integrációját? Milyen képzéshez 

kapcsolódó szolgáltatásokat, kiegészítő tevékenységet nyújtanak? Része-e a 

munkaerő-piaci tapasztalatszerzés a programoknak? 

Része a munkaerő-piaci tapasztaltszerzés a programoknak. Az álláskeresési 

technikák majdnem minden modulunkban szerepel, és ennek van egy kiegészítő része 

a job shadowing. Ez a munkahely kipróbálásnak a módszertana. Ezt tulajdonképpen 

a tranzitmodellnek is valamiképpen következménye, vagy hagyománya. Lényege, 
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hogy a résztvevők az általuk preferált munkahelyre elmennek, ott vezetésen vesznek 

részt, megismerkednek a munkakörülményekkel, lehetőségekkel. Ez egyfajta 

gyakorlati tapasztalat azon a foglalkozáson belül, amit ő szeretne magának a 

későbbiek során elérni.  

11. Általában milyen hosszúságú egy-egy komplex program Önöknél? Elegendő-e ez az 

időtartam a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való visszatérésének 

előkészítésére? 

Ez a pályázati kiírástól függ, de a legideálisabb a 6 hónap a komplex fejlesztésre. 

De ettől el tudunk térni, ez a célcsoporttól is függ, illetve a pályázat kiírójától is 

függ, hogy mekkora óraszámú képzést tudunk megvalósítani. Az, hogy elegendő-e ez 

az időtartam az függ az óraszámtól, a képzés intenzitásától. Az ideális hat hónap azt 

jelenti, hogy heti 4-5 nap napi 6-8 órában vannak itt. Ezek általában 4-600 órás 

képzések.  

12. Milyen tényezőket vesznek figyelembe a módszerválasztásnál?  

A célcsoport a legfontosabb, hogy minél hamarabb képesek legyenek a képzésben 

való részvételre. Itt lépnek be a tréningek, hogy a tréning ismeretanyagát minél 

jobban el tudják sajátítani. Fontos, hogy utána ki tudjanak lépni a munkaerőpiacra. 

Az ehhez szükséges felkészítés vagy bármiféle egyéb gondozás a személyre 

szabottságtól függ, hogy kinek milyen igénye van. Nincs egy általános klisé. Nagyon 

fontos a csoport összetétele, aszerint mindig van egy kis mozgástér a csoporton 

belül, amit tudunk feléjük közvetíteni. 

13. Milyen módszereket alkalmaznak a résztvevők képzése, fejlesztése során?  

Résztvevőközpontú. Az elején képességfejlesztés, tudásszintfelmérés, így a későbbi 

differenciálásnak meg tudjuk teremteni az alapjait. Rendszeresen vannak tanári 

értekezleteink. Ha probléma van rendszeresen összejövünk havonta, kéthavonta, a 

képzések kezdése és zárása előtt mindig. Itt megbeszéljük, hogy egyes diákok hogyan 

teljesítenek az órákon, milyen speciális igényük van, mire kell odafigyelni. Nagyon 

fontos az, hogy az éppen aktuális szociális élethelyzet milyen, ugyanis ez nagyban 

befolyásolja a képzésben való részvételt. Ha valakinek valamilyen problémája van 

otthon, nehéz elvárni attól, hogy a képzésen teljesítsen. 

Személy, illetve résztvevő-központúság, differenciálás. Kedvező légkör kialakítása és 

konfliktuskezelés. 

Alkalmaznak-e professzionális, speciálisan erre a célcsoportra kidolgozott 

módszereket? Szükséges-e?  
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Ha hatékonyak akarunk lenni, akkor nem lehet az oktatásban általánosan használt 

módszereket feléjük közvetíteni. Ami kérdés, hogy a projektmódszert mennyire lehet 

feléjük közvetíteni. Ebben is vannak sikerek, a projektmódszer is be tud náluk válni. 

Ezt azonban elég nehéz megvalósítani, ezért mi általában nem ebbe megyünk bele. 

Hanem általában a klubokon és a különböző kiegészítő, segítő foglalkozásokon ezt a 

módszert be szoktuk emelni. Nem elsősorban módszerfüggő, de frontális 

óravezetéssel nem lehet náluk sikereket elérni. A kompetenciafejlesztésnek feltétele, 

hogy speciális módszerekkel dolgozzunk.    

14. Van-e mód arra, hogy a résztvevőkkel egyénileg foglalkozzanak, figyelembe vegyék 

egyéni szükségleteiket, problémáikat? Ez miben mutatkozik meg? Alkalmaznak-e 

egyéni fejlesztési tervet? 

Bármilyen kérdésük van a tananyagmodulokkal kapcsolatban, ezeket órán szoktuk 

megbeszélni. Az egyéni foglalkozás általában a pszichológiai tanácsadáson 

keresztül valósul meg. Az elején mindenkinek kell, egy felmérésen mennek keresztül, 

onnantól kezdve, aki igényli, illetve, akinek komolyabb gondok vannak, kapja ezt az 

egyéni foglalkozást. A pszichológus és a szociális munkás mindig csak egyénileg 

foglalkozik azzal, aki ezt igénylik és rászorulnak. Tudásszintben felzárkóztatás is 

szokott lenni. Ha valaki nem tudja megcsinálni az aktuális házi feladatot, akkor 

kaphat korrepetálást, vagy plusz felkészítést, így tud haladni a többiekkel. 

Mindig alkalmazunk egyéni fejlesztési tervet. Ez az elején kidolgozásra kerül, 

körülbelül 2-3-szor vizsgáljuk felül egy 6 hónapos képzés során, hogy ki milyen 

állapotban van.     

15. Hogyan, milyen motivációs eszközökkel és módszertani elemekkel tudják 

megakadályozni a résztvevők lemorzsolódását a program során? 

Az alapvető motiváció, aminek abszolút sikere van, hogy ezeknek a programoknak a 

keretén belül lehet ösztöndíjat biztosítani a résztvevőknek. A motiváció relatív 

fogalom, ahhoz, hogy valaki eljöjjön egy képzésre, ahhoz ez kell. Általában napi 

2000Ft-ot kaptak a résztvevők, ezt akkor kapták meg, ha az órák 100%-án ott 

vannak. Később változik a motiváció, de a képzés elején ez dominál. Önmagában 

egy ilyen komplex fejlesztő program anyagi ösztönzés nélkül nem valósítható meg. 

Nem nagyon van más motiváció a program elkezdésére.  A benntartás egy másik 

kérdés. Az előbb említett motiváció megmarad, sokan azért csinálják, hogy 

megkapják azt a pénzt, de kialakítható egy belső motiváció. Ő maga legyen elég 

motivált, hogy ismereteket szerezzen, és elég önbizalmat szerezzen, hogy el tudjon 
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kezdeni egy képzést, vagy pedig a munkaerőpiacon elhelyezkedni. A belső motiváció 

kialakítása rendkívül komplex, rendkívül összetett. Cél, hogy a saját élethelyzetét 

átlássa, azon próbáljon meg változtatni. A belső motiváció kialakítása a cél.   

16. Milyen szakemberek vesznek részt a hátrányos helyzetűek képzésében, 

fejlesztésében? Milyen végzettséggel rendelkeznek, van-e tapasztalatuk a hátrányos 

helyzetűek képzésében? Kell-e speciális ismeretekkel, kompetenciákkal, vagy 

gyakorlati tapasztalattal rendelkeznie annak az oktatónak, aki ezzel a célcsoporttal 

akar foglalkozni? 

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik mindenki és szakirányú végzettséggel. Itt 

elsősorban tanárok vannak foglalkoztatva, aki általában középiskolai tanári 

diplomával rendelkeznek, illetve a szakterületnek megfelelően szociális munkás, 

illetve pszichológus szakembereket alkalmazunk. Szükséges a speciális kompetencia. 

A szakirányú végzettségen túl tudnia kell, hogy ez a célcsoport, a légkör és a jó 

kommunikáció érdekében magának is egy olyan személyiségnek kell lennie, aki 

elfogadó és elfogadtatható a diákokkal. A frontális és távolságtartó szerep nem 

tartható. Ha az oktató ezt nem tudja elsajátítani, akkor nem lesz sikeres a képzésen 

belül. Volt ilyen kollégánk, akinek ez nem nagyon ment, neki meg kellett küzdenie 

azzal, hogy ezt a szerpet visszafogja.  

17. Milyen rövidtávú és hosszútávú eredményekről tudnak beszámolni a komplex 

programokkal kapcsolatban?  

A pályázati kiírásban általában meg van határozva e lemorzsolódásnak egy 

maximális százaléka, ezt mi mindig túlteljesítjük, tehát nagyon kevés a 

lemorzsolódás. Ált. 15 főnél 3-4 fő van úgymond megengedve, de max. 1-2 szokott 

tőlünk kikerülni. Ők is általában valamilyen élethelyzeti problémák miatt. Ez 

mindenképpen siker, elvégzik a programot. Utánkövetésünk, komplex kidolgozott 

utánkövetésünk nincsen, de rendszeresen bejárnak ide utána hallgatóink és tudjuk, 

hogy ki hol tart. Ebből látszik, hogy igen, jelentős részük elhelyezkedett, képzésbe 

került, céljainak megfelelően tud működni. Természetesen ez nem 100%-os. Nem 

tudjuk garantálni, hogy valaki a képzést követően valaki állásba kerül, vagy azt meg 

tudja tartani.   

Milyen eredményt hoznak a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását célzó komplex 

projektek a szervezet és a projektben résztvevő szakemberek oldaláról nézve? 

A tapasztalatok gyarapodnak, lassan nem tudnék olyan célcsoportot mondani, 

akikkel kapcsolatban ne tudnánk egy eredményes képzést folytatni. Gyarapodik az 
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együttműködő partnereink száma. Más civil és állami szervezetekkel is 

együttműködünk. Mivel az OTE országos szervezet, így tudunk segíteni az ország 

más területeink működő programok és képzések megvalósításában. A programok 

megvalósítása növeli a szakmaiságot. 

18. Amennyiben része a projektnek a résztvevők foglalkoztatása, hogyan tudják 

megoldani a résztvevők elhelyezkedését? Végeznek-e utánkövetést? Ezt követően is 

nyomon tudják követni a résztvevők sorsát? Az elhelyezkedők tartósan is 

foglalkoztatottak maradnak? 

A munkaerő-piaci elhelyezést általában nem vállaljuk be. Ezt nagyon nehéz 

teljesíteni most a válságban. Volt korábban ilyen szolgáltatásuk, de ez nagyon nehéz 

dolog, ezért jelenleg nem csináljuk, nem tudjuk tartani. Nem tudjuk felvállalni, nagy 

munkát, utánajárást igényel. Ált. el tudnak helyezkedni, de előre nem tudjuk 

bevállalni. Van ilyen célkitűzés, hogy elhelyezkedjenek vagy képzésbe kerüljenek, de 

nem tudjuk garantálni.  

19. Milyen forrásból finanszírozzák a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását? Korábban 

hogyan finanszírozták? Ha történt változás a finanszírozásban, ez hogyan érintette a 

szakmai programot és a módszereket? Ön szerint megfelelő-e ez a finanszírozási 

forma?  

Pályázati forrás és 1%. Tárgyi adományok. A projektek 100%-ban pályázati 

forrásból valósulnak meg, korábban is így történt. Ritkán külső megrendelő rendel 

meg szolgáltatást az OTE-től. A komplex programok pályázati forrásból valósulnak 

meg.  

Nem megfelelő ez a finanszírozási forma, de nincs más. Magyarországon a civil 

szféra nagymértékben függ az államtól. Nem alakult ki az elmúlt 20-30 évben egy 

olyan finanszírozási forma, hogy a civilszervezetek adományokon keresztül 

önfenntartóak tudnának lenni. Vannak olyan területek, ahol ezt jobban meg lehet 

valósítani, de a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását és reintegrációját megvalósító 

civilszervezetek ilyen szempontból nehezebb helyzetben vannak. A cél a normatív 

finanszírozás lenne, melyet az állam biztosíthatna, de nincs erre szándék a részükről 

és a jövőben sem várható, pedig a programok jó eredményeket tudnak felmutatni. 
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4. melléklet: Interjú Dorogi Erzsébettel, Lépéselőny Közhasznú 

Egyesület 

1. Kérem, mutatkozzon be és mutassa be néhány mondatban az Önök intézményét, 

tevékenységeit! Mikor és milyen céllal jött létre? 

Dorogi Erzsébet vagyok, a Lépéselőny Egyesületnél dolgozom. Most volt 10 éves a 

szervezet. A létrejöttekor munkanélküli diplomásoknak próbált programokat 

szervezni. Ez a profil az évek folyamán megváltozott, jelen pillanatban hátrányos 

helyzetű célcsoporttal foglalkozunk és foglalkoztatási célú civilszervezet vagyunk. 

2. Milyen célcsoporttal foglalkoznak?  

Elsősorban nőkkel foglalkozunk. Úgy indult, hogy diplomás nők felkészítése 

vállalkozásindításhoz. Aztán, ahogy begyűrűzött a munkanélküliség, úgy változott a 

profil, hátrányos helyzetűek és elsősorban női célcsoport. Ezt a profilt ismét bővíteni 

kellett, már a férfiak is megjelennek a programelemekben.   

3. Milyen programokat, szolgáltatásokat nyújtanak a hátrányos helyzetűek számára? 

Pályázati projekteket valósítunk meg. Vannak állandó szolgáltatásaink is. 

Munkaközvetítő tevékenységet végzünk, ez folyamatos szolgáltatásunk, illetve 

hátrányos helyzetűekkel és megváltozott munkaképességűekkel foglalkozunk, erre 

van most folyamatban lévő programunk. Rehabilitációs célú program.  

4. Ön szerint szükséges-e a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása érdekében komplex 

programokat nyújtani vagy elegendő egy-egy képzés vagy szolgáltatás problémáik 

kezelésére? 

Szerintem szükséges komplexen kezelni ezt a kérdést, mert a munkanélküliséggel 

több olyan készségük sérül vagy vész el, ami nem használódik, ami kell, hogy a 

munkaerőpiacon helyt tudjanak állni. Nagyon sokszor ez a célcsoport nemcsak egy 

rövidtávú munkanélküliséggel küzd, hanem tartós munkanélküliséggel, s ez idő alatt 

a szakmai tudásuk is sok esetben elavul, úgyhogy mindenképpen komplex 

programok kellenek.  

5. Önök nyújtanak (nyújtottak) komplex programokat hátrányos helyzetűek számára? 

Tudna említeni ilyen jellegű programokat, amelyeket az utóbbi néhány évben 

valósítottak meg?  

Komplex programjaink pályázatból valósulnak meg. A programjaink általában úgy 

épülnek fel, hogy igyekszünk szakképzést biztosítani, felnőttképzést beépíteni a 

programba, vannak képzésre felkészítő programelemek. Vannak munkába álláshoz 
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szükséges készségfejlesztések, álláskeresési technikák. Fontos az, hogy ne csak 

képzésig tartson egy-egy elem, hanem ezen túlmutasson, tehát a munkaerőpiacra 

való elhelyezés, s ezen belül a munkakipróbálást szoktuk alkalmazni. 

 Az EU-hoz való csatlakozás óta többnyire TÁMOP-os és ÉOP-os programokat 

valósítottunk meg. ÉOP-os program keretében sikerült felépíteni a Debreceni 

Foglalkoztatási Központot. Az építés mellett szakmai programot is valósítottunk 

meg, különböző klubokat működtettünk kistérségi szinten. Pl.: Fülöpön, 

Vámospércsen, Hajdúsámsonban, Hajdúböszörményben. Ezekben főleg hátrányos 

helyzetűek munkaerő-piaci visszahelyezését próbáltuk biztosítani álláskeresési 

tréning formájában. Volt egy TRIÓ nevezetű programunk. Ennek lényege, hogy 100 

hátrányos helyzetű nőt próbáljunk atipikus foglalkoztatási formában elhelyezni és 

ennek keretében több, mint 100 ember lett felvéve és teljes vagy részmunkaidős 

foglalkoztatásban egy élelmiszeripari cégnél sormunkában foglalkoztatva. Egy 

másik ÉOP-os program keretében Sámsonban építettük fel a Szivárványház nevezetű 

integrációs szolgáltatóházat a SIKK Egyesülettel közösen. Itt a profil már inkább 

szociális terület, általános segítségnyújtás szenvedélybetegek nappali ellátása és a 

többi képzési és szolgáltatási profilunk ott is működik. Az Életre val(ló) projektünk 

egy TÁMOP 5.3.1. C-s projekt. Ez egy Első lépés típusú program volt, amelynek 

során 45 fő lett bevonva egy 1,5 éves program keretében kétféle OKJ-s képzésbe. 15 

fő szociális gondozó és ápoló végzettséget szerzett, 21 fő számítógépes adatrögzítőit. 

Munkakipróbálásban részt vett 5 szociális gondozó és 6 számítógépes adatrögzítő. A 

program során nem volt kötelező vállalás a foglalkoztatás, 14 fő helyezkedett el a 

45-ből.        

6. Hogyan történik a résztvevők toborzása egy-egy ilyen programba? Alkalmaznak-e 

professzionális módszereket a kiválasztás során? Milyen tényezők befolyásolják a 

kiválasztást, törekszenek-e arra, hogy homogén csoportot alakítsanak ki? 

Elsősorban minden tevékenységünket a pályázati program határoz meg. Vannak 

speciális dolgok, amit szabadon hagy. Toborzás esetén a Lépéselőny Egyesület 

együttműködő szervezetekkel veszi fel a kapcsolatot, akik a célcsoport elérésében 

tudnak segíteni. Ez általában a munkaügyi központ, a pályázat általában kötelezővé 

is teszi a velük való együttműködést. Fel szoktuk menni a kapcsolatot az adott 

település önkormányzatával, családsegítő központjával, védőnőszolgálattal, 

gyermekvédelmi szolgálattal. Iskolákkal. Próbáljuk, hogy így a toborzónapok 

eredményesek legyenek. Például a legutóbbi Életre val(l)ó programunkban ez úgy 
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valósult meg, hogy Sámsonban a munkaügyi központ kirendeltségi napján 

csatlakoztunk be, amikor ezek a személyek megjelentek. Előzetes tájékoztatást 

tartottunk nekik, így eredményes volt a toborzás. Vannak olyan csatornák, ahol ezen 

kívül is el tudnak jutni hozzánk, például itt Debrecenben a Csap utcán vagy 

Sámsonban elérhetőek vagyunk. A módszer adatfelvétel, szándéknyilatkozat, 

tájékoztatáshoz vannak szóróanyagok, plakátok, elvihetős anyagok. Képzés esetén 

volt, szociális gondozó és ápoló OKJ-s képzés, amikor úgy gondoltuk, hogy ez egy 

nagyon nehéz, főleg ennél a célcsoportnál. Szakértőt kértünk fel, hogy szűrje meg 

azokat az embereket, akik érdeklődnek a program iránt, képesek arra, hogy a 

programban maradjanak, illetve, hogy elvégezzék magát a képzést. Ezt pszichológus 

végezte, teszteket és beszélgetéseket folytatott velük és adott visszajelzést nekünk, 

hogy egyes személyek alkalmasak vagy nem. 

Annyiban homogén, hogy női célcsoport és hátrányos helyzetű, de egyébként nem. 

Különböző településről jönnek, változó életkörülmények közül, különböző 

élethelyzet, romák és nem romák, iskolai végzettségüket tekintve is változóak. 

Képzés előírásaitól függően, megjelennek olyanok is, akiknek nincs meg a 8 

általános végzettsége sem. 

7. A komplex programjaik megvalósítása során támaszkodnak-e valamilyen korábban 

kidolgozott szakmai programra, modellre? (pl.: OFA pilot projekt) Ha igen, ez 

milyen hatással van a szakmai munkájukra? A standard programok mennyire 

húzhatók rá egy újabb projektre, csak keretjellegű vagy jelentősebben meghatározza 

a program összeállítását?  

Ez teljes mértékben pályázatfüggő. A pályázati kiírás alapján összeállítunk egy 

szakmai programot és megvalósíthatósági tanulmányt, ami tartalmazza azokat a 

programelemeket, amelyeket a pályázat során érvényre kell juttatni. Ilyen adaptált 

programunk más szervezettől nincsen. Tervezzük, hogy megváltozott 

munkaképességűek és fogyatékkal élő személyek képzéséhez átveszünk programot.  

8. Általában milyen elemekből épül fel egy-egy komplex program Önöknél? Van-e 

valamilyen jellegzetes programelem, amely általában megjelenik Önöknél? 

Képzések, képzésekre való felkészítések, kulcsképesség fejlesztés, alapkészség 

fejlesztés, illetve tanulásmódszertan szükséges képzések előtt, hogy ez eredményes 

legyen. Biztosítjuk a motivációs és életvezetési klubot, álláskeresési ismereteket, 

állampolgári ismeretek, háztartási ismeretek. Megpróbáljuk úgy kialakítani, hogy az 

ő életükhöz illeszkedjen, és ezeket nagyon szeretik. Foglalkoztatás szervezés. 
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Folyamatosan próbálunk kapcsolatot kialakítani munkáltatókkal, hozzájuk mehetnek 

a résztvevők. A munkáltatókat nagyon nehéz megfogni. Munkáltatói fórumokat is 

szoktunk szervezni, nehéz őket becsalni. Fontos, hogy megtudják, hogy egy 

egyesület, mint például a miénk, mivel foglalkozik. Nehéz rávenni őket, hogy 

kipróbálják az általunk képzett embereket. De pozitív visszajelzések jönnek. 

Speciálisak a klub jellegű programok, a képzések klubosítva vannak, motivációs 

klub, álláskeresési. Más civilszervezetek a készségfejlesztésre, alapkészség 

fejlesztésre helyezik a hangsúlyt, nálunk ez komplexebb, a munkaerőpiacra való 

visszahelyezésen van a hangsúly.      

9. Milyen tényezők befolyásolják a szakmai program összetételét?  

Elsősorban a kiírás. Mindenféle tevékenységet pályáztatnak, ott általában 

meghatározzák, hogy mi az elvárás, elsősorban ez határozza meg. Továbbá 

illeszkedjen a szervezet céljához.   

10. Hogyan segítik elő a résztvevők munkaerő-piaci integrációját? Milyen képzéshez 

kapcsolódó szolgáltatásokat, kiegészítő tevékenységet nyújtanak? Része-e a 

munkaerő-piaci tapasztalatszerzés a programoknak? 

Általában a képzésig tart a program. A képzés célja, hogy kimozdítsa a tartósan 

munkanélküli embereket a helyzetükből. Fontos a készségfejlesztés és 

tapasztalatszezés. A munkák, klubok során szembesülünk olyan problémákkal, 

amelyek a progam során nem jelentek meg, a munkavégzés során viszont igen. Ezért 

tartjuk fontosnak a munkaerő-piaci szolgáltatásokat.   

11. Általában milyen hosszúságú egy-egy komplex program Önöknél? Elegendő-e ez az 

időtartam a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való visszatérésének 

előkészítésére? 

1,5-2 év . Kell ez az idő, kell az hogy megszerezzen ismereteket, s annak meg kell 

érnie. Ez a 1,5 év nálunk nagyon intenzív. Készségfejlesztés, felzárkóztatás és 

képzés. A képzések heti 2 vagy 3 nap napi 8 órában zajlottak. Emellett motivációs és 

életvezetési klub, tanulás-tanítás, pszichológiai, jogi tanácsadás. Képzés, vizsga 

után munkakipróbálás és elhelyezés. Ezen túl utánkövetés. Kell ez az idő ahhoz, 

hogy megszerezzék a készségeket.  

12. Milyen tényezőket vesznek figyelembe a módszerválasztásnál?  

Már többször valósítottuk meg ugyanazt a programot az évek folyamán, ezért 

meghatározza az ennek során szerzett gyakorlati tapasztalat. Meghatározza az 

oktató személye. Olyan képző, vagy klubvezető kerüljön oda, aki szakmailag és 
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emberileg is olyan, aki tud a célcsoporttal foglalkozni. Olyan szintre kell vinni a 

programokat, amit a célcsoport elbír és nekik megfelelő stílusban.  

 

Milyen mértékben befolyásolja az alkalmazandó módszereket és a szakmai 

programot a pályázati kiírás és a rendelkezésre álló forrás?  

Teljes mértékben. A pályázatból megvalósuló programjainkat teljes mértékben. Amit 

beadunk pályázat és támogatásban részesítik, azt úgy és olyan feltételek mellett kell 

megvalósítani. Az ellenőrzésnél is ezeket nézik. Emellett persze kell változásokat 

eszközölni, de nem tág a keret erre, hogy nagyon más dolgokat csináljunk. 

13. Milyen módszereket alkalmaznak a résztvevők képzése, fejlesztése során? 

Alkalmaznak-e professzionális, speciálisan erre a célcsoportra kidolgozott 

módszereket?  

Csoportos tréning jellegű módszereket. Résztvevőközpontú, csoportos módszerek, de 

lehetőség van az egyéni támogatás igénybevételére is. Általában vannak mentorok a 

programban, akik az ügyfélnek lelki támaszt nyújtanak, problémás helyzetben 

segítik. Mindenki tudja, hogy kihez tartozik, és ha baja van, akkor elsősorban az 

esetmenedzsereket keresi. Tréning formában valósul meg a kulcsképesség fejlesztés, 

a tanulásmódszertan. Nem frontális, hanem csoportmódszer. Sok képzésnél (pl.: 

OKJ-s képzéseknél) pedig a képzési program határozza meg a módszereket. 

Számítógépes képzésnél számítógépekkel felszerelt teremben gyakoroltatunk. A 

szociális gondozó és ápoló képzésnél meg tudtunk egyezni egy külön intézménnyel, 

hogy mivel ezek az emberek már több 10 éve nem ültek iskolapadban, nem tanultak, 

ezért bizonyos anyagrészek (pl.:anatómia) nagyon nehezen sajátíthatók el számukra. 

Ezért megegyeztünk az intézménnyel, hogy úgy építsék fel számukra az óratervet, 

hogy legyen egy átmenet. Egy játékos tréningelemes képzés és a szakmai képzés 

között. Így a képzés szakmai készségfejlesztéssel kezdődik.    

Szükséges-e? 

Különösebb dolgot nem igényelnek. Rendkívül hálásak, szeretik ezt a dolgot. A 

program nagy hatással van az emberekre. A legnagyobb hozadéka nem a 

bizonyítvány, hanem az, ami velük történik. Az első és utolsó napja között 

érzékelhető a különbség. Az első napon elhanyagolt haj, ruházat, csökkent 

önértékelés, nem tudnak önéletrajzot írni, az elején kockás lapra, csúnyán írott 

szintről indulnak. A program során megváltoznak, eljutnak a fodrászhoz, kifesti 

magát, lefogy, igényesen felöltözködik, kapcsolati hálója alakul ki. Ez mind 
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hozadéka. De nincs olyan módszer, ami speciális. Ha van olyan a csoportban, aki 

jóval másabb, tehát fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű, akkor ezeket a 

dolgokat figyelembe vesszük. Olyan szakmai anyagokat adunk nekik. Pl.: nagyobb 

power point-os kivetítés.   

14. Van-e mód arra, hogy a résztvevőkkel egyénileg foglalkozzanak, figyelembe vegyék 

egyéni szükségleteiket, problémáikat? Ez miben mutatkozik meg? Alkalmaznak-e 

egyéni fejlesztési tervet? 

Igen, alkalmazunk. Mindenkinek, aki a programba bekapcsolódik. Van egy 

nyilatkozat, hogy szeretne részt venni a programban. A kapcsolatfelvételi adatlap az 

alapadatokat tartalmazza és az olyan információkat, ami a kiválasztás során fontos. 

A program kezdetén együttműködési megállapodást írnak alá. Egyéni fejlesztési terv 

is kialakításra kerül, ezt folyamatosan felülvizsgáljuk a program során. Ez a 

pályázatokban is elvárás.  

15. Hogyan, milyen motivációs eszközökkel és módszertani elemekkel tudják 

megakadályozni a résztvevők lemorzsolódását a program során? 

Az elbeszélgetések során az derül ki, hogy van, akit a pénz motivál, van, akit az, 

hogy tudjon tanulni és elhelyezkedni. A mentor ezeket figyelembe veszi, és ha van 

valami probléma, rögtön tud reagálni. A pályázatok lehetővé teszik ún. megélhetési 

támogatás biztosítását, ez napi 2000Ft. Ez elég erős motivációs eszköz, tehát ha 

másért nem, ezért végigülik az órákat. Hallottam más szervezetektől, hogy ahol nem 

volt ilye, azért ez gondot jelentett. A mentorokkal kialakított személyes kapcsolat is 

fontos motiváló erő. Fontos, hogy a mentorok olyan személyek legyenek, hogy az 

ügyfelek tudjanak hozzájuk kötődni.      

16. Milyen szakemberek vesznek részt a hátrányos helyzetűek képzésében, 

fejlesztésében? Milyen végzettséggel rendelkeznek, van-e tapasztalatuk a hátrányos 

helyzetűek képzésében? Kell-e speciális ismeretekkel, kompetenciákkal, vagy 

gyakorlati tapasztalattal rendelkeznie annak az oktatónak, aki ezzel a célcsoporttal 

akar foglalkozni? A mentorok szociális végzettségűek elsősorban, tehát 

szociálpedagógus és szociálpolitikus. Munkaügyi kapcsolatos, kell foglalkoztatás 

szervező is. Fontos a szakmai tapasztalatuk. Akik nálunk foglalkoztatottak, azok már 

idősebbek, tehát nemcsak szakmai tapasztalatuk, hanem élettapasztalatuk is van. Azt 

gondolom, hogy a szociálpedagógus diploma megszerzése után vagy bármilyen 

diploma megszerzése után is képes az ember ezeket a feladatokat ellátni. De az 

biztos, hogy az emberi oldal is kell, mert lehet, hogy valaki jó szakember, de 
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emberileg nem tud úgy velük foglalkozni, vagy nem tudja őket elfogadni, vagy nem 

érzi jól magát köztük, akkor az akár kevésbé hatékony, mint akinek nincs annyi 

szakmaisága, de emberileg megfelelő. 

17. Milyen rövidtávú és hosszútávú eredményekről tudnak beszámolni a komplex 

programokkal kapcsolatban? Milyen eredményt hoznak a hátrányos helyzetűek 

felzárkóztatását célzó komplex projektek a szervezet és a projektben résztvevő 

szakemberek oldaláról nézve? 

A programok, amiket vállaltunk és támogattak, azokat mind olyan formában 

megvalósítottuk. Akár a képzésbe helyezés és a bizonyítványok megszerzése, akár a 

munkába helyezés. Az Életre val(l)ó programunkba 45 fő lett bevonva, 15 fő 

szociális gondozó és ápoló, 25 számítógépes adatrögzítői végzettséget szerzett. 5 fő 

szociális területen, 6 fő számítógépes területen munkakipróbáláson vett részt. 14 fő 

el lett helyezve. 3 fő képzésbe ment tovább. Mindenki teljesítette az egyéni fejlesztési 

tervében rögzítetteket. 3 fő morzsolódott le, 2 családi okok miatt, 1 fő munkaügyi 

központos igazolást hozott. Számunkra az is eredmény, hogy mosolyognak, csillog a 

szemük, igényesebbek lesznek, hogy úgy érzik van olyan ember, akihez tudnak 

fordulni segítségért. Sikerül olyan kapcsolatot kialakítani a program során, hogy 

azóta is összejárnak. A tanulásmódszertan során tanultakat továbbadják a 

gyerekeiknek, és így hátha ők már nem válnak szegénnyé, illetve hátrányos 

helyzetűvé tanulási eredménytelenségük miatt, és nem lesznek alacsony iskolai 

végzettségűek.  

A szervezet oldaláról nézve eredmény, hogy meg tudjuk ezeket a programokat 

valósítani, tapasztalatot szerzünk. A programelemeket elérhetővé tettük. A program 

során sikerült a munkáltatókat elérnünk, a munkáltatói fórumok szervezését 

megvalósítani. Sikerült változtatni a munkáltatók szemléletén.     

18. Amennyiben része a projektnek a résztvevők foglalkoztatása, hogyan tudják 

megoldani a résztvevők elhelyezkedését? Végeznek-e utánkövetést? Ezt követően is 

nyomon tudják követni a résztvevők sorsát? Az elhelyezkedők tartósan is 

foglalkoztatottak maradnak?  

A észtvevők elhelyezése érdekében komoly munkát folytat a foglalkozás szervezőnk. 

Menni kell, hívni kell a munkáltatókat, motiválni őket, hogy menjenek el a 

fórumokra. Megjelent az Agora című újságunk, 1 éve működik, ezáltal próbáljuk 

őket elérni, meg láthatóvá tenni a szervezetet és ezt az egész dolgot.  

Az utánkövetés eredménye változó. Van, akiről kiderül, hogy mégsem annyira 
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motivált, mégis van olyan háttere, ami távol tartja. De sokan tartósan 

foglalkoztatottak maradnak.  Később is folyamatosan keresik a mentorokat és 

visszajárnak, hírt adnak magukról. Ha bajuk van, pl.: elvesztették a munkát, akkor 

jönnek, próbálkoznak, hogy kapjanak információt.    

19. Milyen forrásból finanszírozzák a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását? Korábban 

hogyan finanszírozták? Ha történt változás a finanszírozásban, ez hogyan érintette a 

szakmai programot és a módszereket? Ön szerint megfelelő-e ez a finanszírozási 

forma? Többnyire csak a pályázati források állnak rendelkezésre. A pályázatból 

finanszírozzuk a képzést, munkakipróbálást. Ha képzési program van, akkor minden 

napra megélhetési támogatást. Korábban is többségében ilyen forrásból 

finanszíroztuk a programokat. Ami új, hogy próbáljuk azt, amit a törvény is elvár, a 

több lábon állást megvalósítani. Mi is látjuk, hogy ez nem elég, mivel ezek esetleges 

dolgok, ha van pályázat, megy a program, de azoknak az embereknek is kell munka, 

akik nincsenek benne az adott pályázatban. Erre előre fel kell készülni. 

Folyamatosan írunk pályázatokat. Meg próbáljuk ilyen formában a forrást 

megteremteni, de ugyanakkor látjuk, hogy vállalkozói formában is szükséges. Erre 

van például az Agora újság hirdetési felülete, meg normatívás lábat is szükséges 

kiépíteni. Biztos, hogy szükséges lenne normatívára a hátrányos helyzetűek 

fejlesztésére, de szociális oldalról igyekszünk megtámogatni ezeket az embereket.  
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5. melléklet: Interjú Király Lászlóval, Lépéselőny Közhasznú 

Egyesület 

1. Kérem, mutatkozzon be és mutassa be néhány mondatban az Önök intézményét, 

tevékenységeit! Mikor és milyen céllal jött létre? 

Király László vagyok a Lépéselőny Egyesület általános titkára, a vezető gyakorlati 

helyettese. A Lépéselőny Egyesület egy debreceni székhelyű munkaerő-piaci 

civilszervezet, ahol álláskeresőknek próbálunk segíteni különféle szolgáltatásokkal. 

Tehát gyakorlatilag, mint egy kvázi munkaügyi központ működünk. Emellett 

különféle Uniós projekteket valósítunk meg a foglalkoztatás területén. 

2. Milyen célcsoporttal foglalkoznak? 

Célcsoportunk változó. 2002-ben alakult az egyesület, akkor a fiatal állásnélküli 

diplomásokkal kezdtünk el foglalkozni, hogy a munkaerő-piaci esélyeiket növeljük 

gyakorlatszerzéssel és egyebekkel. Utána volt egy Jobb a nőknek projektünk 2008-

ban. Ott a nők vállalkozóvá válását segítettük elő, illetve a GYES-ről, GYED-ről 

visszatérést vagy az alternatív foglalkoztatási formák elterjesztését. Utána 

célcsoportunk folyamatosan bővült és gyakorlatilag kiterjedt minden álláskereső 

rétegre. A legújabb pedig most 2003-tól a megváltozott munkaképességűek és 

álláskeresők foglalkoztatása.   

3. Milyen programokat, szolgáltatásokat nyújtanak a hátrányos helyzetűek számára? 

FAT által akkreditált intézmény vagyunk, ennek keretében különféle képzéseket és 

tanfolyamokat tudunk lebonyolítani. Akár OKJ-s, akár tanúsítvánnyal záruló 

képzések. Vannak különféle tréningjeink, például álláskeresési tréningek, ezek 

csoportfoglalkozásokban történnek. Beilleszkedési tréningek, mindenféle 

kompetenciafejlesztő tréningek, kommunikációs tréningek és egyéb hasonlók. 

Valamint közreműködünk más szervezetekkel, jelen esetben egy TÁMOP 2.1.2.-es 

Informatikai és nyelvi kompetenciafejlesztések, amit mi nem tudtunk pályázatban 

megvalósítani, mert nem volt elég kapacitásunk, ezért a képzőintézmények 

közreműködők. Ez úgy működik, hogy mi tudjuk nyújtani a célcsoportot, tehát akik 

érdeklődnek a képzések iránt és ők pedig megvalósítják a képzést.   

4. Ön szerint szükséges-e a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása érdekében komplex 

programokat nyújtani vagy elegendő egy-egy képzés vagy szolgáltatás problémáik 

kezelésére? 

Szerintem egy-egy képzés vagy szolgáltatás csak akkor lehet megfelelő és elegendő, 
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ha ugye ez mindig személyekre szabott, tehát nem komplex célcsoportokra kell itt 

gondolni, hanem egyénekről beszélünk. Két személy között is vannak különbségek. 

Van, akinek csak a kommunikációs képességét kell fejleszteni, van aki, ha egy 

állásinterjúra bekerül, akkor nem tudja magát jól „menedzselni”. Viszont másoknak 

meg pedig tényleg komplex munkaerő-piaci felkészítés kell. Vagy például azok a 

célcsoportok, akiket be szoktunk vonni a programba, ők általában hátrányos 

helyzetű kistérségben élő, régóta munkanélküli vagy inaktív, esetleg olyan 

szakképzettséggel rendelkezők, akik már nem kompatibilisek. Tehát pl.: egy varrónő, 

egy kötőnő… Vagy otthagyták a szakmát és nem is szerezték meg. Számukra egy 

komplex felkészítés szükséges onnantól, hogy közösségben tudjon viselkedni, 

egyáltalán, ha egy társaságba vagy egy társadalmi körbe kerülnek valamilyen 

szinten. Akkor ott van egy közösség ott vannak különféle szabályok, amiket be kell 

tartani, illemtudás, köszönés, tehát a legapróbb dolgok.      

5. Hogyan történik a résztvevők toborzása egy-egy ilyen programba? Alkalmaznak-e 

professzionális módszereket a kiválasztás során?  

Honnan tudják, hogy melyek azok a személyek, akiknek elegendő egy-egy képzés, 

szolgáltatás, és kik azok, akiknek szüksége van komplex programokra?  

Ezt általában szakemberek, a szakmai vezetők, illetve a szakmai stáb egyéni 

elbeszélgetéseken szokta feltérképezni. A szakmai stábban van pszichológus, 

szociálpedagógus, több olyan kollégánk van, aki már valamilyen szinten foglalkozott 

emberekkel, tehát pedagógus vagy hasonló tudományokat tanultak, illetve jártasak 

ezekben a témákban. Mindig a személyes elbeszélgetés az, amikor látjuk, hogy az 

adott személynek mire van szüksége. Akár komplexen kell őt támogatni a 

munkaerőpiacra való visszatérésben, vagy lehet, hogy csak átmenetileg van 

elkeseredve a kudarcélmények, nem talált munkát. Nagyon sok olyan fiatallal 

találkozunk, akik elvégeznek valamilyen szakmát vagy egyetemet, és a gyakorlat 

miatt nem tudják őket felvenni. Ilyenkor mi is próbálunk nekik segíteni. Vannak 

elérhető munkaügyi támogatásos konstrukciók, például az Első munkahely garancia 

program, stb. Ezek folyamatosan indulnak. Ilyenkor mi is próbáljuk őket elhelyezni 

saját intézményeinkben, illetve partnerszervezeteink figyelmébe ajánljuk őket.    

Milyen tényezők befolyásolják a kiválasztást, törekszenek-e arra, hogy homogén 

csoportot alakítsanak ki? 

Ha Uniós programokról beszélünk, említésként tudnám mondani a Rehabilitációs 

foglalkoztatási programunkat, ami nem Uniós program, központi költségvetésből 
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működik. Itt nagyon éles kritériumok vannak. Nem feltétlenül az adott személyre 

szóló kritériumok, persze természetesen azért kell egy alapvető kompetencia, de ha 

ezek nincsenek meg, akkor például az Életre val(l)ó projektünkben, amit tavaly 

zártunk, volt egy komplex elő felkészítő. Szereztek számítógépes adatrögzítő OKJ-t, 

illetve szociális gondozó és ápoló OKJ-képzést, és akik már régóta nem volt 

iskolapadban, őket újra meg kellett tanítani tanulni, esetleg fejleszteni az alapvető 

kompetenciáikat, írás, olvasás és egyéb. A másik, amikor egy pályázati célcsoportot 

be kell vonni, nagyon markánsan meghatározza például, hogy nem részesülhet uniós 

támogatásban, vagy regisztrált álláskeresőnek kell lennie, vagy nem kaphat egyéb 

ellátást. Például itt a Rehabilitációs programnál, ami szintén egy nagy 

foglalkoztatási programunk, a rehabilitációs besorolásnál is voltak ellentmondások, 

hogy bevonható-e valaki egy programba vagy nem. Ha nem felelnek meg ezeknek a 

kritériumoknak, akkor az ő költségeiket, bérüket nem lehet elszámolni.   

6. A komplex programjaik megvalósítása során támaszkodnak-e valamilyen korábban 

kidolgozott szakmai programra, modellre? (pl.: OFA pilot projekt) Ha igen, ez 

milyen hatással van a szakmai munkájukra?  

Igen, saját programjainkból szoktunk meríteni. Van, amikor egy jól bevált projektet 

kicsit átdolgozunk. Merítünk a tapasztalatokból, hiányosságokból, próbáljuk egy 

kicsit csiszolni. Illetve vannak partnerszervezeteink, akiknek adaptáljuk a 

programját. Kapcsolatot ápolunk a CSAT Egyesülettel, általában meg szoktuk 

konzultálni azokat a projektjeinket, amelyek nekünk jól sikerültek és esetleg 

hasonlóakat szeretnének megvalósítani. Vagy nekik volt projektjük és mi szeretnénk 

valami hasonlót megvalósítani. Vagy például a Motiváció Alapítvány egy budapesti 

megváltozott munkaképességűeket felkészíteni próbáló alapítvány. Beadtunk egy 

pályázatot megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatására, 

ebben az esetben a Motivációs Alapítvány kidolgozott szakmai stratégiáját 

próbáltuk átvenni. Egy jól működő, megvalósuló, illetve folyamatban lévő 

programot próbáltuk adaptálni. Persze egy Budapesten megvalósuló programnak 

teljesen más lehet a kimenetele, mint egy Debrecenben vagy máshol megvalósuló 

programnak.  

A standard programok mennyire húzhatók rá egy újabb projektre, csak keretjellegű 

vagy jelentősebben meghatározza a program összeállítását?  

A szakmai programoknak van bizonyos állandó gerince. A TÁMOP konstrukciók 

gerincét tekintve ugyanarról szólnak, valamilyen csoportot kell felkészíteni, 
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integrálni, stb. Erre egy nagyon jó vázat fel lehet építeni, és a konstrukció 

alszámának megfelelően a témakörbe illeszkedően, hogy rehabilitációs vagy fiatal 

pályakezdők vagy inaktív személyek bevonása, esetleg kisebbség. A célcsoportra 

tudjuk illeszteni ezeket a programokat. Tehát az igényeikre támaszkodunk.    

7. Általában milyen elemekből épül fel egy-egy komplex program Önöknél? Van-e 

valamilyen jellegzetes programelem, amely általában megjelenik Önöknél? 

Amellet, hogy egyénre szabunk mindenkinek, mindenkinek vannak kidolgozva egyéni 

fejlesztési tervektől kezdve, vannak mentoraink is minden pályázatban, ahol ált. 5 

személyhez tartozik 1 mentor. A mentor nyomon követi az ő fejlődésüket, és ennek 

megfelelően lehet közben változtatni egy kicsit azokon a programelemeken, hogy 

neki épp mire van szüksége. A komplexitás pont ebből adódik, hogy próbáljuk 

összehozni az adott pályázat célkitűzéseit a mi szervezeti tradícióinkkal.  

Elsősorban munkaerő-piaci szolgáltató civilszervezet vagyunk, ezért én úgy 

gondolom és ez a hitvallásom, hogy álláskeresési technikák, motiváció és 

beilleszkedés, kommunikációfejlesztés bármilyen programnak egy alkotóeleme lehet. 

Hajdúsámsonban valósítunk meg egy családi közösségeket támogató szolgálat 

projektet. Ez arról szól, hogy a családi közösségeket próbáljuk fejleszteni, miközben 

a családok tagjait próbáljuk a munkaerőpiacra visszaterelni, illetve a fiatalabb 

korosztálynál hangsúlyozni az élethosszig tartó tanulást, hogy nem maradjanak ki az 

iskolából, tanuljanak szakmát, stb. Itt a fiatal pályakezdőktől egészen a 

nyugdíjkorhatár előtt állókig, akiknek fejlesztése szükséges.   

8. Milyen tényezők befolyásolják a szakmai program összetételét?  

Elsősorban a szakmai elvárások, amiket támasztanak velünk szemben, ezeknek 

mindenképpen meg kell felelni. Vannak szociális,munkaerő-piaci, jogszabályi 

elvárások, amelyeknek szintén meg kell felelni. Egy másik fontos tényező, talán a 

legfontosabb a pályázati kiírásoknak való megfelelés, a másik a saját szervezeti 

célkitűzéseinknek való megfelelés. De szerintem a legfontosabb, hogy az adott 

célcsoport igényeinek feleljen meg egy szakmai program. Épp ezért olyan 

programelemeket sosem tervezünk, amelyeket látunk, hogy nem sikerülne 

megvalósítani, azért mert nincs rá szükség, vagy a célcsoport nem tart rá igényt. 

Ezért szokott lenni általában egy előzetes felmérés, a helyszínen kérdőívezés, a helyi 

szervezetekkel próbálunk kapcsolatot tartani. Jelen esetben Hajdúsámsonban a 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítségével vontunk be ebbe a családi 

programba olyan családokat és személyeket, akikről ők helyben tudják, hogy esetleg 
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nekik lennének igényeik ilyen komplex felkészítésre, illetve támogatásra vagy 

családi rendezvényekre esetleg. Tehát itt minden esetben helyi közösségek: 

önkormányzat, családsegítő szolgálatok, iskolák. Ez mindig projekt és település 

függvénye.   

9. Hogyan segítik elő a résztvevők munkaerő-piaci integrációját? Milyen képzéshez 

kapcsolódó szolgáltatásokat, kiegészítő tevékenységet nyújtanak? 

Általános, projekteken kívüli kedden és csütörtökön van állásközvetítésre lehetőség. 

Kitöltenek egy jelentkezési lapot, ezzel bekerülnek az adatbázisunkba. Ha az 

ügyfélfogadási időben megkeres minket, vagy mi esetleg tudunk neki valamilyen 

álláslehetőséget a megfelelő indikátorok alapján mondani, akkor kolléganőnk 

felkeresi. Fontos, hogy ezek a munkaerő-piaci szolgáltatások megjelenjenek minden 

projektünkben. Ezek általában beépített elemek, hiszen egy program nem abból áll, 

hogy egy komplex felkészítés és ott véget ér és elengedjük a kezét, mert akkor ott 

tartunk, mint előtte. Tehát, hogy kapott valamilyen képzést, esetleg x hónapig benne 

volt valamilyen környezetben, jól érezte magát és utána hogyha elengedjük, akkor 

visszasüllyed abba a helyzetbe, ahol volt. Tehát fontos része ezeknek a 

pályázatoknak, hogy utána se engedjük el a kezét ezeknek az embereknek, 

utánkövetés van, esetleg telefonos megkeresés, hogy sikerült-e neki esetleg valamit 

hasznosítani. Vagy például azokat a személyeket, akikben látunk akaratot és 

perspektívát, több olyan projektrésztvevőnk van, akinek szervezeten belül, vagy más 

szervezeteknél vagy cégeknél tudtunk állást biztosítani. Tehát ezek azok a dolgok, 

amelyek szerintem fontosak.   

Része-e a munkaerő-piaci tapasztalatszerzés a programoknak? 

Az elhelyezés nem kötelező vállalás, bár vannak olyan pályázatok, ahol kötelezően 

kell elhelyeznünk személyeket, például az éppen elbírálás alatt lévő rehabilitációs 

TÁMOP-os program, amelyet tavaly augusztusban adtunk be, de még nincs 

eredménye, ott az indikátorok között szerepel, hogy X főt el kell helyeznünk 

munkáltatóknál. Ez legalább egy 6 hónapos foglalkoztatás, amit vállalnak a cégek, 

hogy utána továbbfoglalkoztatnak. Tehát ez már a cég vállalása, de a mi 

indikátorunk, tehát nekünk is érdekünk, hogy a legmotiváltabb személyeket tudjuk 

elhelyezni, akik utána ott is maradnak továbbfoglalkoztatásnál. 

Mennyire könnyű találni együttműködő partnereket? 

Együttműködő partnereink vannak, gazdasági társaságok és partnerszervezetek, 

ezek egyesületek. civilszervezetek. A gazdasági társaságok most ugye a válság 
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utózöngéje miatt nagyon visszafogták a termelést, ahelyett, hogy bővítenének, 

inkább leépítenek. Vagy ha a megváltozott munkaképességűekre gondolunk, van egy 

motivációjuk, ugye rendeletben meg van határozva, hogy az összlétszám negyedének 

megváltozott munkaképességűnek kell lenni. Ma is kiküldtünk legalább 50 embert az 

egyik debreceni kft-hez próbamunkára, de azt tapasztaljuk, hogy annak ellenére, 

hogy tudják, hogy megváltozott munkaképességűekről van szó, és nem arról, hogy 

nincs lába vagy keze vagy ilyesmi, hanem esetleg gerincproblémája 

van,látásproblémája van, vagy egyéb mentális problémája van, ami ellenére tud ő 

munkát végezni, akár termelőtevékenységet is. De ugyanolyan kritériumokat és 

elvárásokat állítanak velük szemben, mint az egészségesekkel. Akár, ha egy norma 

teljesítésére gondolunk, vagy egy megváltozott munkaképességű ember jobban 

elfárad. Van kollégánk, akinek például mozgáskoordinációs problémája van, ő ugye 

nem végezhet emelést, ezért inkább ülőmunkát kell számára biztosítani. A 

vállalkozások inkább még profit és nyereségszemmel nézik ezeket a dolgokat, és 

általában a munkaerőt nem kezelik társként. Ezek a legnagyobb problémák. Az 

Életre val(l)ó projektünket tavaly novemberben zártuk, egyébként nagyon nagy 

szakmai siker övezi, abban nyújtottunk számítógépes adatrögzítő és szociális 

gondozó és ápoló szakképzettséget. Ehhez kapcsolódóan volt egy kötelező 

kihelyezett gyakorlat, nem mindenkinek, hanem korlátozott számban. A pályázatban 

el lehetett számolni az ő bérköltségüket, stb. Kihelyeztük őket termelőcégekhez, 

varrodába, az adatrögzítőket adminisztratív munkakörbe. Ez 1-3 hónap között volt, 

amennyiben meg voltak elégedve az ő munkájukkal, a program után alkalmazták is. 

Sajnos azonban azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok személy nem is igazán akarta a 

munkát, nem volt jó a hozzáállásuk. Ezek 4 órás munkák voltak. Az időt nézték, hogy 

mikor mehetnek haza. Nem úgy viselkedtek, mintha a leendő munkáltatójukról, 

munkahelyükről lenne szó. Sajnos azt tapasztalom, hogy sok személy a 

munkanélküliségbe belehelyezkedett. Egyszerűbb otthon ülni és várni a segélyt, és 

még ingyenesen elérhető dolgokra sem vethetők rá. Sámsonban a Szivárványház 

projektünkben tartunk számítógépes kompetenciafejlesztést, ez egy tréningszerű 

foglalkozás, ahol internetes álláskereséstől kezdve, önéletrajzírás, akár különféle 

szolgáltatások igénybevétele az internetről, ügyfélkapu használata, segélyigénylés, 

beadványok stb. Annak ellenére, hogy ez ingyen van, én úgy vettem észre, hogy még 

így sem annyira érdeklődőek. Az általános társadalmi helyzet miatt nem látnak 
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kiutat. A legfontosabb, hogy megmutassuk ezeknek az embereknek, hogy van kiút, de 

ahhoz nekik is lépniük kell.    

10. Általában milyen hosszúságú egy-egy komplex program Önöknél? Elegendő-e ez az 

időtartam a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való visszatérésének 

előkészítésére? 

Változó, általában 1,5-2 év, de beszélhetünk akár 1 éves projektekről is. Minél 

hosszabb, és mi általában a maximális tervezést szoktuk alkalmazni, és itt akkor 

belefér a komplex fejlesztéstől kezdve, alapvető dolgok: fogalmazási készség, 

olvasáskészség és egyéb, főként, ha OKJ is van, hiszen tudjuk, hogy egy OKJ-s 

vizsga több modulból is áll és azt teljesíteni kell. Nekünk is vannak vállalásaink, 

indikátorok, hogy x százalék a lemorzsolódás, x százaléknak teljesíteni kell. 

Próbáljuk nemcsak a kiválasztásnál kiszűrni ezeket a személyeket, hanem már 

útközben is. Persze mindig van egy lemorzsolódás, de minél hosszabb egy program, 

annál nagyobb az esélye, hogy útközben még be tudunk valakit vonni. Volt rá példa, 

hogy keresztoktatásban indítottunk egy csoportot, hogy meglegyen az indikátor 

szám.  

11. Milyen tényezőket vesznek figyelembe a módszerválasztásnál?  

Mindig a helyi igények és a helyi személyek igényei határozzák meg a módszereket, 

illetve magának a szakmai tervnek a felépítése. Általában a TÁMOP konstrukciók 

egy kaptafára mennek, de mégis valamilyen sajátossággal. Ezért egy rehabilitációs 

szakmai program valamilyen szinten hasonló egy hátrányos helyzetű fiatal 

pályakezdők szakmai programjához, ugyanakkor eltérőek az adottságok, eltérőek a 

célcsoport és eltérőek az eredmények is. Egy fiatal pályakezdőnek más igényei 

vannak a jövőre nézve, mint egy olyan megváltozott munkaképességűnek, akinek 

mondjuk csak 10 év van már csak a nyugdíjkorhatárig. Még addig dolgozniuk kell. 

Egy fiatal munkavállalónak pedig perspektívája az, hogy 30-40 évig még 

kamatoztassa azokat a készségeket, amit elsajátít.     

12. Milyen módszereket alkalmaznak a résztvevők képzése, fejlesztése során? 

Alkalmaznak-e professzionális, speciálisan erre a célcsoportra kidolgozott 

módszereket? Szükséges-e?  

Egyéni fejlesztés. Általában a felkészítések és minden pályázatban ezek a klubok, 

illetve egyéni foglalkozások végigmennek. Tehát, ha van igényre, akkor ezt 

szakember, pszichológus végzi. Egyébként, hogyha nem ilyen mentális jellegű 

problémákról van szó, csak egyéb társadalmi és ilyen jellegű dolgokról, akkor 
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szociálpedagógus vagy egyéb hasonló végzettségű szakember végzi. Az egyéni 

beszélgetéseknél, amik zárt körben történnek, vannak olyan pályázatok, ahol egyéni 

fejlesztési tervet is készíteni kell,illetve vannak olyanok ahol csoportos foglalkozás is 

van, vagy ennek a kettőnek a kombinációja. Fontos, hogy az egyéni beszélgetések 

olyan egyéni problémák is előtérbe kerülnek, ami négyszemközt marad és 

négyszemközt tudjuk megoldani, míg a csoportos foglalkozásokon beszélnek meg 

egy-egy közös problémát. Azért jó egy ilyen csoportos foglalkozás, mert közösen 

próbálnak megoldást találni egy-egy személy problémájára. Ha közösen 

megbeszélnek valamit és látják, hogy másnak is van problémája, hasonló 

problémája és tudom, hogy ő hogy kezelte vagy hogy oldotta meg, akkor én is tudok 

ebből erőt, motivációt, tanácsot meríteni, hogy a jövőben nekem is sikerüljön.  

13. Milyen szakemberek vesznek részt a hátrányos helyzetűek képzésében, 

fejlesztésében? Milyen végzettséggel rendelkeznek, van-e tapasztalatuk a hátrányos 

helyzetűek képzésében? Kell-e speciális ismeretekkel, kompetenciákkal, vagy 

gyakorlati tapasztalattal rendelkeznie annak az oktatónak, aki ezzel a célcsoporttal 

akar foglalkozni? Akit kijelölünk ezekre a feladatokra azoknak van szakmai 

tapasztalata, jártasak ezen a területen. Ő látja már, hogy milyen módszereket és 

egyéb technikákat kell alkalmazni Különféle célcsoportról beszélünk. Ha 

összevetünk egy fiatal pályakezdőt vagy egy hátrányos helyzetű családot, meg egy 

rehabililitációs munkavállalót, akkor velük kapcsolatban másképp kell jól 

megpendíteni azt a húrt. Az Életre val(l)ó programunkba nagyon tág célcsoport volt 

bevonva, tehát a pályakezdő munkanélkülitől kezdve egészen az idősebb inaktív 

korosztályig. Itt generációs nézeteltérések akadtak, vagy volt olyan konfliktus, amibe 

nekünk be kellett avatkozni. 

Milyen szakemberek vesznek részt a hátrányos helyzetűek képzésében, 

fejlesztésében? 

Hangsúlyozandó a szociálpedagógusok és a szociálpolitikusok szerepe, andragógus 

végzettségű személyek a szakmai terv kidolgozásában főleg, ha felnőttek, 

felnőttképzésekről és tanfolyamokról van szó. Pszichológus, szociális munkás 

szakembereink is vannak, pedagógus. Az Életre val(l)ó programunkban 3 mentor 

volt, egy szociálpedagógus, egy középiskolai tanár és egy munkaerő-piaci 

szaktanácsadó végzettségű. Ha tágabban értelmezzük ezt a szakmai kérdést, akkor, 

azok a járulékos szakemberek is részt vesznek benne, mint jogi végzettségű vagy 

gazdasági szemlélettel rendelkező, mert egy szakmai terv önmagában sosem állja 
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meg a helyét. Mindig kell valami mezsgye, mert lehet, hogy egy szakmai tervben 

nagyon jó dolgok lennének, de lehet, hogy valami akadályba ütközik. Lehet, hogy 

nincs együttműködő partner, lehet, hogy van képzés, de arra lehet, hogy nincsen 

igény. Én pedig annak a híve vagyok, hogy ha valakinek nyújtunk egy képzést, akkor 

ő azt tudja is utána hasznosítani. Pl.: egy kosárfonó szakmával nem tudnának 

elhelyezkedni. Ha már van lehetőség, akkor olyan szakmát tanuljon, és olyan 

készségeket szerezzen, amit hasznosíthat is. 

Hogyan tudnak előre tervezni, felméritek a munkaerőpiac igényeit arra irányulóan, 

hogy milyen képzettségűekre van szükség?  

Folyamatosan kapcsolatban állunk a munkaügyi központtal. Ott meg van határozva 

kihirdetik például, hogy milyen képzés indulhat. Pl.: Uniós pályázat miatt például 

kosárfonó kell és kész. Mi tudjuk, hogy erre nincsen igény. Nem véletlenül három 

dolgot tartok én fontosnak. Az egyik, hogy a szociális végzettségekre van igény, 

mivel elöregedő társadalom vagyunk. Egyre több az idősebb, egyedül élő rászoruló, 

akiről gyerekeik nem tudnak gondoskodni, nem azért, mert nem akarnak, hanem 

mert ők is dolgoznak, saját családjuk van. A másik, ami minden tekintetben fontos, 

informatikai készségek fejlesztése, akár OKJ-s adatrögzítő, számítógépes, egyéb 

ilyen konstrukció, akár csak felhasználói szinten, mert akármilyen munkakörben a 

számítógép ma már nélkülözhetetlen. Vagy, ha valaki külföldön szeretne munkát 

vállalni akkor a nyelvi kompetenciák. Tehát ez a 3, amik ma a munkaerőpiacon 

olyan alapvető készségek, melyek nélkül boldogulni nem lehet. Ezeket tartom 

általánosan fejlesztendőnek. Ezért minden pályázatunkba becsempészünk egy kis 

angolklubot esetleg vagy egy kis számítógépes dolgot, például ez a 

kompetenciafejlesztés, amit én tartok. Lehet, hogy itt egyébként családi 

programokról van szó, de nem árt az, ha megismerkedik esetleg a szülő is a 

számítógéppel, és akkor tudja a gyerekét is a későbbiekben felügyelni, hogy mit néz.   

14. Milyen rövidtávú és hosszútávú eredményekről tudnak beszámolni a komplex 

programokkal kapcsolatban? Milyen eredményt hoznak a hátrányos helyzetűek 

felzárkóztatását célzó komplex projektek a szervezet és a projektben résztvevő 

szakemberek oldaláról nézve? 

Ha a pályázatok konkrét sikerességét nézzük, akkor minden pályázatunk sikeres. Ezt 

egyrészt úgy nevezem, hogy szakmai siker, a visszhangok és megkeresések alapján 

ez szakmai berkekben egyértelmű. A projektek megvalósítása szintén, tehát amiket 

bevállalunk, elvégzik, megszerzik, elhelyezkednek, ezek az indikátorok 
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maradéktalanul szoktak teljesülni. Pénzügyi és egyéb elszámolási tekintetben 

szintén. Tehát kaptunk már eseti ellenőrzéseket, bejelentett ellenőrzéseket, 

semmilyen visszafizetési kötelezettségünk nem volt, ez a mai világban nagy szó. 

Általában pályázatainkat, amelyeket meg is nyerünk 100%-os finanszírozásban 

nyerjük meg. 

Ha társadalmi hatásait nézzük ezeknek, akkor az utánkövetéssel elmondhatjuk, hogy 

azok a személyek valamilyen szinten megtalálták a számításukat. Lehet, hogy nem 

abban a munkakörben helyezkedik el, amiben szakképzést nyújtottunk neki, de a 

projektben az általános készségfejlesztés hozzásegítette őt egy másik munkakör 

betöltéséhez. Tehát ezeket könyvelem el sikerként. 

Hosszabb távon pedig az, ha csökken a munkanélküliség. Itt eltérő álláspontok 

vannak ennek mértékét illetően, KSH, amit mi látunk, és amit a kormányzat. De 

általában véve sikeresnek ítélem meg tevékenységünket, ezért is mondhatom azt, 

hogy töretlenül valósítjuk meg pályázatainkat.   

15. Amennyiben része a projektnek a résztvevők foglalkoztatása, hogyan tudják 

megoldani a résztvevők elhelyezkedését? Végeznek-e utánkövetést? Ezt követően is 

nyomon tudják követni a résztvevők sorsát? Az elhelyezkedők tartósan is 

foglalkoztatottak maradnak? 

16. Milyen forrásból finanszírozzák a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását? Korábban 

hogyan finanszírozták? Ha történt változás a finanszírozásban, ez hogyan érintette a 

szakmai programot és a módszereket?  

Gyakorlatilag kizárólag pályázati forrásból valósítjuk meg ezeket a programokat. 

Mint minden civilszervezet, ugye mi közhasznúak is vagyunk, ezért kapunk a Nemzeti 

Együttműködési Alapból támogatást. Ez az alapvető költségekre elég, rezsi és egyéb. 

Tehát a pályázatok azok, amikből tudjuk finanszírozni. Az egy másik történet, hogy 

kapunk felajánlásokat. Nemrég kaptunk az egyik debreceni nagyáruháztól 

mindenféle terméket, a pelenkától kezdve a tisztítószerekig, amit szétosztunk a 

hátrányos helyzetűeknek. De direkt pénzbeli támogatást, hogy bonyolítsunk le egy 

képzést, nem szoktunk, tehát csak pályázati forrás. 

Ön szerint megfelelő-e ez a finanszírozási forma? 

Ha a mi szemszögünkből nézzük, akkor igen. Például az EU-nak is az egyik fontos 

alapelve, hogy oda kell koncentrálni a támogatásokat, ahol szükség van rá. Az egy 

másik dolog, hogy a pályázat megvalósításban vannak ilyen defektek vagy lyukak, 

tehát arra gondolok jó, hogy elviszünk egy projektet egy hátrányos helyzetű 
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településre. Megvalósul a pályázat, teljesítettük a vállalást, a résztvevő kapott 

mindenféle tréninget, képzést, OKJ-t, beilleszkedett, más a szemlélete és mi van 

ezután? Nincs munkahely, nem tud elhelyezkedni, helyben nincsenek lehetőségek, 

tehát gyakorlatilag ugyanott van mint a pályázat előtt. Olyan ez mint a biciklizés, 

megtanulunk biciklizni, de ha utána nem gyakoroljuk, akkor feledésbe merül. A mai 

világban pedig rég nem arról beszélünk, hogy tanultunk valamit és megtanultuk, 

hanem folyamatosan fejleszteni kell, nem pedig kihagyásokkal. Szerintem az a 

legnagyobb probléma, hogy ami a jó oldala a lokációnak az a rossz oldala is, hogy 

a hátrányos helyzetet nem lehet csak ilyen pályázati projektekkel behozni 
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6. melléklet: Interjú Kádár Orsolyával, Munkanélkülieket Segítő 

Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége 

1. Kérem, mutatkozzon be és mutassa be néhány mondatban az Önök intézményét, 

tevékenységeit! Mikor és milyen céllal jött létre? Milyen célcsoporttal 

foglalkoznak?  

Én Kádár Orsolya vagyok. Az MSKSZMSZ Munkanélkülieket Segítő Közhasznú 

Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Mostmár 15 éve működik a szervezet. 

Munkaerő-piaci programokkal 2003, 2004 óta foglalkozik a szervezet. Egy országos 

szervezet, úgyhogy először inkább szervezetfejlesztéssel, munkaerő-piaci 

programokat megvalósító szervezetek fejlesztésével foglalkozott az egyesület. Utána 

pedig áttértünk a közvetlen célcsoport, a hátrányos helyzetűek megsegítésére. 2007 

óta vannak ilyen programjaink. 

2. Milyen programokat, szolgáltatásokat nyújtanak a hátrányos helyzetűek számára? 

Főleg TÁMOP-os projekteket valósítunk meg. Volt egy TÁMOP 1.4.1-es projektünk 

2007-2008-2009-ben a Balmazújvárosi kistérségben, ott hegesztőket és marósokat 

képeztünk és utána elhelyeztük őket és segítettünk nekik elhelyezkedni. Közben jogi, 

pszichológiai tanácsadást biztosítottunk, tréningeken vettek részt. Volt 

pályaorientációs tréning, motivációs és személyiségfejlesztő tréning. Mindez azért, 

hogy később az elhelyezkedésnél már ne legyenek problémák. Utána 2010-2012 

között volt egy TÁMOP 2.4.3. A-s projektünk, itt takarítókat képeztünk. Okj-s 

takarító és takarítógépkezelő szakmát kaptak 24-en és abból 16 fő utána 1,5 évig 

dolgozott két cégnél, illetve azoknak is segítettünk elhelyezkedni, aki nem került be 

ehhez a két céghez, a maradék 8 főnek. Ez a két cég konzorciumi partnerünk volt, 

velük már eleve úgy volt megállapodva, hogy náluk fognak dolgozni. Még azóta is - 

ez lejárt 2012 tavaszán, nyarán - rengetegen dolgoznak ott a 16-ból. Úgyhogy ez 

egy elég sikeres projekt volt. Most pedig van egy futó projektünk, ez a TÁMOP 

5.5.1-es a Balmazújvárosi kistérségben valósul meg. Ott konzorciumi partnerek 

vagyunk. Az egy elég komplex program. Van egy munkaerő-piaci része is, ott most 

szintén hegesztőket képzünk, most van a képzési szakasz. Utána pedig, tehát 

indikátor az, hogy 6 hónapig foglalkoztatva legyen X fő.      

3. Ön szerint szükséges-e a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása érdekében komplex 

programokat nyújtani vagy elegendő egy-egy képzés vagy szolgáltatás problémáik 

kezelésére? 
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Önmagában nem elég egy képzés, mert a legtöbb személy, aki már régóta nincs ott a 

munkaerőpiacon, nagyon kiesett abból, hogy mindennap bejárjon, hogy hogy 

viselkedjen, hogy ha egy állásinterjúra elmegy, akkor mit mondjon. Vissza kell 

szokni ebbe a mindennapi tevékenységbe, úgyhogy a képzésbe is bele kell szokni és 

ez nem elég önmagában. Nagyon sok szolgáltatás kell mellé. Kell, hogy legyen egy 

mentor vagy egy szociális munkás, aki segíti őket mindennap. Tréningekre nagy 

szükség van. Meg emellett jogi és pszichológiai tanácsadást szoktunk nyújtani. Ezek 

igény szerint igénybe vehetők, akinek szüksége van rá. Jogi előadást is szoktunk 

tartani munkajogi kérdésekkel, mert a legtöbben nincsenek tisztában ezzel. 

Szerintem szükség van arra, hogy ilyen komplex programok legyenek. 

4. Önök nyújtanak (nyújtottak) komplex programokat hátrányos helyzetűek számára? 

Tudna említeni ilyen jellegű programokat, amelyeket az utóbbi néhány évben 

valósítottak meg?  

5. Hogyan történik a résztvevők toborzása egy-egy ilyen programba? Alkalmaznak-e 

professzionális módszereket a kiválasztás során?  

Toborzásnál plakátokat, szórólapokat mindig készítünk, elhelyezzük a forgalmasabb 

pontokon, munkaügyi központban, önkormányzatnál, családsegítőben, más 

szervezeteknél, ahol tudjuk, hogy megfordul a célcsoport. Újságban is szoktunk 

hirdetni, illetve mostmár az interneten is több olyan portál van, amit elég sűrűn 

néznek az érdeklődők. Főleg ezeket a csatornákat használjuk.  

Milyen tényezők befolyásolják a kiválasztást, törekszenek-e arra, hogy homogén 

csoportot alakítsanak ki? 

Ez programtól is függ. Egy hegesztőképzésnél főleg férfiak jelentkeznek, ez elég 

homogén. A mostani képzésnél jelentkezett hölgy is, de ez elég nehéz. Mert akkor 

már külön öltözőt kell biztosítani, tehát nem biztos, hogy egy cég felvenné szívesen 

hegesztőnek, mert akkor számára külön kell biztosítani mindent. Tehát ezt is 

figyelembe kell venni. A kiválasztások úgy zajlanak, hogy először általános teszteket 

íratunk. Amikor jelentkeznek, felveszünk egy kapcsolatfelvételi adatlapot, ahol egy-

két adatot lekérdezünk, hogy milyen végzettségük van, hol dolgoztak, volt-e már 

gyakorlatuk, tapasztalatuk. Meg egy kicsit beszélgetünk, hogy megtudjunk a 

hátrányos helyzetükről is valamit. Utána egy általános matematika és egy 

közismereti tesztet íratunk, ami már egyfajta szűrő. Utána íratunk egy Munka-érték 

kérdőívet, illetve egy pszichológiai IQ-teszt szerűt. Ez a következő szűrő, ezután 

pedig személyes elbeszélgetés zajlik egy szűkebb körrel. Minden tényező, amit a 
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tesztek alapján, minden találkozás során tapasztalunk, ezekből döntünk. Sok 

mindent figyelembe kell venni egy projektnél, nézni kell azt, hogy végig tudja-e 

csinálni a résztvevő, tényleg motivált-e. Rászorult-e, nem fog-e minket otthagyni a 

közepén. Általában nagy a túljelentkezés, ezért nagyon meg kell szűrni, nagyon 

nehéz, mert tényleg nagyon sokan vannak, akiknek szüksége lenne rá, de tényleg 

valami alapján meg kell szűrni.     

6. A komplex programjaik megvalósítása során támaszkodnak-e valamilyen korábban 

kidolgozott szakmai programra, modellre? (pl.: OFA pilot projekt) Ha igen, ez 

milyen hatással van a szakmai munkájukra?  

Ez is projektfüggő, jobban befolyásolja a pályázat. Az, hogy milyen elvárása van a 

pályázatnak. Persze mindenképpen használunk korábbi elemeket, amit már 

korábban megvalósítottunk pályázatokból olyan elemeket, ami bevált. Meg 

csiszolunk rajta, mert a tapasztalat sokat jelent. Volt olyan projektünk, amibe az 

Equal projektekből vettünk elemeket. Ilyen például, hogy amikor elhelyezkednek a 

képzés után egy cégnél a hátrányos helyzetű célcsoporttagok, akkor ott legyen egy 

patrónos, aki már ott dolgozik és ő egy kicsit a szárnyai alá veszi az embereket, egy 

kicsit odafigyel rájuk. Tehát, hogy egy régebbi munkavállaló segítse az újakat a 

beilleszkedésben, mert egy új helyre elkerülni nem könnyű régebben ott dolgozó 

emberek közé. 

7. Általában milyen elemekből épül fel egy-egy komplex program Önöknél?  

Nálunk először a toborzás zajlik, utána a kiválasztás és a képzés. A képzés alatt 

szoktunk tréningeket is nyújtani, ami főleg pályaorientációs és motivációs, 

személyiségfejlesztő, konfliktuskezelő, csapatépítő tréningek. Ezek a 

legáltalánosabbak. Általában jogi, pszichológiai tanácsadást is közbeiktatunk. 

Illetve volt olyan program is, ahol arra is volt lehetőség igény szerint, hogy a 

célcsoport gyermekeinek a felügyeletében segítsünk. Ha például azért nem tudna 

képzésre jönni,mert gyermeke megbetegszik, akkor biztosítunk egy 

gyermekfelügyelőt. Mentorálás az elejétől kezdve mindenképpen van. A képzés 

végeztével pedig jön a foglalkoztatási szakasz, ami attól függ, hogy milyen projekt, 

tehát, hogy be van-e építve támogatott foglalkoztatás vagy nincs. Mindenképpen 

besegítünk elhelyezkedni, ha nincs. Ha meg be van, akkor folyamatosan figyelemmel 

kísérjük, hogy hogyan sikerült beilleszkedniük, milyen problémák vannak, segíteni 

megoldani. Tehát a mentorálás aközben is zajlik. Általában még a foglalkoztatási 

szakasz alatt is biztosítjuk ezeket a jogi, pszichológiai tanácsadásokat.  
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Van-e valamilyen jellegzetes programelem, amely általában megjelenik Önöknél? 

Szerintem ez a patrónus program. De más annyira nincs. 

8. Milyen tényezők befolyásolják a szakmai program összetételét?  

A pályázati kiírás mindenképpen befolyásolja. A szervezet hagyományai is 

megjelennek, de mindig próbálunk újítani, mert egyre másabb az elvárás, egy 

munkahelyen is másabb az elvárás, úgyhogy mindig próbálunk alkalmazkodni 

ehhez. Azért mindig vannak régebbi dolgok, amik beváltak, beleteszünk, meg 

próbálunk újakat kitalálni.   

9. Hogyan segítik elő a résztvevők munkaerő-piaci integrációját? Része-e a munkaerő-

piaci tapasztalatszerzés a programoknak? Milyen képzéshez kapcsolódó 

szolgáltatásokat, kiegészítő tevékenységet nyújtanak? 

10. Általában milyen hosszúságú egy-egy komplex program Önöknél? Elegendő-e ez az 

időtartam a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való visszatérésének 

előkészítésére? 

1,5-2 éves programok a legtöbb, mert azért ennyi idő kell ahhoz, hogy egy képzés is 

beleférjen, meg a foglalkoztatási szakasz. Szerintem ez megfelelő a hátrányos 

helyzetűek felkészítésére. 

11. Milyen tényezőket vesznek figyelembe a módszerválasztásnál? Milyen mértékben 

befolyásolja az alkalmazandó módszereket és a szakmai programot a pályázati kiírás 

és a rendelkezésre álló forrás?  

A képzést ki szoktuk szerződni, általában OKJ-s képzéseket szoktunk megvalósítani. 

Különleges módszert nem alkalmazunk, maximum olyasmire figyelünk oda, hogy a 

célcsoportnak melyik időpont a jó, ehhez próbálunk alkalmazkodni.  

12. Milyen módszereket alkalmaznak a résztvevők képzése, fejlesztése során?  

Frontális és résztvevőközpontú módszerek is. Más ez mint egy iskolarendszerű 

oktatás. Itt sokkal jobban figyelik a célcsoportot, próbálnak alkalmazkodni, de azért 

természetesen kellenek azok a szabályok, amik egy rendes oktatásnál, hogy azt 

lefektessék, mert azt nem szabad hagyni, hogy elszaladjon a ló a hátrányos helyzetű 

személyekkel. Mert azért ők is vissza tudnak élni a segítséggel. De azért inkább ilyen 

személyközpontú.  

Alkalmaznak-e professzionális, speciálisan erre a célcsoportra kidolgozott 

módszereket? Szükséges-e? 

Nálunk megfelelő a hagyományos. Ez igazából célcsoporttól függ. Nekünk eddig 
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még elegendő volt a hagyományos, viszont hogyha valaki rehabilitációs 

célcsoportot alkalmaz, az azért már más.   

13. Van-e mód arra, hogy a résztvevőkkel egyénileg foglalkozzanak, figyelembe vegyék 

egyéni szükségleteiket, problémáikat? Ez miben mutatkozik meg?  

Természetesen ez nagyon fontos. Van a mentorálás. A mentor feladat, hogy nézze az 

egyéni szükségleteket és hogy mindenfélében meg próbáljunk segíteni. Az egyik 

legfontosabb dolog, különben ha nem nézzük az egyéni szükségleteket, akkor nem 

biztos, hogy benne tud maradni a projektben a résztvevő, akkor lehet, hogy kiesik. 

Ez az egyik legfontosabb dolog az elején, utána már megy magától.  

Alkalmaznak-e egyéni fejlesztési tervet? 

Igen, alkalmazunk. Ezt időnként szükséges felülvizsgálni, a mentor látja, hogy kinél 

hogy és milyen időközönként kell. Meg ez is célcsoportfüggő, attól is függ, hogy 

idősebbek vagy fiatalabbak vesznek részt.  

14. Hogyan, milyen motivációs eszközökkel és módszertani elemekkel tudják 

megakadályozni a résztvevők lemorzsolódását a program során? 

A képzés alatt képzéstámogatást nyújtunk számukra, ez elég nagy motiváció, de 

szükséges ahhoz, hogy részt tudjanak venni a képzésen. Mert a megélhetéshez, meg 

ahhoz, hogy mindennap iskolában legyenek, ahhoz szükséges ez a támogatás. Volt 

olyan projekt, ahol utazási költséget is biztosítottunk számukra. Emellett pedig a 

mentor munkája, tehát hogy folyamatosan motiválja őket, meg hogy tartsa bennük a 

lelket. De általában a célcsoport önmagában elég motivált. Tehát a legtöbb 

személynek nem kell erősíteni, mert önmagában az, hogy már több éve nem tudott 

elhelyezkedni és most egy olyan csapatban van, ahol jól érzi magát, hogy 

mindennapos elfoglaltsága van. Ez már önmagában nagyon sokat jelent. Meg a 

tréningekkel, ez a pályaorientációs és motivációs tréning is erre szolgál.  

15. Milyen szakemberek vesznek részt a hátrányos helyzetűek képzésében, 

fejlesztésében? Milyen végzettséggel rendelkeznek, van-e tapasztalatuk a hátrányos 

helyzetűek képzésében? Kell-e speciális ismeretekkel, kompetenciákkal, vagy 

gyakorlati tapasztalattal rendelkeznie annak az oktatónak, aki ezzel a célcsoporttal 

akar foglalkozni? 

Mentor, képzés - és foglalkoztatás szervező, szakmai vezető, pszichológus, jogász 

Szerintem olyan nagyon speciális ismeretre nincsen szükség. Nálunk legalábbis nem 

volt még olyan, hogy nagyon speciális ismeretre legyen szükség.  
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16. Milyen rövidtávú és hosszútávú eredményekről tudnak beszámolni a komplex 

programokkal kapcsolatban?  

A TÁMOP 2.4.3-as projektünknél 24 főt képeztünk, abból 16 fő 1,5 évig dolgozott a 

konzorciumi partnereknél. A 24-ből olyan 20-nak sikerült elhelyezkednie és tényleg 

hosszú távon a munkaerőpiacnak aktív tagja lenni. Volt köztük olyan, akinek 

egészségügyi problémája volt, úgyhogy azt kell mondanom, hogy akit nem az 

egészsége akadályozott, annak mindenkinek sikerült valamilyen módon 

elhelyezkedni, hogyha nem is ennél a cégnél, máshol. Azóta véget ért a támogatott 

foglalkoztatás, sőt a továbbfoglalkoztatási rész is és még mindig ott dolgoznak a 

konzorciumi partnereknél elég sokan, aki meg nem, az váltott, máshova ment. 

Nagyon jó eredmények lettek, mert nemcsak az, hogy dolgozik, hanem az egész 

életük megváltozott. Ezáltal aktív tagjai lettek a társadalomnak, azelőtt abszolút 

nem azok voltak. A régebbi projektünknél 24 főt képeztünk, 12 fő hegesztőst, 12 fő 

maróst. Ott is nagyon sok mindenkinek sikerült elhelyezkedni. Viszont, hogy most 

hogy állnak nem tudom, de azért jó pár emberről van információnk, hogy ők még 

dolgoznak azóta is. Tehát azt kell mondanom, hogy pozitív és tényleg elég jó 

eredménnyel zárult. A munkaügyi központ nem tud ilyet felmutatni.       

Milyen eredményt hoznak a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását célzó komplex 

projektek a szervezet és a projektben résztvevő szakemberek oldaláról nézve? 

Együttműködések születtek ezáltal, amik azóta is tartanak és azóta is újabb 

projektekben gondolkozunk együtt.  

17. Amennyiben része a projektnek a résztvevők foglalkoztatása, hogyan tudják 

megoldani a résztvevők elhelyezkedését?  

Mennyire könnyű együttműködő partnereket találni? 

Nem könnyű, főleg a mai helyzetben, amikor a cégeknek is nagyon nehéz dolguk 

van. Viszont azért mindig sikerül, főleg ha támogatott foglalkoztatásról van szó, 

olyat találni, aki azért együttműködik. Próbálunk mindig kialakítani új 

kapcsolatokat, új együttműködéseket, de biztos, hogy nem könnyű, főleg manapság, 

amikor egy pályázatot előre írunk meg, hogy 2 év múlva fog történni. Ezt manapság 

nem nagyon tudja vállalni a cég, hogy 2 év múlva foglalkoztatni fog 10 embert, vagy 

2-3-at. Tehát nem nagyon tudják vállalni, de azért mindig akad 1-2 olyan, aki látja 

ebben a lehetőséget.  

Végeznek-e utánkövetést? Ezt követően is nyomon tudják követni a résztvevők 

sorsát? Az elhelyezkedők tartósan is foglalkoztatottak maradnak?  
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Végzünk utánkövetést, de az informális úton történő visszajelzések is jellemzőek. Sok 

résztvevővel tartjuk a kapcsolatot, visszajönnek, facebook-on, e-mail-ben, bárhogy.   

18. Milyen forrásból finanszírozzák a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását? Korábban 

hogyan finanszírozták?  

Uniós forrásból, TÁMOP-os projekteket szoktunk megvalósítani.  

Ön szerint megfelelő-e ez a finanszírozási forma?  

Nekünk megfelelő, mert eleve erre építjük a projekteket, viszont hogyha állandóan 

szeretnénk ilyen munkát végezni, akkor viszont normatívára lenne szükség. Ezekhez 

a típusú programokhoz elegendő.  
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7. melléklet: Interjú Zolnainé Szabó Ibolyával, Munkanélkülieket 

Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége 

Képzőként vett részt az MSKSZMSZ komplex programja során. 

1. Kérem, mutatkozzon be és mutassa be néhány mondatban az Önök intézményét, 

tevékenységeit! 

Zolnainé Szabó Ibolya a Z SZI-PLUSZ Kft ügyvezetője vagyok, 1984-től dolgozom a 

közoktatásban   a szakképzés területén és 1991-től foglalkozom felnőttképzés 

szervezéssel, irányítással, szakmai vizsga lebonyolítással és oktatással is. Továbbá 

foglalkozom Európai Unió által támogatott projektek szervezésével, pályázatok 

írásával. Pedagógiai, szakmai és közoktatási vezető képzettségemen túl 

felnőttoktatási szakértői diplomával is rendelkezem, és FAT szakértőként is 

tevékenykedem. Z SZI-PLUSZ  Oktatási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  mint, 

családi vállalkozás. Fő tevékenysége a felnőtt oktatás, melynek keretében felnőttek 

szakmai képzésével foglalkozunk. A Z SZI – PLUSZ Oktatási, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Mester utca 6 fsz/2 szám alatt található.  

2. Ön szerint szükséges-e a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása érdekében komplex 

programokat nyújtani vagy elegendő egy-egy képzés vagy szolgáltatás problémáik 

kezelésére? 

A hátrányos helyzetűeket csak komplex programokkal lehet felzárkóztatni,de csak 

akkor ha ő is akarja. 

 

3. Önök az MSKSZMSZ mely komplex programjaiban vettek részt megvalósítóként? 

Milyen tevékenységeket (képzés, szolgáltatás) láttak el ezekben a komplex 

programokban? Milyen képzéseket nyújtottak a program résztvevői számára? 

Az MSKSZMSZ – szel eddig egy programban vettünk részt, hátrányos helyzetűeknek 

adtunk OKJ-s szakmát a kezükbe. A szakma takarító. 

4. Milyen módszereket alkalmaznak a résztvevők képzése, fejlesztése során? 

Alkalmaznak-e professzionális, speciálisan a hátrányos helyzetű célcsoportra 

kidolgozott módszereket? Szükséges-e?  

Minden olyan módszert alkalmazunk, amelyek a hátrányos helyzetűek képzéséhez 

szükséges, különösen fontos a képzőintézmény és oktatóinak empátia készsége az 

oktatási módszertan mellet. 
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5. Hogyan, milyen motivációs eszközökkel és módszertani elemekkel tudják 

megakadályozni a résztvevők lemorzsolódását a program során? 

Minden olyan oktatási módszert alkalmazunk, amelyek a lemorzsolódást 

megakadályozzák. 

6. Milyen szakemberek vesznek részt a hátrányos helyzetűek képzésében, 

fejlesztésében? Milyen végzettséggel rendelkeznek, van-e tapasztalatuk a hátrányos 

helyzetűek képzésében? Kell-e speciális ismeretekkel, kompetenciákkal, vagy 

gyakorlati tapasztalattal rendelkeznie annak az oktatónak, aki ezzel a célcsoporttal 

akar foglalkozni? 

Oktatóink vállalkozói  szerződéssel végzik munkájukat és a 24/2004(VI.22) FMM 

rendelet 1.számú mellékletében előírt végzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek és 

jelenleg is az oktatásban dolgoznak.. 
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8. melléklet: Interjú Novotni Edittel, CSAT Egyesület a Hátrányos 

Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért 

1. Kérem, mutatkozzon be és mutassa be néhány mondatban az Önök intézményét, 

tevékenységeit! Milyen célcsoporttal foglalkoznak?  

Milyen programokat, szolgáltatásokat nyújtanak a hátrányos helyzetűek számára? 

Novotni Edit vagyok a CSAT Egyesület elnöke. Az Egyesületünknek a teljes neve 

CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért. Az 

egyesületünknek Debrecenben van székhelye és telephelye van Berettyóújfaluban. Az 

egyesület alapszabály szerinti fő tevékenysége, hogy a munkaerőpiacon hátrányos 

helyzetű rétegeket szeretné segíteni az elsődleges munkaerőpiacon történő 

elhelyezkedéshez. Ennek eszközei a szakképzések, munkatapasztalat szerzés 

megszervezése, a képességek fejlesztése, tehát a munkavállalói alkalmasságnak a 

kialakítása és ehhez nyújtunk olyan felnőttképzési szolgáltatásokat és képzéseket, 

amelyekkel ezt el tudjuk érni. Az egyesületünk a felnőttképzésben akkreditált 

szervezetként működik, de nem elsősorban képzéseket valósítunk meg, hanem a 

képzéshez kapcsolódó képességfejlesztő szolgáltatásokat. A képzéseket pedig a 

komplex programok keretében külső szervezetektől vásároljuk, akiknek ebben van 

nagy tapasztalatuk. Az Egyesület 1998-ban alakult, tehát az idei évben már 15 éve 

bejegyzésre került és folyamatában működik. 2006 óta vannak meghirdetve az 

Európai Uniós csatlakozás felzárkózás keretében fejlesztő programok. Először a 

Humán Erőforrás Operatív Program, most pedig a Társadalmi Megújulás Operatív 

Programok. A lényege ugyanaz. Azóta az egyesületünk megvalósítója is. Az első 

pályázati kiírásoktól kezdve folyamatosan megvalósítója ilyen komplex munkaerő-

piaci reintegrációs, integrációs programoknak. Nagyon változó, hogy hány 

kollégával dolgozunk együtt. A kollégák nagy része szociális végzettségű, vagy pedig 

pedagógiai végzettséggel rendelkezik, illetve pénzügyi területen szerzett képesítést. 

Változó, 12 főtől 13 főtől 26 főig terjedően főállásban vannak foglalkoztatva a 

kollégák ez éves szinten és programoktól függően is változó. 

2. Ön szerint szükséges-e a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása érdekében komplex 

programokat nyújtani vagy elegendő egy-egy képzés vagy szolgáltatás problémáik 

kezelésére? 

Nagyon sok szakmai tapasztalatot szereztünk, éves szinten olyan 1000-1500 fő 

közötti létszámban találkozunk álláskeresőkkel, akiknek a nagy része alacsony 
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iskolai végzettségű. Vannak közöttük nagyon sokan pályakezdők, akik szakmai 

tapasztalattal nem rendelkeznek és olyanok is, akik tartós munkanélküliek és hosszú 

ideje vannak távol a munka világától. Összességében azt tudnám mondani, hogy 

nem elég a képesítést megszerezni ahhoz, hogy valaki alkalmassá váljon arra, hogy 

foglalkoztassák és meg tudjon felelni egy munkáltató igényeinek. A szakmai 

képesítés megszerzésén túl a munkáltatók elvárják, hogy legyen szakmai 

tapasztalata az álláskeresőnek, legyen jó kommunikációs képessége, hogy 

megbízható legyen, elköteleződjön, stb. A kulcsképességeket ugyanúgy szükséges 

fejleszteni, mint amennyire szükséges, hogy a szakmai képesítést megszerezzék azok, 

akik munka nélkül vannak. Ebben próbálunk segítséget nyújtani a résztvevőknek. A 

komplex programok arra adnak lehetőséget, hogy egyéni és csoportos fejlesztések 

keretében akár az álláskeresési technikákat oktassuk, kommunikációs, motivációs 

foglalkozásokat tartsunk, konfliktuskezelési technikákat tanítsunk, tanulási 

technikákat oktassunk, amelyek felkészítik őket a tanulás folyamatára. A 

munkatapasztalat szerzést, munkakipróbálást megszervezzük, hogy így kapcsolatba 

kerüljenek a munkáltatókkal. Ez a fajta komplex segítségnyújtás segíti őket hozzá 

ahhoz, hogy minél eredményesebben tudjanak nemcsak elhelyezkedni, hanem 

elhelyezkedés után munkahelyüket megőrizni is az álláskeresők. 

3. Önök nyújtanak (nyújtottak) komplex programokat hátrányos helyzetűek számára? 

Tudna említeni ilyen jellegű programokat, amelyeket az utóbbi néhány évben 

valósítottak meg?  

A lényege ezeknek a felzárkóztató programoknak, hogy majdnem mindegy milyen 

konstrukciót írnak ki, ettől függetlenül a célja mindig ugyanaz, hogy minél 

alkalmasabbá tenni azt a személyt, aki munkanélküli helyzetben van arra, hogy el 

tudjon az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedni. Akár védett foglalkoztatást 

biztosítunk hozzá, akár képzést, akár képességfejlesztést vagy munkatapasztalat 

szerzést. Nagyrészt arra törekszünk, hogy ezeknek a fejlesztő programoknak, ha van 

rá mód, mindegyik legyen eleme. Még a HEFOP programok idején volt egy 

hosszabb időn keresztül több alkalommal megvalósított programunk. Ez a TÁMOP 

2.3.2. elnevezést viselte. Ez KID, komplex, integrált, differenciált program volt. Ezt 

az országban több helyen indították el kísérleti jelleggel. Aztán később ennek a 

kísérleti programnak, 3 éves OFA-s támogatású kísérleti programnak 

eredményeképpen igyekeztünk a tapasztalatokat a későbbi reintegrációs 

programokba is beépíteni. Éppen ezért a pályaválasztásnak a megerősítése, a 
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szakmai kompetenciák felmérése, fejlesztése nagyon fontos minden programban. 

Azon túlmenően, hogy a képzettségi szintet növelni kell ahhoz, hogy a munkavállalók 

el tudjanak majd helyezkedni, mer jellemzően azt vettük észre, hogy hiába vannak 

megüresedett munkahelyek, tehát egyszerre van jelen –főleg kistérségben- a 

munkanélküliség és a munkaerőhiány, mert akik regisztrált munkanélküliek, nem 

képesek és alkalmasak a megüresedett munkahelyek betöltésére. Pont azért, mert 

szakképzetlenek vagy alkalmatlanok a munkavállalásra. Ezt követően a TÁMOP-os 

időszakban pedig TÁMOP 1.4.1. projektet. Ebből többfélét is, Debrecenben, 

Berettyóújfaluban, Mikepércsen megvalósuló programokat is eredményesen 

koordináltunk már, amelyeknek a célja az, hogy a bevont személyeknek olyan 50-

60%-a helyezkedjen el a projekt keretében. Ezt követően a többiekkel is mindig 

tartjuk a kapcsolatot, van utánkövetés a programokban és segítjük őket a további 

tanácsadással az elhelyezkedésben. De az álláskeresés sikeressége nem egyedül az 

álláskeresőn és a tanácsadó szervezeten múlik, hanem szükséges feltétel, hogy 

legyenek munkáltatók, akik munkahelyeket teremtenek. Így a képzettségi igénynek és 

a képzéseknek, illetve a foglalkoztatási igénynek és a foglalkoztatásra alkalmas 

álláskeresőknek kell összepasszolniuk. Ezt a folyamatot kell koordinálni azoknak a 

szervezeteknek, akik ebben megjelennek, akár nonprofit alapon, akár forprofit 

szinten jelenik meg valaki a piacon. TÁMOP 5.5.2-őt, ez leghátrányosabb helyzetű 

kistérségben, Berettyóújfaluban és vonzáskörzetében valósult meg.  

4. Hogyan történik a résztvevők toborzása egy-egy ilyen programba? Alkalmaznak-e 

professzionális módszereket a kiválasztás során? Milyen tényezők befolyásolják a 

kiválasztást, törekszenek-e arra, hogy homogén csoportot alakítsanak ki? 

A források kiírásánál, tehát a pályázatoknál figyelembe kell venni azt is, hogy 

milyen szolgáltatások elszámolását engedi a program. Az igényeknek és 

lehetőségeknek összehangolásával el kell tudni dönteni, hogy ki az a célcsoport, akit 

érdemes nekünk megszólítani. Tehát, hogy milyen szolgáltatásokat tudunk indítani, 

mire van igény a munkáltatók esetében és hogy kik azok, akik nagy valószínűséggel 

ezeknek a feltételeknek meg tudnak felelni. Nem lehet 1000 emberrel első interjús 

elbeszélgetés, meg mindenféle képességfejlesztést elkezdeni és az 1000 főből 

kiválasztani azt a 20-at, 30-at, 60-at, akit bevonunk a programba. Erre nincsen 

kapacitás, éppen ezért nagyon célorientáltan a munkaügyi közkirendeltségek 

együttműködésével történik egy előszűrés. Ezután vannak személyes találkozások és 

tájékoztatók. A programrésztvevőknek 3-4-szeresét, de néha 5-szörösét is meg kell 
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keresni és fel kell venni vele a kapcsolatot ahhoz, hogy meglegyen a vállalt létszám 

a pályázatokban. Nagyon sokan vannak az álláskeresők között is, akik vagy 

bizalmatlanság miatt, vagy azért, mert 3 éven belül uniós projekt keretében nem 

vehetnek részt hasonló felzárkóztató programban és valahová már elígérkeztek, 

ezért nem tudják vállalni az együttműködést. Vagy a szürke vagy a fekete 

gazdaságban dolgoznak, vagy alkalmi munkából élnek és nem kötelezik el magukat. 

Így nagyon nehéz megtalálni azt a kört, aki erre nyitott és motivált. Nagyon fontos, 

hogy ne csak az motiválja az álláskeresőket, hogy arra az időszakra, amíg a 

program tart, valamilyen szinten támogatják a megélhetését, fejlesztik a képességeit, 

bővítik a tudását, hanem, hogy akarjon is dolgozni utána. A regisztrált 

álláskeresőknek az 1/3-a az, aki valóban munkát keres és el szeretne helyezkedni. 

Ezt kell kiszűrni az elbeszélgetések alkalmával. Egyébként a programok 

megvalósítását és a fejlesztést nagymértékben nehezíti az, hogy a pályázati kiírások 

mentén előre kell tervezni. Ez azt jelenti, hogy annak a szervezetnek, aki abban 

gondolkodik, hogy szeretne ilyen segítséget nyújtani és akár úgyis, hogy tényleg a 

szolgáltatások értékének minimalizálásával, hogy legyen társadalmi hozzáadott 

érték emellett a szolgáltatás mellett, nem úgy mint egy piaci cégnél. Nagyon 

költséghatékonyan nyújt szolgáltatásokat. Azt is figyelembe kell venni, hogy mi a 

kiírásban az elvárás. Az elvárás az, hogy az esélyegyenlőségi szempontból a 

leghátrányosabb helyzetű réteg is kerüljön bevonásra. Minél alacsonyabb az iskolai 

végzettsége valakinek, minél diszkriminatív környezetben él, származási vagy vallási 

okoknál fogva, vagy egészségügyi károsodása miatt, annál hosszabb ideig tart az ő 

fejlesztése. Nagyon eltérő adottságokkal rendelkező és helyzetben lévő ügyfeleket 

nagyon nehéz egy olyan programba bevonni, ahol kötöttek a foglalkozási elemek és 

az a szint ahonnan és ahová el kell juttatni az ügyfelet. Tehát a belépési minimum 

szinttel ugyanúgy rendelkeznie kell minden ügyfélnek, nekünk ezt ki kell szűrni. 

Ennélfogva, hogy ezek a programok biztos sikert érjenek el, sajnos a regisztrált 

álláskeresők közül is a legjobb képességekkel rendelkező, a legmotiváltabb 

álláskeresők kerülnek be ezekbe a programokba. Ez úgyis mondhatnám, hogy egy 

érdem, mert valamit tegyen az álláskereső is azért, hogy a továbblépéséhez 

hozzájáruljon és a felelősséget ne engedje ki a maga kezéből, mert a sorsáért 

mindenki maga felelős. Ennek ellenére igyekeznünk kell azokat is, akiknek kicsi 

hiányzik, hogy ezeket tudják teljesíteni, lehetőség szerint elérni és felkészíteni, hogy 

bevonhatóak legyenek a programba. De még mindig a legrosszabb helyzetben lévők 
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kimaradnak ezekből a felzárkóztató programokból. A legnehezebb helyzetben a 

romák és a mélyszegénységben élők vannak. Ugyanazzal a problémákkal 

küszködnek, őket is diszkriminálják, ők is hosszú időn keresztül tudnak felzárkózni, 

nem elég 1,5 év a felzárkóztatásukra. Nagyon nehéz helyzetben vannak azok a 

szervezetek, akik ezt bevállalják, mert garantált sikert kell elérni ezekben a 

programokban. Amennyiben nem valósul meg a program, kamatostól vissza kell 

fizetni az államnak a támogatás összegét. Egy ilyen program nagyon változó, de 50 

milliótól 200 millió Forintig terjedhet az összege attól függetlenül, hogy hány főt 

vonunk be. Két szélsőséges példát is tudok mondani. 50 millió Ft-ért 22 főnek a 

fejlesztése, felzárkóztatása és 6 hónapos foglalkoztatása működik nálunk most 1.4.1-

es program keretében 18 hónapon keresztül. Most nyertünk egy nagyobb összegű 

támogatást, majdnem 200 millió Ft értékben, de ott 1750 álláskeresővel kell 

foglalkozni 2 éven keresztül. Így a szolgáltatásnak a tartalma is kisebb lehet, hogyha 

az egy főre jutó összeg kevesebb. De nem lehet megkockáztatni azt, hogy ezeket a 

programokat ne tudjuk sikeresen megvalósítani és vissza kelljen fizetni ezeket az 

összegeket. Ebbe beleroppanna minden szervezet. Ezért a bevonásnál óriási 

felelősségünk van, hogy olyan személyekkel dolgozzunk együtt, akik nem gondolják 

meg magukat 2 hónap múlva és kilépnek a programból, félbehagyják a képzést, nem 

lehet majd őket felkészíteni és eredményesen levizsgáztatni és abban az esetben nem 

lehet majd őket elhelyezni. Ezt nem lehet bevállalni. Úgyhogy ez egy ilyen 

kényszerhelyzet. Vannak olyan pályázati kiírások is, amelyek azért azt próbálják 

elősegíteni, hogy azok a munkanélküliek is kapjanak támogatást, segítséget, akikkel 

nem lehet ilyen eredményeket elérni. De ez csak az utóbbi éveknek a 

kezdeményezése, hogy van a mélyszegénységben élőknek felzárkóztatási programja. 

Jelenleg szolgáltatóként járulunk hozzá egy ilyen program sikerességéhez. Van 

például az 5.3.1-es képességfejlesztő integrációs program, amelynek nem azonnali 

foglalkoztatás a célja, hanem a foglalkoztatásra és a képzésre való felkészítés 6 

hónapon keresztül. Minden programnak vannak kockázatai, ennek is. Itt elvárás, 

hogy komplex szolgáltatásokat nyújtsunk ezeknek a személyeknek. Itt azokat a 

személyeket kell kiválasztani, akiknek minden szolgáltatási elemre szükségük van, 

mert 6 hónapra el kell köteleződniük az álláskeresőknek, és ha közben kapna 

munkát, akkor sem mehet el a programból. Ezek a pályázati megkötések tehát 

lehetőséget biztosítanak számunkra, meg akadályokat is teremtenek. Ebben a 
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kereszttűzben igyekszünk szolgáltatásainkhoz forrást biztosítani, a forrásokhoz 

pedig szakembereket.  

5. Általában milyen elemekből épül fel egy-egy komplex program Önöknél? Van-e 

valamilyen jellegzetes programelem, amely általában megjelenik Önöknél? 

Mivel ezek már többéves szakmai múltra tekintenek vissza, az a tapasztalat, hogy a 

kapcsolatfelvétel után mindenképpen szükséges egyfajta kompetencia felmérés, egy 

első interjú és elbeszélgetés, amelyben megismerjük az álláskeresőknek az eddigi 

szakmai tapasztalatait, a családi hátterét, az eddigi akadályokat, amelyeken majd 

változtatni kell. Ezt követően egyfajta fejlesztési terv készül, amelyből kiderül, hogy 

milyen szintű, mélységű és óraszámú foglalkozásokon kell részt venni az illetőnek 

ahhoz, hogy továbbléphessen egy következő szakaszba. Ezek az egyéni és csoportos 

szintek a kulcsképesség fejlesztő programelemek. Ezt követően van egy képzésre 

felkészítés, ahol van tanulási technikák oktatása és képzés. Ezután az állásba 

helyezkedés támogatása, itt álláskereső klubokat, egyéni tanácsadásokat tartunk és 

mentorálással támogatjuk a munkáltatókat is, hogy lehetőséget biztosítsanak az 

álláskeresőknek a munkakipróbálásra vagy elhelyezkedésre. A munkakipróbálás 

után történik az elhelyezkedés. Az elhelyezkedésnél van még szintén egy utánkövetés 

és folyamatos kapcsolattartás a munkáltatókkal. Nagyon fontos, hogy ezeknek a 

reintegrációs programoknak nem elég az álláskeresőkre irányulniuk, ugyanolyan 

elsődleges célcsoportja kell, legyen a munkáltató. A lehetséges munkáltatóval 

kapcsolatot kell kialakítani, és hozzá kell segíteni őket ahhoz, hogy ők is tudjanak új 

munkahelyeket teremteni. Az a tapasztalat, hogy nagyon félve vállalnak ők is 

pályázatokat és létszámbővítést, mert ebben a bizonytalan gazdasági helyzetben, 

meg az állandóan változó jogszabályi környezetben nem mernek hosszú távon 

tervezni. A hosszú távú tervezés hiánya hatással van arra, hogy milyen szakképzések 

indulnak és hogy melyek lesznek azok a hiányterületek, amire a civilszervezetek 

esetleg ilyen integrációs projektek keretében forrást biztosíthatnak. Általában arra 

törekszünk, hogy ami a piacon igényként jelentkezik szükségletfelmérés alapján és 

egyébként szakképzés vagy támogatott képzés formájában máshol nem indul, olyan 

szakmaterületekre hirdessünk meg mi képzéseket, olyan szakmaterületekre 

hirdessünk mi képzéseket. Pontosan azért, hogy minél nagyobb valószínűséggel 

hozzájáruljunk ahhoz, hogy az elhelyezkedés is megtörténhessen. A munkáltatók 

esetében is, illetve a velünk együttműködő szervezetek esetében is fontos, hogy 

növeljük a bizalmi szintet. Általában nagyon változatos és színes, hogy ki milyen 
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módon ítéli meg a civilszervezetek munkáját. Általában a civilszervezetekről a rossz 

hírek kelnek lábra, a jó dolgokat kevésbé emlegetik. Ezért a bizalmi szintet növelni 

kell a munkáltatóknál is ahhoz, hogy elkötelezettebben működjenek velünk együtt. A 

sokéves tapasztalat során azért kialakul egyfajta munkáltatói kör, akik szívesen 

dolgoznak a mi megbízásunkban is, meg a mi ügyfeleinkkel. Az ügyfeleket is el kell 

fogadtatni a munkáltatókkal. Minden munkáltató az ideális dolgozót keresi. Itt kell 

az érdekérvényesítésre helyezni a hangsúlyt, illetve az esélyegyenlőség tekintetében 

változtatni a munkáltatók nézőpontját is. Például valaki sokáig teljes 

munkaképességgel tudott dolgozni, de aztán mondjuk egy baleset következtében 

megsérül és nem tudja az egyik kezét használni. Attól még ép és egészséges ember, 

szeretne elhelyezkedni, dolgozni csak meg kell találni azt a munkaterületet, amelyre 

ő még mindig alkalmas. Van, akinek más problémája van, például a családi háttere 

annyira zaklatott és zűrös. Van, aki börtönből szabadult ki, de ahhoz, hogy ne 

kerüljön vissza nagyon fontos, hogy munkát találjunk neki és elhelyezkedjen, mert 

különben nagy a visszaesés aránya. Van, aki hajléktalanságból szeretne 

elhelyezkedni. Ez mind kockázati tényező a munkáltatók szemében és ehhez 

nagyfokú szociális érzékenységre van szükség. Ezt a fajta érzékenyítést különböző 

fórumokon és egyeztetések alkalmával próbáljuk elérni.     

6. Milyen tényezőket vesznek figyelembe a módszerválasztásnál?  

Ez a módszer évek alatt csiszolódik, de mégis van egy innovációs kötelezettségünk 

programról programra. Ez egy szempontból jó, bennünket is arra ösztönöz, hogy 

igyekezzünk megújulni és a változó célcsoport igényeihez igazodni. Változik a 

célcsoport is. 2005 előtt elsősorban azok jelentkeztek ilyen felzárkóztató 

programokba, akik tényleg nagyon sanyarú helyzetben voltak, hajléktalanok voltak, 

vagy nagyon komoly egészségügyi és szociális problémáik voltak. Nagyon sokan 

roma származásuk miatt voltak elutasítva, és ők fordultak hozzánk segítségért. 

Mostmár azok, akik hosszabb vagy rövidebb időre munka nélküli helyzetbe kerülnek 

és felismerik az érdekeiket, azok keresik ezekben a programokban való részvétel 

lehetőségét. Ez egy veszély is, nagyon fontos, hogy ne a programban való részvétel 

legyen az elsődleges célja a jelentkezőnek, hanem az elhelyezkedés, aminek eszköze 

és módszere a program által biztosított szolgáltatási csomag és kínálat.  

7. Milyen módszereket alkalmaznak a résztvevők képzése, fejlesztése során?  

A módszereknek elveknek kell megfelelnie. Mindenképpen fontos elv, hogy meglévő 

szükségletekre reagáljon a program is, illetve a fejlesztő eszköz is. Nagyobb létszám 
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felzárkóztatására legyen fogadókész és alkalmas a módszer. Tényleg képes legyen az 

eredmények elérésére. Tehát hogy a fokozatosság elve mellett teljesíthető szintet kell 

hogy kitűzzünk a programokban résztvevők számára. Lényeges dolognak tartom azt 

is, hogy az egyéni eltéréseket, tehát a személyre szabottságot tudja biztosítani a 

módszer. Innentől kezdve mindegy, hogy melyik lesz az, de ezeket nagyon fontos, 

hogy figyelembe tudja venni. Egyébként a komplexitás még fontos dolog, nem elég 

valakinek az elején a szakmai tudását fejleszteni az ő személyiségét is szükséges. 

Minél nagyobb valakinek a rálátása a világra, a nézőpontja annál jobban észreveszi 

benne a saját helyzetét és képesebb és alkalmasabb arra, hogy nagyobb felelősséget 

is vállaljon azért, hogy változtasson a saját helyzetén. Ez az aktív állampolgárrá 

válási folyamat, tehát ez a felismeréstől kezdve amíg megtörténik, ez egy nagyon 

hosszú folyamat. Minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége, annál szélesebb 

a rálátása és annál hamarabb látja be, hogy az ő helyzetében mire van leginkább 

szüksége, hogy továbblépjen. Ezt azért tudom mondani, mert projekteken kívül 

vannak olyan szolgáltatásaink, amelyeket a munkaügyi központtal közös 

szervezésben biztosítunk vagy más programok résztvevői számára. Diplomás 

álláskeresőkkel is kapcsolatba kerülünk és látjuk a különbséget és hasonlóságot. 

Ugyanakkor vannak olyan dolgok, amelyekben a kisebb rálátásúak bátrabbak, 

kezdeményezőbbek, mint akik jobban érzik a veszteni valójukat. Pl.: egy telefonos 

egyeztetés a munkáltatóval könnyebben megy annak, aki alacsonyabb iskolai 

végzettségű, mert nem fél tőle. Viszont lehet, hogy kevésbé lesz eredményes és 

sikeres, mert nem annyira felkészült és nem annyira látja és ismeri a munkáltató 

érdekeit, ezért nem tudja a legjobb oldalát mutatni. Ezért fontos, hogy a felkészítés 

során ezekre is egyéni szinten is ki tudjunk térni.  

Egyéni esetekről, személyekről beszélünk egy kicsit mindenkihez más út vezet. Ezt az 

egyéni pszichoszociális tanácsadásokon, meg a mentorokon keresztül tudjuk 

feltérképezni, hogy kit mivel érdemes leginkább ösztönözni, motiválni. Nagyon 

sokszor már magának a személynek a meghallgatása is oda vezet, hogy sokkal 

nyitottabbá és együttműködőbbé válik, ha azt érzi, hogy valaki figyel rá. Az 

innovációk mellett igyekszünk az eddigi tapasztalatunk eredményeit is tovább vinni. 

Tehát, hogy egyénre szabott is legyen, csoportos élményekben is részt vegyen az, aki 

egyébként hosszú ideje egyedül él otthon, mert nem dolgozott és elvesztette a 

szociális kapcsolatát a környezetével és a saját családtagjaitól is esetleg 

eltávolodott. Tehát, hogy legyenek a közösségben jó élményeik, ami a 
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leghatékonyabb és legsikeresebb motivációs eszköz, az az egyéni sikereknek a 

biztosítása, hogy kis lépésekben értékeljük azt, hogy milyen eredményeket, sikereket 

érünk el a program résztvevőivel, mert ez ösztönzi őket a továbbiakban is és ad egy 

visszajelzést arra, hogy ők erre is képesek. Néha olyan dolgokra is képesek, amire 

maguk sem gondoltak volna. A reális önképük sokszor elveszlik, ezt a fajta önképet 

és önbizalmat kell megerősíteni az ő esetükben. A módszer komplex legyen, integrált 

és differenciált. Volt már olyan projekt, aminek a keretében arra törekedtünk, hogy 

azokkal a szervezetekkel, akikkel korábban is együttműködtünk egy ernyőszervezeten 

keresztül, ez az országos KID egyesület, tartottuk a kapcsolatot és hasonló 

programoknak a megvalósítói voltak, együtt dolgozzunk azon, hogy ennek a fejlesztő 

módszernek a technikáját és a lényegét leírjuk. Van is egy kiadványunk, ennek és a 

1,5 éves közös munkának az eredménye az lett, hogy nem lehet egységesíteni ezeket 

a programokat. Lehet egyfajta szolgáltatási kínálatot, kosarat összeállítani, 

amelyből csipegetni lehet a programoknak, de az egyéneknek is. Tehát a lehetőséget 

kell tudni felkínálni és biztosítani az ügyfelek részére is. Másképp működik egy 

program egy nagyvárosban, egy kisebb településen, egy hátrányos helyzetű 

kistérségben. Más a foglalkoztatói környezet, ezeket figyelembe kell tudni venni a 

programok esetében is. Tehát a módszert mindig hozzá kell igazítani az adott 

körülményekhez, a helyszínhez és a programrésztvevőkhöz. Nincs olyan program, 

ami rutinszerűen alkalmazható. Minden program és minden eset egyedi. Nagyon 

változatos és nagyon színes az álláskeresők problémája is, éppen ezért kihívás velük 

foglalkozni. 

Alkalmaznak-e professzionális, speciálisan erre a célcsoportra kidolgozott 

módszereket? Szükséges-e? 

Azt mondanám inkább, hogy komplex módszereket szükséges alkalmazni. Egy képző 

szerv nem igazán foglalkozik a résztvevő a családi életével, a lelki problémáival, az 

önbizalom hiányával, a foglalkoztatóval vagy a későbbi foglalkoztatásával 

kapcsolatos félelmeivel. Az oktatók, akik ott vannak napi szinten keresztül, ők 

ismerik ezt, akkor is találkozik vele. Ahova megy az ügyfél, oda megy az összes 

problémája is. A munkaügyi kirendeltségre is elviszi, csak nem tudnak vele 

foglalkozni esetleg a munkaügyi központ túlterheltsége miatt. De hogyha elhozza a 

civilszervezetkehez, akkor itt jobban van idő a fejlesztésükre. 

8. Milyen szakemberek vesznek részt a hátrányos helyzetűek képzésében, 

fejlesztésében? Milyen végzettséggel rendelkeznek, van-e tapasztalatuk a hátrányos 
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helyzetűek képzésében? 

Ezekben a programokban 1,5 év, 2 év és még meg előtte kell és nyerni írni a 

pályázatot. Tehát egyfajta alapcsapatot tudni kell fenntartani és működtetni ahhoz, 

hogy legyen aki megírja, megtervezi a pályázatot és a végén meg tudja valósítani és 

el tudja számolni, mert ez nagyon hosszú idő. Mindenhová gyakorlott 

szakemberekre van szükség, általános feltétel, hogy legalább 3 éves tapasztalattal 

rendelkezzen, aki a programokban szolgáltatóként megjelenik. De projektvezető, 

szakmai vezető esetében akár ez lehet több is. Ezért van egy állandó kör, akivel 

igyekszünk programról programra működni és főállásban foglalkoztatni őket és van 

egy szélesebb kör, akikkel megbízási vagy vállalkozói szerződéssel aktuális igény 

esetén dolgozunk együtt. Ők is nagyon sokan vannak, attól függően, hogy mekkora 

szolgáltatási csomagot vállalunk be, akár az 50-60 főt is eléri éves szinten a külső 

munkavállalók száma. Bár nagyon sokszor csak ezt veszik figyelembe, hogy a 

civilszervezetek mennyi regisztrált álláskeresőnek nyújtanak segítséget a 

felzárkóztatásban, de azt is észre kell venni, hogy foglalkoztatóként is elég jelentős 

mértékben vesznek részt az elsődleges munkaerőpiacon. Ami szervezetünk éves 

szinten tud 60-70-80 fő számára munkahelyet biztosítani, azt gondolom, hogy ez egy 

elég jelentős létszám. Ez csak egy szervezet, sok ilyen civilszervezet van, amely akár 

a programok mentén is lehetőséget biztosítanak arra, hogy a nonprofit szférában 

dolgozóknak a száma növekedjen. 

Kell-e speciális ismeretekkel, kompetenciákkal, vagy gyakorlati tapasztalattal 

rendelkeznie annak az oktatónak, aki ezzel a célcsoporttal akar foglalkozni?  

Igenis, meg nem is. Nem mondanám azt, hogy pályakezdőkkel nem dolgozunk együtt. 

Pályakezdővel is együtt tudunk működni, ha valahol a szakmában szerzett már 

valamennyi tapasztalatot, vagy van mellette olyan szakember, aki mellett meg tudja 

szerezni a szakmai tapasztalatát. Ezen túl alapkövetelmény a szociális érzékenység, 

a nonprofit szféra iránti elköteleződés, az együttműködési és kommunikációs 

készségnek egy nagyon nagyfokú szintje. Bárhol dolgozik valaki egy ilyen 

szervezetben, szociális munkát végez, ezért alkalmasnak kell lennie erre a feladatra, 

és rendelkezni kell az ehhez szükséges tudással. Tehát a gyakorlatot meg tudjuk 

adni, az elméleti tudást pedig az oktatási intézményeknek kell biztosítani.  

9. Milyen rövidtávú és hosszútávú eredményekről tudnak beszámolni a komplex 

programokkal kapcsolatban?  

Ezek programonként változóak, meg a vállalásunktól függően 30-60-90% is lehet. 
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Sokkal könnyebb valakit képzésbe irányítani és segítve, felkészítve eredményesen 

levizsgáztatni és ezáltal egy magasabb iskolai szintet és szakmai képesítési szintet 

elérni, mint mondjuk elhelyezni és 6 hónapon keresztül a munkáltatónál benntartani. 

Nagyon változatosak az eredmények. A képzettségi szint növelésében sokkal 

látványosabb eredményeket lehet elérni, mint az elhelyezkedésben, főleg azért, mert 

a hosszú távúságot nehéz ebben garantálni. Lehet, hogy a munkáltatók is 

valószínűleg a biztonságra való törekvésük miatt nem merik magukat túlvállalni. 

Éppen ezért kis létszámú fejlesztéseket vállalnak be, nekünk ehhez kell 

alkalmazkodni. Ha a munkaügyi központ szolgáltatásainak keretében vállalunk 

mondjuk csoportos álláskereső klubot, ami egy 3 hetes folyamatos, intenzív 

foglalkozást, akkor abban 3 hónapon belül 30%-os elhelyezést kell vállalni. Ezen 

túlmenően mi igyekszünk ezeket túlteljesíteni. Korábban volt egyéni 

munkatanácsadásunk is, amelyen a résztvevőknek 60-70%-a volt, aki eredményesen 

el tudott helyezkedni. Ez annak is köszönhető, hogy ebben a szolgáltatásban már 

nem azok vettek részt, akiket a munkaügyi központ közvetített és ők a 

kapcsolattartási kötelezettségük miatt részt vettek rajta, hanem azért is mert 

célzottan azok kerestek meg bennünket, akiknek meg volt az elhelyezkedési 

szándékuk és így kértek segítséget. Nagymértékben függ a programoknak, 

szolgáltatásoknak a sikere, hogy kiket közvetítenek a programokban való 

részvételre. Ez a mi felelősségünk, hogy kiket veszünk, de a munkaügyi központ által 

megkötött támogatási szerződések értelmében vannak olyan szolgáltatások, amibe a 

munkaügyi központ közvetíti az ügyfeleket. Pl.: előfordult, hogy álláskeresési klubba 

küldtek 8 hónapos kismamát, sokkal inkább szüksége lett volna másnak arra a 

szolgáltatásra. A szolgáltatási kínálatnak, meg az igények és lehetőségeknek az 

összevetése egy nagyon fontos kérdés akkor is, hogyha közvetítik az ügyfeleket. 

Eddig mindig vállaltuk és nemcsak teljesítettük, hanem túl is teljesítettük az 

elhelyezkedési arányokat. Mostani programunk, TÁMOP 1.4.1-es Közérdekű 

önkéntességgel egybekötött foglalkoztatásra felkészítő program keretében 22 fő fog 

szociális gondozó és ápoló OKJ-s képesítést szerezni. Jelenleg mindenki a képzésben 

van. Vállalásunk szerint 14 főnek munkahelyet fogunk teremteni, hogy az elsődleges 

munkaerőpiacon elhelyezkedjen. Lehetőséget erre a munkáltatók segítésével és 

kapcsolattartásával. Szeretnénk,ha a többieknek is sikerülne az elhelyezkedés. Mi is 

óvatosan merünk vállalni, harmadolódnak a vállalások. Akiket bevonunk a 

programba, több mint 1/3-a megy képzésbe, ennél kevesebben helyezkednek el. 
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Tehát óvatosan vállalunk, de igyekszünk túlteljesíteni.  

Milyen eredményt hoznak a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását célzó komplex 

projektek a szervezet és a projektben résztvevő szakemberek oldaláról nézve? 

Nagyon fontos, hogy szakmai és pénzügyi téren is megvalósuljanak ezek a 

programok. A forrásosztó állandóan változtatgatja a szabályokat. Állandó jelleggel 

érdemes részt venni az általuk tartott felkészítéseken, oktató napokon, meg 

tapasztalatcsere programokon, más szervezetekkel is tudjuk tartani a kapcsolatot. 

Lehetőség szerint mi magunk is hozzájárulunk ahhoz, hogy munkavállalóink is részt 

vegyenek szakmai képzésekben akár úgy, hogy mi finanszírozzuk, akár úgy, hogy ő 

saját magának. Itt munkaidő kedvezménnyel tudunk esetleg hozzájárulni vagy a 

munkaidő átcsoportosításával, rugalmasabbá tételével, hogy növelje a tudását. 

Szoktunk mi is főleg esélyegyenlőséges és környezetvédelemmel kapcsolatos 

képzéseket szervezni magunknak is. De ha van valamilyen tréning vagy 

szolgáltatást, amit más szervezet nyújt és a módszert szívesen megtanulnánk, akkor 

megvásároljuk a magunk részére. Pl.: az AVP Egyesület erőszakmentes 

kommunikációs tréningje. Néhány munkatársunk megszerezte ezt a tréneri képestést, 

volt is olyan közös programunk a Belügyminisztérium megrendelésére 13 büntetés-

végrehajtási intézetben 3600 óra tréninget tartottunk meg a kollégáikkal közösen. 

Legalább 600 fő fogva tartott vett rajta részt. Az intézményben kellett megtartani a 

foglalkozásokat, néha nagyon speciálisak a feltételek, ahol dolgozni kell a 

tanácsadónak is. Erre fel kell készíteni, belső képzésekkel vagy képzésen való 

részvétel biztosításával. Mindig tanulunk valamit, az álláskeresőktől is.   

10. Milyen forrásból finanszírozzák a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását? Korábban 

hogyan finanszírozták? Ha történt változás a finanszírozásban, ez hogyan érintette a 

szakmai programot és a módszereket? Ön szerint megfelelő-e ez a finanszírozási 

forma?  

Nehéz erre egyértelmű választ adni, hogy megfelelő-e a pályázati finanszírozás. Az a 

fajta finanszírozási forma lenne a legjobb, ahol nagyobb biztonsággal állandó és 

tervezhető forrásokra lehetne pályázni. Sokkal jobb lenne, hogyha lenne valamiféle 

normatív finanszírozási forma, ami igényelhető lenne, tervezhető lenne, így egy 

állandó szakmai kört lehetne fenntartani, fejleszteni és a szolgáltatásokat 

folyamatosan elérhetővé lehetne tenni a résztvevők számára. Most az van, ha van 

finanszírozás, van program, van szolgáltatás, ha meg nincs, akkor az álláskereső 

boldoguljon egyedül. Van olyan ország egyébként, amely így dolgozik. Antália 
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tiszteletbeli magyar konzulja volt nálunk Törökországból. Kérdeztem, hogy náluk mi 

a helyzet az álláskeresőkkel, számukra milyen támogatást tudnak nyújtani. Azt 

mondta, hogy tartsa el a család. Ehhez képest a magyar helyzet sokkal kedvezőbb. 

Van pénz arra, hogy ilyen felzárkóztató programok induljanak azért, hogy a 

hátrányban lévőket segítsék, és előre léptessék. Nem azt mondom, hogy uniós 

színvonalra, mert a régi hazai színvonalat is alig közelíti meg egy-egy nagyon 

hátrányos helyzetben lévő személynek a lehetőségei. A magyar színvonalat kellene 

kialakítani és megerősíteni. Látunk rá nagyon jó külföldi példát. Svájcban jártunk 

egy támogatott program keretében tapasztalatcserén. A módszert igyekszünk 

kicserélni és tapasztalatokat cserélni. Nem csinálnak egyébként mást, mint mi, csak 

van rá pénz, van egy állandó szakmai kör, akikkel együtt tudnak dolgozni és van idő 

a kutatásra, fejlesztésre, kísérletezésre. Folyamatosan elérhetők a szolgáltatások és 

ők nemcsak hátrányos helyzetű munkavállalókkal foglalkoznak, hanem olyan 

bevándorlókkal is, akik a nyelvet sem beszélik. Nagyon sok mindent meg kell oldani, 

a lakhatásuktól kezdve. A szolgáltatási kínálat egymásra épülő tud lenni. A 

regisztrációba bekerülő ügyfelek közvetítve vannak. Nincs az ő egyéni választásukra 

bízva, hogy mi történik velük, hanem irányítva vannak és segítve az egész 

folyamatban. Itt most a bőség zavarában van kínálat, de annak, aki nem ért hozzá 

magának kellene eldönteni, hogy az ő bajára mi az orvosság. Ezt nagyon nehéz neki 

eldönteni. Ilyen finomságbeli különbségeket látunk. Ehhez ilyen támogatói szándék 

kell, hogy ez megváltozzon. A másik oldal adott. Ott vannak a tapasztalattal 

rendelkező szakemberek, a szervezeti formák. Nem kell újat kitalálni, nem kell 

állandóan innoválni. Megvannak a fejlesztő eszközök, a helyek, a módszerek, a 

rendelkezésre álló szakemberek. Ezt kellene összhangban működtetni és 

finanszírozni.    
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9. melléklet: Interjú Kovács Zsuzsannával, CSAT Egyesület a 

Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért 

1. Kérem, mutatkozzon be és mutassa be néhány mondatban az Önök intézményét, 

tevékenységeit! Milyen célcsoporttal foglalkoznak?  

Kovács Zsuzsanna a CSAT Egyesület ügyvivője vagyok 2006 óta. A CSAT Egyesület 

1998-ban alakult azzal a céllal, hogy a foglakoztatáspolitika, a társadalompolitika, 

és a szociális munka terén fejlesztő, tanácsadó, információközvetítő feladatokat 

vállaljon fel, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő személyek számára 

reintegrációs, foglalkoztatási és képzési programokat szervezzen és valósítson meg. 

Szolgáltatásaink célcsoportjai álláskeresők, pályakezdő fiatalok, valamint ezen 

hátrányos helyzetű réteg foglalkoztatását, képzését szervező szociális és mentális 

problémáit kezelő civil szervezetek. Az Egyesület tagjai valamennyien szociológus, 

szociálpolitikus, szociális munkás, illetve pedagógus végzettségű szakemberek, akik 

nagy tapasztalattal rendelkeznek a munkanélküliség kezelése, a humánerőforrás 

fejlesztése terén. A szakemberek a hagyományos, jól ismert eszközök alkalmazása 

mellett-jól ismerve a szakterület hazai és nemzetközi gyakorlatát-új, kísérleti 

módszerek bevezetésén is dolgoznak. A CSAT Egyesület 2005-től akkreditált 

szervezet  - akkreditációs szám:1089 -, mely tanúsítvány az ügyfeleket és az 

együttműködő partnereket mindenkor minőségi szolgáltatásokról biztosítja. A CSAT 

Egyesület szakmai közössége azt a célt tűzte ki, hogy a munkaerő-piaci tekintetben 

hátrányos helyzetű rétegek tagjainak, illetve a velük foglakozó szervezeteknek az 

esélyeit növelje humán-szolgáltatásaival. Elsődleges működési terület az Észak-

alföldi Régió, ügyfeleket Debrecenből és vonzáskörzetéből egyaránt fogadnak. 

2. Milyen célcsoporttal foglalkoznak? 

A célcsoport a tartós álláskereső emberek, illetve a munkaügyi rendszer által nem 

látható nem regisztrált tartós munkanélküliek, akik alacsony iskolai végzettségűek, 

elavult szakképesítéssel rendelkezők, vagy szakképesítéssel nem rendelkezők,  

pályakezdők, hátrányos helyzetű munkavállalók, gyermekgondozást, hozzátartozó 

ápolását követően a munkaerő-piacra visszatérők. Ezen belül is kiemelt figyelemmel 

kezeljük a 18-30 éves korosztályt. 

3. Milyen programokat, szolgáltatásokat nyújtanak a hátrányos helyzetűek számára? 

Az Egyesület által kiemelten kezelt területek/szolgáltatások: 
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Az ifjúsági céltalanság, állásnélküli életmód kialakulásának megelőzése és 

kezelése komplex, egyénközpontú szolgáltatások segítségével. 

Munkaerő-piaci integrációt segítő egyéni és csoportos szolgáltatások minden 

érdeklődő számára, korhatár nélkül. 

Foglakoztatási célú civilszervezetek ismereteinek bővítése, kapcsolati hálójának 

fejlesztéséhez való hozzájárulás tanácsadások által, valamint rendezvényeken, 

képzéseken, való közreműködéssel. 

 

A CSAT EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉSI KÖREINEK BEMUTATÁSA: 

a) Hátrányos helyzetű fiatalok, a munkaerőpiacról kirekesztett és/vagy 

peremhelyzetbe kényszerült munkanélküliek számára megvalósított projektek 

közül a legjelentősebb a KidNet.hu elnevezésű, az ESZA kht. által támogatott 

HEFOP 2.3.2. projekt, melyben a fiatal felnőttek munkanélküliségének 

csökkentése és a szakmai képzettség megszerzése a közvetlen cél.  

b) Szervezetek képviselői számára nyújt szolgáltatásokat a CSAT Egyesület 

menedzsmentje. Képzés, tanácsadás keretében a már megszerezett 

tapasztalatokat adják át a szakembereik az Európai Szociális Alapból 

támogatott projektek tervezéséhez, szakmai-pénzügyi lebonyolításához. 

c) Partneri együttműködésben megvalósított feladatok  

A nonprofit szektor foglalkoztatásának bővítésére vonatkozó Regionális 

Foglalkoztatás-fejlesztési Stratégia, elkészítésében vállalt az Egyesület megyei 

koordinátori feladatokat, melyek a megyei és regionális szükségletekre épülnek, 

és a nonprofit szektorban a foglalkoztatottak számának növelését célozzák meg. 

d) Munkaerő-piaci szolgáltatások 

A cél, hogy a szolgáltatásokban résztvevők megismerjék és fejleszteni tudják az 

álláskereséshez és a munkavállaláshoz szükséges kulcsképességeiket, munkaerő-

piaci ismereteik bővüljenek, amelyekkel célszerű felvenni a kapcsolatot a 

munkáltatókkal, így várhatóan nő a sikeres munkavállalás és állásmegtartás 

aránya. 

e) Belföldi önkéntesek képzésének és gyakorlatának menedzselése, valamint 

nemzetközi önkéntes programok megvalósítása.  
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Az Európai Bizottság Ifjúság 2000-2006, illetve 2007-2013 Programjának 

Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) alprogramja keretében a hátrányos helyzetű 

fiatalok külföldi önkéntes munkavégzési lehetőségének biztosítására külföldi 

partnerszervezet keresése. Az EVS program keretében külföldről önkéntesek 

fogadása, fiatal felnőttekkel történő foglalkozás céljára (területek: szabadidő, 

nyelvtanulás, tolerancia és a másság elfogadásának segítése), ehhez küldő 

szervezetek keresése.   

f) Nemzetközi ifjúsági programok  

Az Ifjúság 2000-2006, illetve 2007-2013 Program keretében ifjúsági cseréket 

szervez az Egyesület a hátrányos helyzetű fiatalok részére. Szakmai kapcsolatba 

kerültek Dániában egy termelő iskolával és közösen vettek részt e pályázatok 

megírásában és megvalósításában. 

4. Ön szerint szükséges-e a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása érdekében komplex 

programokat nyújtani vagy elegendő egy-egy képzés vagy szolgáltatás problémáik 

kezelésére? 

A 2002-2008-ig megvalósított „Kid” típusú program tapasztalatai szerint az  

alacsony iskolai végzettséggel, csekély anyagi háttérrel bíró fiatalok nem 

rendelkeznek elegendő információval a munkaerő-piaci képzésekről, nem tudják 

milyen feltételekkel juthatnak be tanfolyamokra amelyeket támogat a Munkaügyi 

Központ. Súlyos probléma még, hogy a népszerű tanfolyamok felvételi procedúrája 

során olyan kontraszelekció nyilvánul meg, amely tovább sújtja a 

vizsgahelyzetekhez nem szokott, szerény iskolai tudással felvételi tesztet író 

fiatalokat, így ezekre a tanfolyamokra a kevésbé kiszolgáltatott álláskeresők jutnak 

be, tovább növelve az esélyegyenlőtlenséget. 

Az álláskeresők képzési lehetőségének folyamatos szélesítése, illetve összehangolása 

a munkaerőpiac keresleti oldalával jelenthet lényeges segítséget a munkát 

keresőknek, mivel az elhelyezkedést leginkább akadályozó tényezők egyike a 

megfelelő képesítés hiánya. Az álláskeresők mintegy 40%-a csak általános iskolai 

végzettséggel rendelkezik és közel harmaduk olyan szakmai képesítéssel, amely nem 

tartozik a keresettek körébe. Ebből következően az álláskeresők több mint fele csak 

betanított, vagy segédmunkásként tudna elhelyezkedni. E mellett számottevően 

emelkedett, az előző év végihez képest több mint 12%-kal a főiskolai, illetve 

egyetemi végzettségű álláskeresők száma, bár ezzel együtt is „csak” valamivel 3% 
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fölötti részt alkotnak az összlétszámon belül. Az adatokból világosan kitűnik, hogy 

mennyire fontos az álláskeresők legkiszolgáltatottabb csoportjának, az alacsony 

iskolai végzettségű fiataloknak olyan komplex programokat indítani, melyek nem 

csak tüneti kezelésként próbálnak újabb és újabb segéd- és betanított munkákat 

találni a szürke-, illetve feketegazdaságban, hanem a álláskereső fiatal képzettségi 

szintjét növelve új esélyeket nyújtanak a munkaerőpiacon. A „CSATLAKOZÁS” 

projekt célcsoportjába tartozó álláskeresők aránya Debrecenben 19%-os az összes 

regisztrált álláskeresőhöz viszonyítva, ám a munkaerő-piaci szempontból inaktívak 

nem kerülnek regisztrációba, így ez a szám magasabb is lehet.  

5. Önök nyújtanak (nyújtottak) komplex programokat hátrányos helyzetűek számára? 

Tudna említeni ilyen jellegű programokat, amelyeket az utóbbi néhány évben 

valósítottak meg? 

6. Hogyan történik a résztvevők toborzása egy-egy ilyen programba? Milyen tényezők 

befolyásolják a kiválasztást, törekszenek-e arra, hogy homogén csoportot 

alakítsanak ki? 

 A CÉLCSOPORT ELÉRÉSÉBE bevonni kívánt szervezetek: Észak-alföldi 

Regionális Munkaügyi Központ, DMJV Családsegítő és Módszertani Központ, 

Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Fiatalok Képzését 

Szervező, Polgári Nevelését Támogató (FIKSZ PONT) Egyesület, Létavértes 

Kistérségért Humán Szolgáltató Egyesület. A projekt résztvevőit nem csak a 

Debreceni Kistérség területéről kívánjuk bevonni, hanem a Derecske-Létavértesi 

Kistérség és a Hajdúhadházi Kistérség településeiről is. Ebben lehet nagy 

segítségünkre a két civilszervezet, amelyekkel már hosszabb partneri kapcsolatunk 

van. Mindkét szervezet nagy tapasztalatokkal bír a hátrányos helyzetű rétegek 

segítése terén, ügyfélkörükben nagy számban található olyan álláskereső, aki 

bevonható az általunk tervezett projektbe.  

I.   Marketingkommunikációs eszközök:  

A termék, szolgáltatás sikeres piaci bevezetéséhez nélkülözhetetlen a célpiac igényeinek 

megfelelően kialakított marketingkommunikáció, amely a különböző kommunikációs 

eszközök tervezett alkalmazásával ismertté teszi, népszerűsíti a termékeket és 

szolgáltatásokat, és segíti azok eladását. A következőkben számba vesszük és 

bemutatjuk azokat az eszközöket, amelyek a projekt kommunikációja, a célcsoport 

elérése során releváns előnyökkel bírhatnak. 
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A tájékoztatás, reklámozás eszközeit két nagy csoportba soroltuk: 

1.Primer kommunikációs csatornák - személyes, közvetlen kommunikáció 

A kommunikációs eszközök meghatározása a szakmai célok alapján történik. A projekt 

indításakor nyitó konferenciát tervezünk sajtótájékoztatóval egybekötve. Célunk a 

helyi nyomtatott- és online médiában illetve a rádióban és televízióban való 

folyamatos megjelenés. Ennek érdekében az eddigi projektjeink alatt kiépített 

kapcsolati hálót használjuk fel.  

Hat szakmai műhely kerül megrendezésre a projekt ideje alatt a munkatársak és a 

partnerek részére, ezek során a tapasztalatcserén túl lehetőség nyílik a program 

előnyeinek ismertetésére.  

Sajtótájékoztató 3 alkalommal szervezünk sajtótájékoztatót a helyi médiumok számára, 

így kibővül azoknak a száma, akik értesülnek projektünkről, és egy-egy cikk 

felkeltheti érdeklődésüket.   

2. Szekunder kommunikációs csatornák: 

A marketingkommunikáció eszköztárának azon elemei tartoznak ide, amelyek a 

szekunder kommunikációs csatornákon keresztül közvetítik az üzeneteket:  

 nyomtatványok, 

 sajtóhirdetések, 

 köz- és zártterületi médiumok. 

A nyomtatványok nagy előnye, hogy hitelük még napjainkban is viszonylag nagy a 

befogadók körében (még akkor is, ha reklámnyomtatványról van szó), bármikor 

elővehetők, ráadásul a termékkommunikáción túl alkalmasak a projektszervezet és a 

projekt arculati jegyeinek megjelenítésére is. Kommunikációnk során szórólappal 

próbáljuk meg felkelteni a célcsoport figyelmét, és közvetíteni a projekt üzenetét. 

1500 szórólap áll majd a rendelkezésünkre ahhoz, hogy a partnereinknél, illetve a 

célcsoport által látogatott intézményeknél elhelyezzük őket. 

A sajtóhirdetés és a sajtóhír közötti alapvető különbségek: a sajtóhirdetésért fizetni kell, 

míg egy sajtóhír megjelenése – legalábbis közvetlenül – nem kerül pénzbe. A 

sajtóhirdetés a konzorcium igényeinek megfelelően, változtatás nélkül jelenhet meg, 

míg a sajtóhír a projektről – teljesen vagy részben – függetlenül születik. 
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A sajtóhirdetés vizuális megjelenésének eszköztára gazdagabb, azonban a sajtóhír 

hitelessége tapasztalatok szerint nagyobb. A sajtóhirdetés a 

marketingkommunikáció gyakori formája. A sajtóhirdetés előnyei: jól 

behatárolhatók a célcsoportok, ennek megfelelően az üzenetek is nagyon jól 

szegmentálhatók, lehetőség van a vizuális kreativitás kibontakoztatására, a 

sajtóhirdetések – akárcsak a nyomtatványok – megmaradnak, visszakereshetők. 

Folyamatosan hirdetjük majd a helyi sajtóban projektünk szolgáltatásait, 

tapasztalataink szerint a megfelelően elhelyezett, figyelemfelkeltő hirdetés nagyon 

hasznos a bevonás során. 

A közterületi, zártterületi médiumoknál számolni kell azzal, hogy a figyelemfelkeltésre 

rövid, kb. 2-5 másodperc áll rendelkezésre (ennyi idő alatt haladunk el egy plakát 

előtt). A célcsoport informálásának elősegítéséhez plakátokat terveztetünk, 

készítettünk el, amelyek megragadják a főként fiatal korosztály figyelmét. Mind a 

nyomtatványoknál, mind a hirdetéseknél, jelentős szerepet játszanak a grafikai 

elemek: a hangulati hatás mellett magyarázó, szemléltető, figyelemfelkeltő szerepük 

is lehet, hiszen képesek sűrítetten információkat közvetíteni. A hirdetésekben, 

nyomtatványokban megjelenő képek (általában fotók, grafikák) a figyelemfelkeltés 

mellett hozzájárulnak a meggyőzéshez is, ugyanis a fénykép hitele nagyon erős.  

A kommunikációs eszközök alkalmazásánál, a bevonást segítő partnerekkel való 

kapcsolattartásnál a tevékenységekért felelős személy a szakmai vezető, közvetlen 

segítője, különösen a partnerség építésénél, a hálózatfejlesztő munkatárs lesz. A 

bevonási tevékenység a projekt első 12 hónapjában tart, kapcsolatfelvétel, 

körülmények, feltételek biztosítása a partnerekkel az első két hónapban, majd 

folyamatosan a nyomtatványok kihelyezése, rendezvények szervezése, sajtóhírek, 

hirdetések elhelyezése, rádióban, televízióban való megjelenés.   

II.  A kommunikációs tevékenységgel kapcsolatos visszacsatolás, értékelés:  

Kommunikációs tervben foglaltak végrehajtása, az eredmények visszacsatolása a 

projektértékelési, ellenőrzési rendszerén belül történik, ezért külön erre a célra 

önálló ellenőrzési terv nem készült.  

A kommunikációs tevékenység eredményei a projekt összeredményeiben mérhetők: 

 Sikerült-e megfelelő számú klienst a projektre toborozni? 
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 Milyen sajtóvisszhangja van projektnek?  

 Sajtóban való megjelenések száma, tartalma. 

 Milyen a munkánk megítélése a szűkebb társadalmi (Debrecen), illetve szakmai 

körökben? Szakmai műhelyekre ellátogatók létszáma, megelégedettsége. 

A kommunikációs munka értékelését, az eredmények visszacsatolását mindezek 

figyelembevételével kell végezni. 

7. A komplex programjaik megvalósítása során támaszkodnak-e valamilyen korábban 

kidolgozott szakmai programra, modellre? (pl.: OFA pilot projekt; KID, tranzit) Ha 

igen, ez milyen hatással van a szakmai munkájukra? A standard programok 

mennyire húzhatók rá egy újabb projektre, csak keretjellegű vagy jelentősebben 

meghatározza a program összeállítását?  

Előzmények: 

A 2001-es évtől - előbb a RÉS Egyesület, majd a CSAT Egyesület keretein belül - 

egy  újszerű, hatékony módszereket ötvöző, a hazai munkaerő-piaci helyzethez 

igazodó, modellértékű kísérleti program fejlesztése kezdődött el. A célcsoport 

elsősorban olyan 16 és 25 éves kor közötti fiatalokból állt, akik az iskolarendszerből 

lemorzsolódtak, maximum 11 osztályt végeztek el, szakképzettséggel vagy piacképes 

szakmával nem rendelkeztek, szocio-kulturális körülményeik miatt halmozottan 

hátrányos helyzetűek, illetve regisztrált és regisztrálatlan munkanélküliek voltak. A 

célcsoporton belül kiemelt figyelmet kaptak a roma származásúak. 

A következő esztendőtől kezdve az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) 

támogatásával elkezdődött a KID (Komplex, Integrált, Differenciált) típusú 

programok módszertanának kidolgozása és megvalósítása (2002-2005).  Ebben az 

időszakban hét szervezet nyolc helyszínen vállalt részt a munkából.  

2005 és 2008 között már az Európai Szociális Alap (ESZA) finanszírozta a 

kidolgozott KidNet.hu modell továbbfejlesztését, illetve a szolgáltatások működését 

(HEFOP 2.3.2.). Ekkorra megtöbbszöröződött a KID-típusú programokban 

résztvevő szervezetek száma, ennek köszönhetően pedig országos lefedettséget értek 

el. 2008 novemberében az ESZA-forrásokat osztó hatóságok – az eredményesség és 

a szükségesség ellenére - megszüntették ennek a finanszírozását. 
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KID-PREMIER 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 1.4.3.-08/2-2009-0052) 

keretein belül kiírt pályázat projektszinten a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-

piaci integrációja érdekében megvalósított tevékenységek szakmai eredményei és 

tapasztalatai alapján működő modellek és eszközök elterjesztését, rendszerszerű 

alkalmazását, intézményesítését  támogatja. A KID-PREMIER projektet tervező és 

megvalósító szakemberek 2002-től 2008-ig KID- típusú programokat valósítottak 

meg. Ezen időszak alatt teljes mértékben bebizonyosodott, hogy az ifjúsági 

munkanélküliség kezeléséhez kidolgozott komplex, integrált és differenciált 

projektek tevékenységeire, szolgáltatásaira, jól bevált módszertanára országszerte 

nagy szükség van, figyelembe véve a hazai munkaerő-piaci viszonyokat is. 

A projekt időtartama 2009. október 1-től 2010. október 31-ig tart.  

A projekt közvetlen céljai: szakmai műhelyek szervezése; az ifjúsági 

munkanélküliség kezelésének alternatív foglalkoztatás fejlesztő programjának 

széleskörű megismertetése a szakmai nyilvánossággal; rendszerszerű alkalmazást 

megelőző kutatások megszervezése; az adaptáció menetének meghatározása, 

modellprogram leírása, jól működő szakmai hálózat létrehozása.  

A projekt közvetett céljai: a célcsoport reintegrációjának elősegítése azáltal, hogy a 

módszertant széles körben adaptálják a célcsoporttal kapcsolatban lévő 

civilszervezetek és intézmények; tájékoztatással és a nyilvánosság biztosításával a 

civilszervezetek tevékenységének, társadalmi megítélésének pozitív javítása; 

szemléletváltást az intézményi keretek között folyó foglalkoztatáspolitikai 

indíttatású tevékenységek megvalósítói körében 

A projekt hosszú távú céljai:  a foglalkoztatási célú non-profit szervezetek - különös 

tekintettel az ifjúsági munkanélküliséggel foglalkozók - gyakorlati munkájának 

elméleti alátámasztása, segítése, az elkészült modell-leírás pedig a szakemberek 

továbbképzését, szakmai fejlődését segíti elő, újabb módszerek kitalálását, 

kipróbálását ösztönözve. 

8. Általában milyen elemekből épül fel egy-egy komplex program Önöknél? Van-e 

valamilyen jellegzetes programelem, amely általában megjelenik Önöknél? 
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A feltárt célcsoport sajátosságokhoz alkalmazkodó, a projekt során megvalósítani 

kívánt szolgáltatások bemutatása:  

 Diagnózis készítése: A diagnózis készítése az a folyamat, amely megalapozza az 

Egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv elkészítését, amelynek során képet kaphatunk az 

egyén aktuális helyzetéről és állapotáról. A diagnózis egyfajta értékelési folyamat, 

amelyben az egyén életútját, önmagáról alkotott képét és a vizsgálatok eredményeit a 

diagnózist készítők és maga az érintett személy összevetik, és megállapítják, hogy jelen 

állapotában alkalmas-e a munkavállalásra. Ha igen, annak megállapítása is lehetséges, 

milyen munkakörök ellátására képes (általánosságban), vagy milyen tényezők és 

szolgáltatások szükségesek ahhoz, hogy hosszabb (és milyen hosszú) távon alkalmassá 

váljon a munkavállalásra, valamint, hogy mely tényezők akadályozzák, gátolják 

elhelyezkedését, vagy éppen segítik azt. (A diagnózis elkészülésének felelőse: 

esetmenedzser)  

A diagnosztikus eljárás során objektív és szubjektív adatokkal egyaránt dolgozunk. Az 

olyan objektív adatok felvételét, mint pl. az életkor, iskolai végzettség, pályafutás, stb. 

már az Adatlap a kiválasztási folyamatban részvevőkről kitöltésével megkezdjük, amely 

során megállapításra kerül, hogy az egyén megfelel-e a program célcsoportjának, azaz 

bevonható-e a projektbe. (felelős, az adatlap kitöltője: esetmenedzser, dokumentáció: 

kiválasztási adatlap) 

Emellett a diagnosztikus eljárásban szubjektív adatokkal is dolgozunk, olyan adatokkal 

és tényekkel, amelyeket magától a személytől szerezhetünk meg, s amelyek arra 

vonatkoznak, ő hogyan látja saját helyzetét, lehetőségeit, problémáit. Ezek leginkább a 

bevont személyekkel készített interjúk, személyes beszélgetések során megállapítható 

adatok, amelyek azért is szubjektívek, mert értékelésük során fontos megállapítani, hogy 

az egyén önképe mennyire felel meg annak a képnek, melyet az interjút felvevő 

személyekben, tehát másokban ki tud alakítani, el tud fogadtatni. A megítélés célja nem 

az öncélú véleményalkotás, csupán annak tudomásul vétele, hogy a munkakeresés során 

gyakran a munkaadó megítélése, benyomása dönt arról, hogy kit és milyen feltételekkel 

fog alkalmazni, ezért erre fel kell készülni. (felelős: esetmenedzser, dokumentáció: 

feljegyzések, interjúvázlatok)  

Az interjú felvételét követi az interdiszciplináris szemléletű, a munkavállalást 

megalapozó állapotfelmérés, amely kiterjed az egyén egészségi és mentális /pszichés 

állapotára, szociokulturális helyzetének feltárására, képzettségének, ismereteinek és 
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készségeinek (beleértve a munkavállalási készségeket is) felmérésére, valamint 

személyes, és munkavállalással összefüggő szükségleteire, igényeire és lehetőségeire. 

(felelős: esetmenedzser, az állapotfelméréshez külső szakértőket veszünk igénybe: 

pszichológus, pedagógus, foglalkozás-egészségügyi orvos, szociális munkás, képzési-

foglalkozatási tanácsadó, dokumentáció: anamnézis, alkalmazott tesztek, kérdőívek)  

 Pszicho-szociális helyzet felmérés: 

A szociális munka kezdeti szakaszában a szociális munkás felméri az egyén szociális 

hátterét (első interjú). Kölcsönös bemutatkozó beszélgetés(ek) során tisztázzuk az 

igényeket, feltárjuk a problémákat, szociális helyzet, munkaerő-piaci előélet, eddigi 

pályafutás feltérképezése. A programrésztvevőkkel történő fejlesztési folyamat kezdete, 

az együttműködési megállapodás megkötésének előkészítése.(felelős: szociális munkás, 

dokumentáció: első interjú adatlap, 60fő) 

 Egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv elkészítése: 

A projektbe bevontak számára, közös munka során egyéni fejlesztési és szolgáltatási 

terv készül, amelyben szerepel a résztvevő fejlesztési irányválasztása, egyéni 

célmeghatározása, célkitűzései, mérföldkövek kijelölése, módszere: irányított 

beszélgetés.(felelős: esetmenedzser, bevonhatók a diagnózis elkészítésében 

közreműködő szakemberek is. Dokumentáció: Egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv 

adatlap, online rendszerben is feltöltve,60fő.) 

Pályaorientáció: 

Érdeklődésnek és képességeknek megfelelő pályairány,- pályaválasztás,- 

pályakorrekció. Személyiségnek megfelelő pályacél kiválasztása, fejlesztési alternatívák 

elkészítése, sikeres (re)integráció lehetősége, egyéni foglalkozás, és/vagy csoportos 

tréning keretében. 

 Egyéni pályaorientáció: Azok a fiatalok kerülnek egyéni pályaorientációs 

foglalkozásra, akik az állapotfelmérés alapján nem alkalmasak csoportos foglalkozásra, 

de az alkalmazott tematika célja szintén a pályaválasztás segítése.  

Csoportos pályaorientáció: 

A pályaválasztás segítésére irányul, a kapcsolatteremtés és erősítés mellett a 

kulcsképességek fejlesztését segítő 20 órás strukturált csoportfoglalkozás. Az elmúlt 

időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a programba kerülő fiatalok jelentős része nem 

képes egyedül megbirkózni azzal a feladattal, hogy reális, a külső gazdasági 
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lehetőségeknek, és saját érdeklődésének, képességeinek adottságainak megfelelő 

pályaválasztási döntést hozzon. (felelős: esetmenedzser, trénerek: a projekt képesítéssel 

rendelkező munkatársai, dokumentáció: pályaterv, alkalmazott tesztek, kérdőívek) 

Pszicho-szociális tanácsadás: 

Egyéni esetkezelés, igény szerint a problémamegoldó modell alkalmazásával szociális 

és mentális tanácsadás a projektbe kerülőknek. Jelentős mértékben kapcsolódtak be 

programunkba, hátrányos helyzetben lévő fiatalok, akiknek képzésük vagy 

foglalkoztatásuk csekély anyagi helyzetük miatt megoldatlan. A tevékenység célja: 

Információnyújtás a szociális segélyekről, a megfelelő intézményi szolgáltatásokról 

illetve az igénybevétel feltételeiről kapott tájékoztatással egyben a nyomtatványok 

kitöltésének irányítása. A kérelmek benyújtásához szükséges dokumentumok csatolása, 

hogy ügyfeleink képesek legyenek a közös együttműködésre távolabbi céljaik elérése 

érdekében. A munka nélkül lévő fiatalok életkorbeli sajátosságaik miatt, nagy hangsúlyt 

helyezünk a környezeti tényezőkre. A természetes támogató rendszer működése 

jelentősen befolyásolja az eredményességet, ezért ahol szükséges és lehetséges a 

szülőket, hozzátartozókat is be szeretnénk vonni a problémamegoldó folyamatba. 

A családi, rokonsági kapcsolatokon túl külső erőforrásokat is fel kívánunk használni 

az eredményesség érdekében. Az adatgyűjtés szakaszában megvizsgáljuk az ügyfél 

kapcsolatát: 

- a társadalmi hálózat tagjaival (barátok, társasági kapcsolatok) 

- a közintézményekkel (munkaügyi központ, szociális hálózat, esetleg rendőrség, 

egészségügyi ellátórendszer) 

- a személyes gondoskodást nyújtó szakemberekkel (orvosok, gyámügyi 

szakember, stb.) 

A szociális munkások feladatai közé tartozik, hogy a résztvevőket hozzájuttassa a 

megfelelő intézményi szolgáltatásokhoz, valamint az intézmények szociális munkásaival, 

munkatársaival a már meglévő kapcsolatok minőségét javítsa.  (felelős: szociális 

munkás, dokumentáció: esetnaplók) 

Fejlesztő-motiváló foglalkozás egyéni formában: 

Képességek formálódása, motiváció erősödése, egyénre szabott feladatok, irányított 

beszélgetéssel. Azok a fiatalok kerülnek erre foglalkozásra, akik zárkózottságuk, 
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gátlásosságuk miatt nem vonhatók be csoportos foglalkozásba.(felelős: esetmenedzser, 

dokumentáció: haladási napló) 

Pszichológiai tanácsadás:  

Mentális problémák egyéni esetkezelése.  

Ügyfeleink összetételében megfigyelhető egy erőteljes változás az elmúlt évekhez képest. 

Mentálisan és érzelmileg kevésbé stabilak, sokkal inkább támogatásra szorulnak ügyeik 

intézésében, valamint személyiségük stabilitásának megőrzésében, alakításában is.  

A szükségletekre reagálva pszichológiai tanácsadást nyújtunk - a szociális 

intézményrendszer szolgáltatásait is igénybe véve -, a szolgáltatásra nyitott ügyfeleink 

számára.(felelős pszichológus, dokumentáció: esetnapló)  

Jogi tanácsadás: 

A munkaerő-piaci reintegrációt megnehezítő jogi problémák egyéni esetkezelése, 

tanácsadás.(felelős: jogi tanácsadó, dokumentáció: esetnapló) 

Képzési tanácsadás: 

Képzési információ nyújtás (egyéni és csoportos tanácsadás): 

A képzési tanácsadó feladata a teljes körű információnyújtás egyéni érdeklődésnek 

megfelelő iskola, tanfolyam választásához. E szolgáltatás célcsoportját a 

programrésztvevők közül azok a fiatalok alkotják, akik már rendelkeznek 

pályaelképzeléssel, de nem rendelkeznek elegendő információval arra vonatkozóan, 

hogy melyik képző intézménybe, és milyen módon jelentkezhetnek. A képzési tanácsadó 

végzi a résztvevők képzési hiányosságainak részletes feltárását, a diagnózis 

megállapításait tovább bontva, cselekvési tervet dolgoznak ki azokkal célcsoport 

tagjaival, akik képzésben kívánnak részt venni, megszervezi az esetmenedzserekkel 

együttműködve a képzésre felkészítő tevékenységeket.(felelős: képzési tanácsadó, 

esetmenedzser,  dokumentáció: haladási napló, esetnapló, tematikák, tesztek, kérdőívek, 

60fő) 

 Felzárkóztatás, korrepetálás:  

A szolgáltatás célja, hogy segítséget nyújtson a képzésben való bennmaradásban, illetve 

a tanfolyamkezdésre iskolakezdésre való felkészülésben oly módon, hogy megszervezi a 

nehézséget okozó tantárgyak iskolai követelményekre való felkészítését. E szolgáltatás 

célcsoportját azok a résztvevők alkotják, akik:  
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- több éve kimaradtak az iskolarendszerű oktatásból úgy érzik sokat felejtettek, 

felzárkóztatásra van szükségük tanulmányaik újrakezdéséhez 

- korábbi tanulmányaik alatt kudarcélményeket életek át és emiatt önbizalmuk 

megrendült tanulási képességeikben 

- a program támogatása mellett kezdték meg tanulmányaikat és az iskolából 

történő lemorzsolódás megelőzése érdekében folyamatosan korrepetálásra 

szorulnak 

- valamely tantárgy esetében kiemelkedő tehetséget mutatnak 

A korrepetálás, felkészítés a projekt során folyamatosan zajlik. (felelős:képzési 

tanácsadó, esetmenedzser, dokumentáció: haladási napló, tematika 384 óra csoportos, 

120 óra egyéni)) 

 Tanulástechnikai tréning: 

 Tanulási nehézségek csökkenése, bennmaradási esélyek növekedése kiscsoportos 

foglalkozás.  

A programunkba kerülő fiatalok jelentős része csak részben vagy egyáltalán nem 

rendelkezik a képzésben való részvételhez szükséges kulcsképességekkel. A fiatalok egy 

jelentős csoportja a sorozatosan átélt iskolai – tanulási – kudarcok miatt zárkózik el a 

továbbtanulástól, amely hosszú távon munkaerő-piaci esélyeiket jelentősen növelhetné. 

Ezen problémák által érintett csoport jelenti e szolgáltatás célcsoportját.(felelős: 

képzési tanácsadó, esetmenedzser, dokumentáció: haladási napló, tematika, 48 óra) 

Folyamatosan megvalósított fejlesztő tréningek: konfliktuskezelési tréning, 

kommunikációs tréning, motivációs tréning: 

A résztvevőkkel szembeni elvárásokhoz tartoznak a szakmai tudáson túl mutató 

képességek, ismeretek is. Ide tartoznak a munkavállaláshoz szükséges kulcsképességek - 

kommunikáció, kooperáció, problémamegoldás, információszerzés, alkalmazkodás, 

rugalmasság, stb. - az adekvát jogi ismeretek, a munkaerőpiac ismerete, az 

álláskeresési technikák ismerete. A célcsoport ezen ismereteinek felfrissítése, 

hiányosságai pótlása, képességeik fejlesztése elérhető ezekkel a célzott 

foglalkozásokkal.(felelős: képzési tanácsadó, esetmenedzser, dokumentáció: haladási 

napló, tematika, 60fő, 48-48 óra) 
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 „KLAVIA-TÚRA” 1 hónapos komplex, intenzív, csoportos, fejlesztő foglalkozás 

(320 óra) 

Azon résztvevők számára, akik a tanuláshoz és munkavállaláshoz szükséges 

kulcsképességek hiányában évek óta nem tanulnak és álláskeresők. Magatartászavar 

gyakorisága igen magas körükben, tanulási problémák, iskolai kudarcok nehezítik 

motiválásukat, önbizalomhiány jellemző, kapcsolati háló beszűkült, vagy kortárs 

csoport negatív hatása érvényesül. A foglalkozások során elsajátíthatják a gépírás, 

alapfokú számítógép-kezelés alapismereteit közösségi élményt szerezhetnek, és a 

fokozott támogatásnak köszönhetően önbizalmat nyerhetnek, a csoportban elért sikerek 

hatására merik vállalni a tovább tanulást, álláskeresést. 

A rendszeres foglalkozások visszavezetik őket továbbtanulás választása esetén a napi 

tanulás, álláskeresés választása esetén a rendszeres napi munkavégzés rendszerébe.  

(felelős: képzési tanácsadó, esetmenedzser, dok.: haladási napló, tematika, 28 fővel, 2 

csoportban) 

 Álláskeresési tanácsadás, munkára motiválás 

Munkavállalási akadályok leküzdése, „állásra kész állapot” elérése. Irányított 

beszélgetés, egyéni tanácsadás. Személyre szabott fejlesztési tanácsadás, a 

programrésztvevő felkészítése a munkáltatóval történő találkozásra. Egyéni 

karriertervezés, célok meghatározása, /pályatervek meghatározása/, is fontos részét 

képezi a fiatal fejlesztésének.(felelős: foglalkoztatási tanácsadó, dokumentáció: 

tanácsadási napló) 

 Álláskeresési technikák és kulcsképességek fejlesztése 20 órás tréning: 

A projekt résztvevőinek elenyésző része rendelkezik a leghatékonyabb álláskeresési 

technikák ismeretével. A többség számára elengedhetetlen ilyen jellegű képzés nyújtása. 

Valamennyi programrésztvevőnek ajánljuk ezt a csoportos tanulási formát, aki alkalmas 

csoportos tréningfoglalkozáson való részvételre.(felelős: foglalkoztatási tanácsadó, 

dokumentáció: haladási napló, tematika)  

 (felelős: esetmenedzserek, hálózatfejlesztő munkatárs, dokumentáció: haladási napló, 

tematika, tervezett létszám: 32 fő) 
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 „MESTER-KURZUS” - 1 hónapos komplex, intenzív, kiscsoportos, munkaerő-

piaci szolgáltatá:  (200 óra) 

A tevékenység célja: hogy önmagukat jól ismerő és reálisan értékelő, célokkal 

rendelkező, saját sorsukat irányítani képes emberekké formálódjanak a tréningeken 

résztvevők, akik rendelkeznek a továbbtanuláshoz, munkavállaláshoz szükséges 

kulcsképességekkel. 32 fővel kívánjuk megvalósítani ezt a programelemet, két 

csoportban. A bevontak olyan munkahelyeken szerezhetnek 2-2 hét munkatapasztalatot, 

amelyek közel állnak érdeklődésükhöz, a munkáltatók pedig nem zárkóznak el a 

célcsoport fogadásától, esetleges későbbi alkalmazásuktól. A kiválasztottak betanított 

munkavállalókká válnak, szakmai és kulcsképességeik fejlődnek, a részvételről oklevelet 

kapnak.  

Visszajelzést kérünk a munkáltatóktól a munkafolyamatokba való bekapcsolódás 

eredményéről, egyéni fejlődésről. 

Eredmény: Önértékelés fejlődése, motivációs szint emelkedése. Munkavállalást, 

zavartalan munkavégzést nehezítő konkrét problémák megoldása, problémakezelési 

eszköztár bővülése, a munkaerő-piaci elvárásoknak való megfelelés,  

Folyamatos mentori munka a tevékenység során, mellyel segítjük a résztvevő 

beilleszkedését, konfliktusok, problémák megoldását. (felelős: foglalkoztatási 

tanácsadó, esetmenedzser, dokumentáció: igényfelmérés, munkahelyi jelenléti ívek, 

visszajelző lapok) 

 

 Potenciális munkahelyek feltárása: 

Az a munkáltatói kör, amely vállalja, hogy a célcsoportunkba tartozókat foglalkoztatja: 

1. szakképesítést nem igénylő munkakörökben foglalkoztat  

2. szakképesítést nem igénylő munkakörökben foglalkoztat és hajlandó 

munkaszerződéssel ill. alkalmi munkavállalói jogviszonyban foglalkoztatni olyan 

fiatalokat, akik pályaválasztásukat saját élmény alapján kívánják megoldani 

3. szakképesítést igénylő munkakörökben foglalkoztat  

4. szakképesítést igénylő munkakörökben foglalkoztat és hajlandó 

munkaszerződéssel ill. alkalmi munkavállalói jogviszonyban foglalkoztatni olyan 

fiatalokat, akik átképző tanfolyamokon szereztek végzettséget és személyesen is 

együttműködik a „CSATLAKOZÁS” projekttel, szociálisan érzékeny. 
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(felelős: foglalkoztatási tanácsadó, dokumentáció: kapcsolat-felvételi napló, 

címlisták, együttműködési megállapodások.) 

 Utánkövetés: 

A résztvevők a programból való kikerülésük után folyamatosan tartják a 

kapcsolatot a segítő szakemberrel. (6hónap) A munka világába illetve a képzésbe 

történő beilleszkedés számos munkahelyi illetve magánéleti nehézséget okozhat. 

Munkatársaink tanácsadások alkalmával elősegítik az új szervezet informális 

hálózatába való beilleszkedéshez, illetve a szervezeti struktúrában elfoglalt pozíció 

megőrzéséhez, az előrelépéshez. Problémamegoldás és konfliktuskezelés, „feloldás” a 

fiatalok támasza a megfelelő háttér meglétére. Ezen kívül munkajogi tanácsokkal is 

ellátja a programból kikerülőket. Az utánkövetés fontos eleme a munkáltatókkal illetve a 

képzőkkel való kapcsolattartás. Ennek köszönhetően a szociális munkás, esetmendzser 

objektívabb képet kaphat esetleges nézeteltérésekről, munkahelyi problémákról, 

közreműködik megoldásukban. Kiemelt fontosságú a programból kikerülők családi 

hátterének figyelemmel kísérése. Az elhelyezkedéssel nemcsak az egyén, hanem a 

családja is új helyzetbe kerül, alapjaiban megváltozik az időbeosztásuk, más ritmust kap 

az életük, nem ritkán gyökeresen átalakul a családi munkamegosztás rendszere. A 

magánéleti problémák megoldásában a szociális munkás az utánkövetési szakaszban is 

segítséget nyújthat.(felelős: esetmenedzserek, dokumentáció: esetnapló) 

A tervezett szolgáltatások mindegyike során jelenléti ívet vezetnek a felelősök, 

visszajelző lapot töltetnek ki a résztvevőkkel és fotódokumentációt állítanak össze a 

tevékenységek megvalósulásáról. 

9. Milyen tényezők befolyásolják a szakmai program összetételét? (pl.: a szervezet 

hagyományai, korábban kidolgozott szakmai program, a projekt megvalósítására 

vonatkozó kritériumok, rendelkezésre álló forrás) 

A kiírás elvárásai, a célcsoport peciális igényei. nagy hangsúlyt fektetünk a 

rugalmasságra és az egyénre szabásra. 

10. Milyen képzéshez kapcsolódó szolgáltatásokat, kiegészítő tevékenységet nyújtanak? 

Hogyan segítik elő a résztvevők munkaerő-piaci integrációját? Része-e a munkaerő-

piaci tapasztalatszerzés a programoknak? 
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11. Általában milyen hosszúságú egy-egy komplex program Önöknél? Elegendő-e ez az 

időtartam a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való visszatérésének 

előkészítésére? 

12. Milyen tényezőket vesznek figyelembe a képzések és a kiegészítő szolgáltatások 

módszerének kiválasztásnál?  

Egyéni szükségletekre épülő szolgáltatásokat alakítunk ki. (életkor, szociális helyzet, 

iskolai végzettség, munkaerő-piaci státusz, lakóhely, családi állapot, helyzet) 

13. Milyen módszereket alkalmaznak a résztvevők képzése, fejlesztése során? 

Alkalmaznak-e professzionális, speciálisan erre a célcsoportra kidolgozott 

módszereket? Szükséges-e?  

Komplex, integrált differenciált módszert alkalmazunk. Ezen belül egyéni és 

csoportos fejlesztéseket.  Ezt a módszert a KID könyvből ki tudod szemezgetni. 

14. Hogyan, milyen motivációs eszközökkel és módszertani elemekkel tudják 

megakadályozni a résztvevők lemorzsolódását a program során? 

Folyamatos szociális munkával, tanácsadással, és bizonyos esetekben megélhetési 

támogatással. 

15. Milyen szakemberek vesznek részt a hátrányos helyzetűek képzésében, 

fejlesztésében? Kell-e speciális ismeretekkel, kompetenciákkal, vagy gyakorlati 

tapasztalattal rendelkeznie annak az oktatónak, aki ezzel a célcsoporttal foglalkozik? 

(szakmai felkészültség, személyiségjegyek) 

Humán felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek, akik speciális tréneri 

képesítésekkel rendelkeznek. 

16. Milyen rövidtávú és hosszútávú eredményekről tudnak beszámolni a komplex 

programokkal kapcsolatban (bevontak, lemorzsolódók és elhelyezkedettek vagy 

képzésbe bekapcsolódók arányát tekintve)? Milyen eredményt hoznak a hátrányos 

helyzetűek felzárkóztatását célzó komplex projektek a szervezet és a projektben 

résztvevő szakemberek oldaláról nézve? 

6 év alatt több közel 10.000 fiatalt értünk el. a program 50 %-os indikátorral 

működött, de a visszajelzések sajnos nem voltak megszervezve. A pályázat kiírója 

nem támogatta a hatástanulmányt és a nyomonkövetést. A szakmai megvalósítók 

számára nagy tanulási és módszertani fejlesztés volt. A mai napig ezekre építve 

fejlesztjük a projektjeinket. Közel 30 eszközt használtunk a program során. 
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17. Végeznek-e utánkövetést? Az elhelyezkedők tartósan is foglalkoztatottak 

maradnak? 

 Amennyiben része a projektnek a résztvevők foglalkoztatása, hogyan tudják 

megoldani a résztvevők elhelyezkedését? 

A KID típusú programoknak nem része foglalkoztatás. Csak munkakipróbálás van 

benne. 6 hónapos utánkövetés van, de ezt követően nincs információnk a 

célcsoporttagokról hivatalosan. Vannak visszajáró ügyfelek és vannak 

sikertörténetek, akiket mindig mondunk és tartjuk is a kapcsolatot velük. 

18. Milyen forrásból finanszírozzák a hátrányos helyzetűek felzárkóztatását? Korábban 

hogyan finanszírozták? Ha történt változás a finanszírozásban, ez hogyan érintette a 

szakmai programot és a módszereket? Ön szerint megfelelő-e ez a finanszírozási 

forma?  

OFA és ESZA finanszírozásúak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


