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REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY 
Nyíregyháza, Szabolcs u. 10. T: 42/413-040 Fax: 42/310-462 

e-mail: revalap@hu.inter.net 

 

 

KIEGÉSZÍTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSHEZ 

 

BESZÁMOLÓ A REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM ALAPÍTVÁNY 2010. 

ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 

Alapítványunk 2010-ben is tovább folytatta és kiterjesztette mindazon segítő tevékenységeit, 

amelyek a szociálisan hátrányos helyzetű, elhanyagolt és segítség nélkül egyre inkább 

leszakadó társadalmi csoportok munkaerő-piaci és szociális reintegrációját célozzák meg.  

 

Kiemelten nyújtottunk segítséget a tartós munkanélküliek csoportján belül a romáknak, a 45 

éven felüli nőknek, a többgenerációs munkanélküli családoknak és a pályakezdő 

munkanélküliek problémáik megoldásában, munkaerő-piaci reintegrációjukban.  

 

Fontosnak láttuk azt is, hogy szakmai tapasztalatainkat, módszertani ismereteinket megosszuk 

a térségben dolgozó többi civil szervezettel, átadjuk nekik mindazon tudást, amellyel sikeres, 

és a célcsoportokat segítő projekteket valósíthatnak meg.   

 

 

1. MEGVALÓSULT PROJEKTEK 

 

A továbbiakban projektek szerint mutatjuk be az Alapítvány 2010. évi tevékenységét.  

 

 

TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0026 

Dolgozzunk újra együtt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében! 
 

A projekt célja a Szabolcs-Szatmár Bereg megyében élő, tartósan munka nélkül lévő, 

alacsony iskolai végzettségű, halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküliek önálló 

életvitelének, foglalkoztathatósági esélyeinek, társadalmi és munkaerőpiaci integrációjának 

elősegítése komplex segítő szolgáltatásokkal. 

A projektbe bevont ügyfelek száma jelenleg összesen 100 fő.  Az ügyfelek között az inaktívak 

aránya 43%, a munkanélküli ellátásban nem regisztrált álláskeresők aránya 57%. 

 

Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítók száma: 56 fő 

A bevont ügyfelek közül munkába állt: 30 fő 

Képzésen vesz részt: 10 fő 

Képzést elvégezte: 8 fő 

Kompetenciafejlesztő munkában vesz részt: 8 fő 

 

A projektbe bevont ügyfeleket egyéni és csoportos fejlesztő foglalkozásokon, tanácsadásokon 

készítjük fel a munkaerőpiacra való reintegrálódásra. Főbb tevékenységek: toborzás, 

diagnózis felállítása, fejlesztési terv készítése, mentálhigiénés és közösségi, képzettségbeli 
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hiányosságokat enyhítő szolgáltatások, munkavégzésre felkészítő, jövedelemcsökkenést 

ellensúlyozó szolgáltatások, képzésbe közvetítés, képzések egyéni támogatása, 

munkaközvetítés. 

 

A projekt további eredményei közé tartozik egy weblap létrehozása (www.elsolep.eu). 

Valamint leraktuk egy Szociális Szolgáltatásközvetítő Hálózat alapjait is, melynek célja, hogy 

először Nyíregyházán, majd az egész megyére kiterjesztve a szociális segítés, 

foglalkoztatáspolitika, munkaügy és az érdekvédelem területén működő szakmai intézmények 

és civil szervezetek összefogásával egy olyan hálózat jöjjön létre, amely a segítségre szoruló, 

ügyfél számára a lehető leghatékonyabb, leggyorsabb és legköltségkímélőbb szolgáltatásokat 

tudja nyújtani esetének kezelésére.  

 

Eddigi lépések: 

1. Előkészítés, a szervezeti, intézményi háttér felmérése 

2. Sor került a beérkezett kérdőívek tartalmi elemzésére. 

3. Sor került a szakmai workshop előkészítésére, megszervezésére. 

4. Sor került 3 workshop megtartására, a cselekvési stratégia meghatározására, az 

együttműködés formai és tartalmi koncepciójának kidolgozására. 

 

Jelenleg folyamatban van: 

A szolgáltatásközvetítő hálózat internetes felületének elkészítése és közzététele, mely az 

http://szszh.elsolep.eu oldalon érhető el. 

 

 

 

TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0234 

Kölyökkuckó: alternatív munkaerőpiaci reintegrációs projekt a jövő 

munkavállalóiért 
 

A „Kölyökkuckó: alternatív reintegrációs projekt a jövő munkavállalóiért” projekt célja 

volt  a Nyíregyházán, Nagykállóban, Nyírbátorban és környékén élő 14-26 év közötti 

alacsony iskolázottságú, hátrányos helyzetű  gyermekek és fiatalok visszavezetése az 

iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésbe, szakképzésbe, és lemorzsolódásuk 

megakadályozása; továbbá a munkába állás, elhelyezkedés elősegítése az érintett fiatalok 

képességeinek megfelelő munkahelyen, a fiatalok közösségi képességeinek, önismeretének, 

kommunikációs képességeinek fejlesztése.  

  

Megvalósítás helye:  

Nyíregyháza, Nagykálló, Nyírbátor 

 

Együttműködő partnerek:  

 

Nyírbátor és Vonzáskörzet Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Pedagógiai Központ 

Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykállói Intézményegység 

 

Projektcélok:  

 

Általános cél:  

A 14-26 év közötti gyerekek és fiatalok munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése, iskolai 
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lemorzsolódásuk megakadályozása, pályaválasztásuk, pályaorientációjuk elősegítése egyéni 

és csoportos fejlesztő programokkal.  

 

Konkrét célok:  

- A Nyíregyházán, Nagykállóban, Nyírbátorban és környékén élő 14-26 év közötti alacsony 

iskolázottságú, hátrányos helyzetű  gyermekek és fiatalok visszavezetése az iskolarendszerű 

vagy. iskolarendszeren kívüli képzésbe, szakképzésebe, vagy lemorzsolódásuk 

megakadályozása.  

- A hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatására, az alapfokú végzettség megszerzésére 

alkalmas speciális felkészítő szolgáltatás működtetése 

- A munkába állás, elhelyezkedés, munkatapasztalatszerzés elősegítése az érintett fiatalok 

képességeinek megfelelő munkahelyen 

- A fiatalok közösségi képességeinek, önismeretének, kommunikációs képességeinek, 

stressztűrő képességének és egyéb kulcsképességeinek fejlesztése. 

-A fiatalkori depresszió, öngyilkosságok megelőzése egyéni és csoportos foglalkozásokkal. 

- A fiatalok önszerveződő, értékteremtő közösségeinek támogatása 

 

 

A projektbe 111 fő célcsoportba tartozó fiatal ügyfelet vontunk be, közülük az eseteket 71 

főnél zártuk le sikeresen, ez 64%-os eredményességet jelent. 

23 fő munkaviszonyt létesített. Regisztrált álláskeresõ lett 20 fő. Iskolarendszerű oktatásban 

maradt 16 fő. Részt vesz a szakképzésben: 7 fő. OKJ-s képzésben vesz részt: 5 fő. 

 

Szabadidős tevékenységeink voltak: kirándulások, táborok rendezése, önismereti klub 

megrendezése, önálló életvitelt elősegítő mûvészeti személyiségfejlesztő klub rendezése, 

foglalkozások roma és fogyatékkal élő gyermekek számára, állatvédelmi nap. 

Rendezvényeinken összesen 280 fiatal vett részt. 

 

A projektben összesen 4 intézménnyel alakítottunk ki együttműködést. Segítettük két 

önszerveződő ifjúsági közösség megalakítását és tevékenységét (kortárs segítő csoport és 

természetbarát kör). Módszertant dolgoztunk ki és tettünk közzé. 

 

 

 

TÁMOP-1.4.3.-08/2-2009-0037 

„Jó gyakorlatok, sikeres munkaerő-piaci projektek disszeminációja 

munkaerő-piaci intézmények, civil szervezetek és a jövő szociális munkás 

szakemberei számára”  

 

A projekt rövid összefoglalása: 

A projekt célja a HEFOP-2.3.2-1.-2004-08-0025/2.0.; a HEFOP-1.3.1-05/1-2005-09-

0162/2.0.; és a HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0045/2.0. azonosító jelű projektek módszertanának, 

jó tapasztalatainak átadása az észak – alföldi régióban és országosan is a munkaerő-piaci célú 

intézmények, civil szervezetek, a szociális munkás képzés oktatói, hallgatói számára, 
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valamint a gyors munkaerő-piaci re-integrációt elősegítő projektek továbbterjesztésének,                                                                                                                                                                                                                                                                  

intézményesítési lehetőségeinek kutatása, a terjesztési dokumentáció kidolgozása. 

 

A projekt főbb tevékenységei voltak: 

- 3x2 napos workshopokat, tapasztaltátadás rendezése Nyíregyházán, Szolnokon és 

Debrecenben, munkaerő-piaci projektek megtervezésének elősegítése érdekében. 

- Projekttervezési tanácsadás nyújtása a témában az érdeklődő non-profit szervezetek 

részére. 

- Workshop tartása a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Általános Szociális Munkás 

tanszékének vezetőivel és munkatársaival annak érdekében, hogy milyen formában 

építhetőek be a szociális munkás szakos hallgatók képzésébe a munkaerő-piaci 

projektek módszerei és tapasztalatai. 

 

- Egy disszeminációs anyag elkészítése a témában és e-learning formában való átadása 

az oktatóknak, továbbá részükre 2x1 napos konzultációt tartása. 

- 3 db módszertani füzet elkészítése a mintaprojektekről a szociális munkás szakos 

hallgatók számára. 

- 1 db projekttervezési kézikönyv elkészítése oktató CD-vel. 

- 1 db terjesztési kézikönyv elkészítése. 

- Kérdőíves felmérés végzése és fókuszcsoportos interjú szervezése a hasonló 

munkaerő-piaci projekteket megvalósító non-profit szervezetek körében. 

- Külső szakértő bevonásával az „Újra Dolgozom” Program modell hazai 

elterjesztésének lehetőségeinek vizsgálata. 

- Szakmai javaslat készítése a döntéshozók számára a tartósan munkanélküli emberek 

gyorsabb munkaerő-piaci re-integrációjának elősegítését szolgáló program 

intézményesítési lehetőségeiről, feltételeiről. 

 

 

Eredmények: 

- A projekt keretében a 3 mintaprojekt módszertana került átadásra a munkaerő-piaci 

területen működő intézmények, valamint a szociális munkás szakos képzésben részt 

vevő oktatók, főiskolai hallgatók részére. 

- A tapasztalatátadásban közvetlenül vett részt 45 szervezet, 3 megyében. 

- 15 szervezet részére konkrét segítséget nyújtottunk projektjeik megtervezéséhez vagy 

lebonyolításához. 

- 6 fő, a szociális munkás képzésben részt vevő oktató részesült a tapasztalatátadás 

eredményében; a projektek szakmai anyaga bekerült a képzés anyagába is. 

- A 3 projekt módszereit leíró módszertani füzetek 4 000 példányban készültek el és 

jutottak el célszervezetekhez, főiskolai hallgatókhoz. 

 

 

 

 

2. EGYÉB PROGRAMOK  

 

2010-ben is bekapcsolódtunk több olyan kulturális program szervezésébe, melyek már 

hagyományosan minden évben megrendezésre kerülnek: Fogyatékkal élők művészeti 

fesztiválja, worshopok, előadások szervezése, rendezése.   
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3. SZERVEZETFEJLESZTÉS  

 

Kiemelt fontosságú volt a 2010. évben is a pályázati munka, hiszen a szervezet számára a 

pályázati forrás jelenti a legnagyobb bevételt. A beadott pályázatok száma és a nyertes 

pályázatok aránya megfelelő volt, megközelítette a 70 %-ot. Sikeresen pályáztunk a : 

TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0013 azonosítószámú, Építő közösségek” - közművelődési 

intézmények az egész életen át tartó tanulásért programban, és a TEMI Móricz Zsigmond 

Művelődési és Ifjúsági ház Közhasznú Alapítványával közösen a  „Új tanulási, 

kultúrafejlesztő módszerek a hagyományőrzés, a tehetséggondozás, a fenntartható fejlődés 

és a munkaerőpiaci kulcskompetenciák területén” c. pályázatunk 2010. október 5-én 

támogatást nyert. A projekt 2010. november 1-től 2012. február 29-ig tart.   

Szintén sikerrel pályáztunk az „Első Lépés” projekt folytatására is, az  „Újra dolgozni fogok! 

A munkaerőpiacra visszasegítő komplex támogató program Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében” TÁMOP – 5.3.1/C-09/2 pályázatunk támogatást nyert, így 2011. május-2012. 

október 31. között tovább folytathatjuk tevékenységünket.  

Szintén eredménnyel pályáztunk az NCA-hoz a működési támogatásra.  

 

Jelenleg elbírálás alatt van 2 pályázatunk, a a TÁMOP 5.2.5.B-10/2  pályázati programhoz 

benyújtott „Iránytű: komplex ifjúsági munkaerőpiaci és drog-prevenciós program 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” és a TÁMOP 1.4.3.-10/2 pályázatra benyújtott 

„Integrált munkaerőpiaci képző, szolgáltató és fejlesztő hálózat létrehozása a 

nyíregyházi, a kisvárdai és a baktalórántházi kistérségben” címmel.  
 

A 2010. évben is fontosnak tartottuk, hogy munkatársaink megismerjék a legfrissebb 

információkat, tudnivalókat, folyamatosan frissítsék ismereteiket a szkmai területen, ezért 

számos konferencián, workshopon, tréningen  vettünk részt.  

 

Alapítványunk részt vett az OFA által szervezett, a  TÁMOP-2.6.1 „Az akkreditáció 

rendszerének kialakítása” című kiemelt uniós programban is, ahol Alapítványunk 

szakembereit a munkaerőpiaci szolgáltatások várható kötelező akkreditációjára készítették fel.  

 

 

Nyíregyháza, 2011. május 18. 

 

 

       Cseh Sándor ügyvezető 

 

 

 

 

 


