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BESZÁMOLÓ A REGIONÁLIS ÉRDEKVÉDELEM 

ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 

Alapítványunk 2011-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 kistelepüléseken élőknek, az alacsony iskolázottságúaknak,  problémáik 

megoldásában, munkaerő-piaci reintegrációjukban.  

 

Véleményünk szerint eme válságokkal „gazdagított” időszakban különösen fontossá vált 

munkánk, segítő tevékenységeink.  

 

 

1. MEGVALÓSULT PROJEKTEK 

 

A továbbiakban projektek szerint mutatjuk be az Alapítvány 2011. évi tevékenységét.  

 

 

TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0026 

Dolgozzunk újra együtt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében! 

 

2011. március 31-vel zártuk le ezt a projektet, ezért a teljes projektidőszak eredményeiről 

szeretnék beszámolni: 

 

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

alacsony iskolai végzettségű, halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküliek önálló 

életvitelének, foglalkoztathatósági esélyeinek, társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának 

elősegítése komplex segítő szolgáltatásokkal.  

 

A projekt a nyíregyházi, nagykállói és nyírbátori kistérségekben valósult meg.  

 

Célkitűzésünk volt legalább 100 fő célcsoportba tartozó munkanélküli ügyfél társadalmi 

reintegrációjának elősegítése a szociális munka, és más humánszolgáltatások eszközeivel, és 

legalább 80 fő sikeres munkaerőpiaci reintegrációjának előkészítése.  

A projekt szakmai együttműködésre épült, a problémakörben érdekelt segítő 

szervezetekkel.  

mailto:revalap@hu.inter.net


Tevékenységek: toborzás, diagnózis, fejlesztési terv készítése, mentálhigiénés és közösségi, 

képzettségbeli hiányosságokat enyhítő szolgáltatások, munkavégzésre felkészítő, 

jövedelemcsökkenést ellensúlyozó szolgáltatások, esélyegyenlőségi szolg., akkreditáció, 

szakmai hálózat kialakítása.  

 

ELÉRT EREDMÉNYEK:  

Projektbe vont ügyfelek száma: 101 fő 

Lemorzsolódás: 1 fő  

 

Egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervek megvalósulása: 

Munkába állt 2 

Munkába állt, és előtte képzést elvégezte 

(kompetenciafejlesztő), valamint OKJ 

szakképzést is elvégezte 

5 

Munkába állt, és előtte képzést elvégezte 

(kompetenciafejlesztő) 

24 

Képzést elvégezte (kompetenciafejlesztő), és 

utána OKJ szakképzést is elvégezte 

18 

Képzést elvégezte (kompetenciafejlesztő) és 

jelenleg OKJ szakképzésben van 

4  

Képzést elvégezte (kompetenciafejlesztő) 22 

Kompetenciafejlesztő munkában részt vesz és 

képzést is elvégezte (kompetenciafejlesztő) 

14 

Szenvedélybetegség, pszichés betegség 

leküzdésében segítő programban vesz 

részt, legalább fél éven keresztül, legalább 10 

alkalommal. (Önsegítő csoport) és képzést is 

elvégezte (kompetenciafejlesztő) 

11 

Eredménytelen 1 

Ügyfelek száma, akik egyéni fejlesztési és 

szolgáltatási terve sikeresen megvalósult 

  

100 

 

Eredmények a szakképzésekre vonatkozóan:  

Szakmai végzettség megnevezése Hány fő végezte el? 

Biztonsági őr 6 

Volframelektródás hegesztő 1 

Gyermek- és ifjúsági felügyelő 1 

Élelmiszer és vegyi áru bolti eladó 5 

Óvodai dajka 4 

Szociális gondozó és ápoló 5 

Szociális asszisztens 1 

Összesen:  23 

 



Folyamatban lévő képzésekre vonatkozóan:  

Szakmai végzettség megnevezése Hány fő vesz 

részt rajta?  

Képzés befejezésének várt 

időpontja 

Óvodai dajka 1 2011.03.10.-2011.06.06. 

Élelmiszer és vegyi áru bolti eladó+ 

ruházati eladó 

3 2011.02.26.-06.30. 

Összesen:  4  

 

Kompetenciafejlesztő képzések, tréningek adatai:  

1. 2009.12.08-2009.12.10. Motivációs tréning Nyírbátor 14 fõ 

2. 2009.12.14.-2009.12.16. Motivációs tréning Nyíregyháza 10 fõ 

3. 2010.01.06.-2010.01.08. Asszertív tréning Nyíregyháza 9 fõ 

4. 2010.01.13.-2010.01.15. Motivációs tréning Nyíregyháza 11 fõ 

5. 2010.01.18-19. és 2010.01.22. Kommunikációs tréning Nyíregyháza 9 fõ 

6. 2010.01.18-19. és 2010.01.22. Kommunikációs tréning Nyíregyháza 11 fõ 

7. 2010.01.27.-2010.01.29. Asszertív tréning Nyíregyháza 11 fõ 

8. 2010.01.27.-2010.01.29. Motivációs tréning Nagykálló 15 fõ 

9. 2010.02.02.-2010.02.04. Álláskeresési tréning Nyíregyháza 9 fõ 

10. 2010.02.02.-2010.02.04. Álláskeresési tréning Nyíregyháza 12 fõ 

11. 2010.02.08.-2010.02.10. Kommunikációs tréning Nagykálló 15 fõ 

12. 2010.02.15.-2010.02.17. Kommunikációs tréning Nyírbátor 15 fõ 

13. 2010.02.15.-2010.02.17. Álláskeresési tréning Nagykálló 15 fõ 

14. 2010.02.22.-2010.02.24. Asszertív tréning Nagykálló 15 fõ 

15. 2010.02.22-2010.02.24. Álláskeresési tréning Nyírbátor 15 fõ 

16. 2010.03.16-2010.03.18. Motivációs tréning Nagycserkesz 15 fő 

17. 2010.04.06-2010.04.08. Motivációs tréning Nyíregyháza 7 fő 

18. 2010.06.21-2010.06.23. Motivációs tréning Nyírbátor 10 fő 

19. 2010.08.17-2010.08.19. Motivációs tréning Napkor 13 fő 

20. 2010.03.09. illetve 2010.03.11-12. Asszertív tréning Nyírbátor 9 fő 

21. 2010.04.27-2010.04.29. Asszertív tréning Nagycserkesz 11 fő 

22. 2010.05.04-2010.05.06. Asszertív tréning Nyíregyháza 9 fő 

23. 2010.07.02. illetve 2010.07.05-06. Asszertív tréning Nagykálló 6 fő 

24. 2010.03.22-2010.03.24. Kommunikációs tréning Nagycserkesz 15 fő 

25. 2010.04.20-2010.04.22. Kommunikációs tréning Nyíregyháza 10 fő 

26. 2010.06.29-2010.07.01. Kommunikációs tréning Nyírbátor 4 fő 

27. 2010.02.22-2010.02.24. Álláskeresési tréning  Nyírbátor 15 fő 



28. 2010.03.25-26. illetve 2010.03.29. Álláskeresési tréning Nagycserkesz 15 fő 

29. 2010.04.12-2010.04.14. Álláskeresési tréning  Nyíregyháza 7 fő 

30. 2010.07.07-2010.07.09. Álláskeresési tréning Nagykálló 9 fő 

31. 2010.03.22-2010.04.19. Alapismeretek pótlása tréning Nyíregyháza 14 fő 

32. 2010.04.22-2010.05.19. Alapismeretek pótlása tréning Nagykálló 16 fő 

33. 2010.05.17-2010.06.23. Alapismeretek pótlása tréning Nyíregyháza 16 fő 

34. 2010.03.09-12 illetve 2010.03.16. Tanulástechnikai tréning Nyíregyháza 14 fő 

35. 2010.04.12-2010.04.16. Tanulástechnikai tréning Nagykálló 14 fő 

36. 2010.05.10-2010.05.14. Tanulástechnikai tréning Nyíregyháza 13 fő 

37. 2010.07.21-2010.07.27. Tanulástechnikai tréning Nyírbátor 14 fő 

38. 2010.08.24-2010.08.26. Kommunikációs tréning Napkor 13 fő 

39. 2010.08.31-2010.09.02. Asszertív tréning Napkor 13 fő 

40. 2010.09.07-2010.09.09 Álláskeresési tréning Napkor. 12 fő 

41. 2010.09.23-201.10.20. Felkészítés az önálló családi életre, háztartási ismeretek 

Napkor 18 fő 

42. 2010.09.23-201.10.20. Felkészítés az önálló családi életre, háztartási ismeretek 

Nyíregyháza 14 fő 

43. 2010.10.25-2010.11.22. Felkészítés az önálló családi életre, háztartási ismeretek 

Nyíregyháza 8 fő 

44. 2010.10.25-2010.11.22. Alapismereti tréning Napkor. 12 fő 

 

Egyéb eredmények:  

1. A felnőttképzési törvényben meghatározott intézményi akkreditáció megszerzése, melynek 

eredményeképpen az Alapítvány FAT által akkreditált felnőttképzési intézmény lett. A FAT 

2009. november 18-i ülésén tárgyalták intézményakkreditációs kérelmünket és adták ki a 

tanúsítványt, AL-2121 nyilvántartási számon. 

2. Beszerzések megvalósítása: közbeszerzésre nem voltunk kötelezettek, a beszerzéseknél 

árajánlatokat kértünk.  

3. A projekt további eredményei közé tartozik egy weblap létrehozása 

(http://www.elsolep.eu).  

4. 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. 

- Előkészítés, a szervezeti, intézményi háttér felmérése 

- Sor került a beérkezett kérdőívek tartalmi elemzésére. 

- Sor került 4 workshop megtartására, az együttműködő szervezetekel 

http://www.elsolep.eu/


- A szervezeteket, intézményeket folyamatosan regisztráljuk 

- A szolgáltatásközvetítő hálózat internetes felületének elkészítése és közzététele 

 

4. A projekt eredményeiről, módszertanáról 1000 példányban oktató CD-t készítettünk, mely 

a kiosztásra kerül az érdeklődő szervezetek,  intézmények, szakemberek között.  

 

TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0019 

Újra dolgozni fogok! A munkaerőpiacra visszasegítő komplex 
támogató program Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében  

 

Ez a projektünk a március 31-én befejeződött projekt folytatása. 2011. május 01-én vette 

kezdetét és 2012. október 31-ig tart.  

 

A projekt általános célja:  

A munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatottság növelése  Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében. 

 

A projekt konkrét céljai:  

-A tartósan munka nélkül lévő, alacsony iskolai végzettségű, halmozottan hátrányos helyzetű 

munkanélküliek önálló életvitelének, foglalkoztathatósági esélyeinek, társadalmi és 

munkaerőpiaci integrációjának elősegítése komplex segítő szolgáltatásokkal.  

-Legalább 120 fő célcsoportba tartozó munkanélküli ügyfél társadalmi és munkaerőpiaci 

reintegrációjának elősegítése a szociális munka, és más humánszolgáltatások eszközeivel.  

-Szakmai együttműködések kialakítása a problémakörben érdekelt segítő és szolgáltató 

intézményekkel, szervezetekkel.  

- Közös tudásbázis kialakítása más 5.3.1. projektek jó tapasztalatainak, módszertanának 

közzétételével.  

- Egyenlő bánásmód megvalósulásának elősegítése munkáltatói tréningekkel, 

tanácsadásokkal, esélyegyenlőségi tervek elkészítésével 

 

Az első hónapban a képzési programok felülvizsgálatára, a tapasztalatok alapján történő 

esetleges módosítására került sor. Kapcsolatba léptünk partner intézményeinkkel, 

kialakítottuk az együttműködés módszereit. Terveink szerint nem csak a három 

projekthelyszínen (Nyíregyháza, Nagykálló, Nyírbátor) hanem a kistelepüléseken is segíteni 

szeretnénk a projekt célcsoportját, ezért Nagycserkeszen és Napkoron is vettünk fel 

ügyfeleket a programba.  

 

A toborzás módszerei a következők voltak:  

 Saját adatbázisból ügyfelek megkeresése, telefonon, levélben, tájékoztatás nyújtása a 

projektről.  

 Egyeztetés szakmai partnerintézményekkel, toborzásban való részvételre (két 

partnerszervezet, Oltalom Szolgálat, Talentum Egyesület). 

 A visszaküldött jelentkezési lapok alapján ismételten tájékoztatás nyújtása a 

programról, időpont egyeztetés, az ügyfél behívása. 

 Amennyiben előzetes szűrés alapján az ügyfél megfelel a célcsoport kritériumoknak, 

és kinyilvánítja részvételi szándékát, úgy megkötjük az Együttműködési 



Megállapodást. Több esetben kétséges, hogy az ügyfél a célcsoportba tartozik-e, ezért 

további dokumentumok bekérésével, illetve a partnerintézménnyel való egyeztetéssel 

szűrjük a jelentkezőket. Állapotfelmérés, helyzetelemzés készítése.  

 Diagnózis készítése.  

 Egyéni fejlesztési terv készítése.  

 

Az ügyfelek adatait folyamatosan töltjük fel az internetes nyilvántartási rendszerbe. Az 

ügyfelek az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően egyéni és csoportos foglalkozásokon 

vesznek részt.  

 

Az időszakban összesen 69 fő, célcsoportba tartozó ügyfél felvételére került sor:  

 

 Nem szerint: Bevont férfiak: 21 fő, Bevont nők: 48 fő  

 Munkaerő-piaci státusz szerint: Inaktív: 23 fő, Regisztrált munkanélküli: 46 fő  

 

 0-5 év nem foglalkoztatott : 10 fő, Munkatapasztalattal nem rendelkező: 20 fő,  

5 éven túl nem foglalkoztatott: 39 fő  

 

 Életkor szerint: 18 -24 év: 9 fő, 25-54 év: 57 fő, 55 év felett: 3 fő  

 Iskolai végzettség szerint: Alacsony iskolai végzettség: 33 fő, Elavult végzettség: 32 

fő, Középiskola: 4 fő.  

 Hátrányos helyzet szerint: Roma: 18 fő, Egyéb hátrányos helyzetű: 51 fő.  

 

 A 2011. évben  az alábbi kompetenciafejlesztő képzések megvalósítására került sor:  

 

 2011.08.15-17., Nyíregyháza, Motivációs tréning, 13 fő (1. csoport)  

 2011.08.15-17., Nyíregyháza, Motivációs tréning, 13fő (2. csoport) 

 2011.08.22-24., Nyíregyháza, Kommunikációs tréning, 13fő (1. csoport)  

 2011.08.22-24., Nyíregyháza, Kommunikációs tréning, 13fő (2. csoport)  

 2011.09.13.-15., Nyíregyháza, Álláskeresési tréning, 11fő (1. csoport)  

 2011.09.12.-14., Nyíregyháza, Álláskeresési tréning, 12fő (2. csoport)  

 2011.10.03.-05., Nyíregyháza, Asszertivitást fejlesztő tréning, 12fő (1.csoport)  

 2011.09.07-09., Nagycserkesz, Motivációs tréning, 15 fő  

 2011.09.12-14., Nagycserkesz, Kommunikációs tréning, 15fő 

  2011.10.03.-05., Nagycserkesz, Álláskeresési tréning, 15fő 

 2011.10.03.-05., Napkor, Motivációs tréning, 15fő  

 

Az időszakban 7 ügyfél szakképzésbe lépett: 1 fő fogászati asszisztens, 2 fő Co2 hegesztő, 4 fő 

eladó (élelmiszer és vegyiáru, ruházati/műszaki, boltvezető).  

 

anácsadásokon részt vett: egyéni pszichológiai tanácsadás: 16 fő, álláskeresési tanácsadás: 3 

fő, képzési tanácsadás: 22 fő, pályaorientációs tanácsadás: 7 fő, életvezetési tanácsadás: 24 fő, 

szociális tanácsadás: 12 fő.  

A tárgyidőszakban megtörtént a tárgyi eszközök beszerzése, illetve a sajtótájékoztató, 

projektnyitó rendezvény megtartása 2011. 08. 05-én. 

 



 

TÁMOP-3.2.3-09/2-2010-0013 

Új tanulási, kultúrafejlesztő módszerek a hagyományőrzés, a 
tehetséggondozás, a fenntartható fejlődés és a munkaerő-piaci 

kulcskompetenciák területén  

Projektünket a TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Közhasznú 

Alapítványával közösen, konzorciumban valósítjuk meg.  

 

A projekt hosszútávú céljai:  
- Elősegíteni a közoktatási rendszer hatékonyságának javítását a közművelődés eszközeivel 

Nyíregyházán és Nagycserkeszen. 

-A gyermek-és ifjúsági korosztály bevonása a formális oktatást támogató és kiegészítő új 

tanulási formákba, programokba, szolgáltatásokba. 

- Elősegíteni a programok révén a résztvevők tudásának, kompetenciáinak, egyúttal a 

munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének növekedését, javílását. 

 

A projekt konkrét céljai:  
- A nyíregyházi és nagycserkeszi iskolákban tanuló iskolaköteles korú fiatalok érdeklődési 

körének megfelelő,  szakmai alapokat adó szakkörök, valamint táborok, környezeti nevelést 

támogató programok, megszervezése és lebonyolítása a gyerekek kulcskompetenciáinak, 

kommunikációs és szociális  képességeinek, digitális írástudásának, környezettudatos 

gondolkodásának, önismeretének, testi-lelki egészségének fejlesztése érdekében.  

- Tehetséggondozó foglalkozások rendezése a társastánc, a balett és a népitánc területén 

tehetséges fiatalok számára, tehetségük kibontakozásának elősegítése hozzáértő szakemberek 

segítségével.  

- Regionális szinten amatőr művészeti találkozók szervezése a fogyatékkal élők, a fotó és 

filmművészeti tehetségek, amatőr színjátszócsoportok számára. Lehetőséget biztosítani 

szakmai fejlődésükre, tudásuk, tehetségük bemutatására, szakmai, alkotói kapcsolatok 

kialakítására.  

- A helyi identitás erősítése,  a hagyományos foglalkozások, a természeti és épített 

kultúrtörténeti értékek megismertetése és megőrzése, kézműves szakkör, helyismereti 

szakkör, népi dalárda létrehozása, tanulmányi kirándulások, táborok; fotó- képzőművészeti, 

népművészeti, dokumentarista pályázat és kiállítás révén az iskolaköteles korosztály és a 

hátrányos helyzetű emberek körében. 

- A hátrányos helyzetű, társadalmi beilleszkedéssel küzdő emberek  társas, szociális, kognitív, 

emocionális, munkaerőpiaci készségeinek, képességeinek fejlesztése, erősítése életvezetési 

foglalkozások, tréningek révén. 

 

 A projekt munkatársai az alábbi tréningeket tartották:  

 

1.) Motivációs tréning  

2.) Pályaorientációs tréning  

3.) Álláskeresési tréning  

4.) Kommunikációs tréning  



5.) Asszertivitást fejlesztő tréning  

6.) Tanulástechnikai tréning  

 

A tréningeken közel 100 fő vett részt Nyíregyházán és Nagycserkeszen. 

 

A tréningek 3, ill. 5 naposak voltak, napi 6 képzési órában. 1 résztvevő átlagosan 5 tréningben 

(15 képzési napban) vett részt. A képzési napokon a résztvevők 2.000 Ft/ fő étkezési 

utalványban részesültek. 

- Az álláskeresők számára életvezetési és pályaorientációs tanácsadások igénybevételét is 

biztosítottunk.  

 

- A következő szakkörök valósultak meg Nyíregyházán az Eötvös József Gyakorló Ált. 

Iskola és Gimnáziumban: 

természetbúvár, önismereti-pszichológia, média-újságíró, életmód és mosoly, kézműves, 

helytörténeti szakkör, kortárs segítő csoport, honlapkészítő szakkör.  

  

A nagycserkeszi Mikszáth Kálmán Általános Iskolában: természetbúvár, önismereti-

pszichológia, honlapkészítő, életmód és mosoly, kézműves szakkörök, kortárs segítő csoport.  

A szakkörökön min. 8 fő részvételével zajlottak a foglalkozások. 1 szakkör általában  10 

foglalkozást foglal magában; 1 szakköri foglalkozás minimum 2 óra (2 x 45 perc). A szakköri 

foglalkozások megvalósításához eszközbeszerzésre is volt lehetőség, szakkörönként 30.000 Ft 

értékben. Voltak olyan szakkörök is (pl.: természetbúvár, kézműves), ahol a foglalkozások 

egy része nem az iskolában, hanem külsős helyszíneken valósultak meg. 

 

- "Természeti és épített kultúrtörténeti emlékek megismerése a Szatmár-Beregben" 

tevékenység keretében 6 alkalommal bonyolítottunk 1-1 napos autóbuszos kirándulásokat t:  a 

nagycserkeszi iskola, a nyíregyházi iskola, és munkanélküli ügyfelek számára, összesen 150 

fő részvételével.  

 

A márokpapi táborban az Emisszió Egyesület együttműködésével  "Szatmár-beregi csodák: 

környezet - és természetvédelmi tábor" -t rendeztünk összesen 44 fő tanuló számára,  

kísérőtanárokkal. A táborok időpontjai: nyíregyházi iskola 2011.06.20-06.25-ig, 

nagycserkeszi iskola 2011.09.12-09.17-ig. 

 

Harangodon szintén hagyományőrző és természetvédelmi tábort rendeztünk 2 alkalommal 

az erdei iskolában, összesen 60 kisdiák számára. . A táborok időpontjai: nyíregyházi iskola 

2011.07.24-07.29-ig, nagycserkeszi iskola 2011.08.21-08.26-ig 30- 30 fővel. 

 

Megvalósítottuk a Fogyatékkal Élők Művészeti Találkozóját Nyíregyházán, 2011.04.18-

19-én, és szeptember 28-29-én rendezvényenként összesen 320 fő részvételével. 

 

A résztvevők elsősorban a következő kategóriákban léptek fel egyéni és csoportos formában: 

tánc, zene, ének, vers. 

Ezzel párhuzamosan megvalósult  

1.) egy kiállítás is a fogyatékkal élők által készített munkákból (pl. kerámia, textil, ékszer 

stb.), ill. 

2.) egyéb kiegészítő programok ("Szenvedélyek világa" c. előadás, "Alkoss sarok", 

"Életbemutató park", vers-és próza tanulás, esélyegyenlőségi előadás) 

 



- Tánc- és mozgáskultúra tehetséggondozó foglalkozások:  összesen 60 fő számára (balett, 

néptánc, társastánc műfajban) tehetséggondozó foglalkozásokat rendeztünk.  

 

Megrendezésre került A HELY SZELLEME (Helyi tájak, értékek, emberek, kulturális és 

természeti örökség, mesterségek, a jövő bemutatása)  címmel az amatőr művészfotós és 

filmes találkozó 2011. október 14-15-én.  

 

- Népi dalárdát rendeztünk csökkentlátó kórustagok számára: összesen  15 alkalommal,  

Gebri József tanár úr vezetésével.  

 

 

TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0079 

Iránytű: komplex ifjúsági munkaerőpiaci és drog-prevenciós 
program Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

 

2011. október 01-én indult projektünk, mely 2 éven át tart, egészen 2013. szeptember 30-ig. 

 

A projekt célja a gyerekek, fiatalok társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának 

előkészítése, életpálya tervezésük és vezetésük tudatosítása, a negatív társadalmi hatásokkal, 

valamint a drogfogyasztó magatartással szembeni védekezőképességük fejlesztése, lelki 

egészségük védelme, képességeik, készségeik fejlesztése, öngyilkosság-prevenció. 

 

Megvalósítási helyszínek: Nyíregyháza, Nyírbátor, Kisvárda.  

 

A projektben az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk: 

 

A. Ifjúságügyi alprogram:  
 

Egyéni tanácsadások: 

   Álláskeresési tanácsadás 

Képzési tanácsadás 

Mentálhigiénés tanácsadás 

   Pályaorientációs tanácsadás 

   Szociális tanácsadás  

   Online tanácsadás 

Tréningek: 

   Álláskeresési tréning 

   Asszertivitást fejlesztő tréning 

   Önálló családi életre felkészítő tréning 

„Kalandprogram” 

Képzés: 

   Kortárssegítő képzés 

Képzéshez kapcsolódó ingyenes szolgáltatások:  

Előzetes tudásszint felmérés 

   Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás   

Klub 

   Életmód és Mosoly Klub 

Egyéb szolgáltatások: 



   Gyógypedagógiai készségfejlesztő szolgáltatások   

   Munkaközvetítés 

   Munkáltatók meglátogatása 

 

B. Drog-prevenciós alprogram: 

 

Egyéni tanácsadások: 

   Életviteli tanácsadás 

   Pszicho-szociális tanácsadás 

   Párkapcsolati tanácsadás 

Álláskeresési tanácsadás 

   Szociális tanácsadás  

   Drog-prevenciós tanácsadás 

Képzés: 

   Kortárssegítő képzés 

Képzéshez kapcsolódó ingyenes szolgáltatások:  

Előzetes tudásszint felmérés 

   Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás   

Közösségi programok: 

   Filmklub 

   Dramatikus foglalkozások, szociálterápiás szerepjátékok 

   „Kalandprogram” szerfogyasztással veszélyeztetett fiataloknak 

Csoportfoglalkozások: 

   Önismereti és drog-prevenciós tematikus csoportfoglalkozások  

 

 

 

2. EGYÉB PROGRAMOK  
 

A baktalórántházi Vay Ádám Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium  

tanárai, munkatársai számára felkészítő tréningeket rendeztünk:  

- kultúrközi tolerancia-erősítő tréning (2×30óra), 

- tanulástechnikai tréning multimédiás eszközökkel (2×30óra), illetve 

 kapcsolatépítő és érdekérvényesítést elősegítő tréning multimédiás eszközök 

segítségével (2×30óra). 

 

Továbbá alvállalkozók bevonásával  Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő OKJ képzést  

szerveztünk Nyírmadán a TRIVIUM  Alapítványi Szakközépiskola és Szakiskola 

(3200 Gyongyos, Egri út 7.) megbízásából, Nyirmadán,  a TAMOP-1.4.3-08/1-2F-201 0-0004  

projekt keretében.  

 

3. SZERVEZETFEJLESZTÉS  
 

Kiemelt fontosságú volt a 2011. 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. Sikeresen pályáztunk a TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0079 



számú, „Iránytű: komplex ifjúsági munkaerőpiaci és drog-prevenciós program Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében” c. pályázatunkkal, ahol is az elnyert támogatási összeg 79 068 761 

Ft volt.  

 

Szintén eredménnyel pályáztunk az NCA-hoz a működési támogatásra, ahol is 1 000 000 Ft-

ot nyertünk.  

 

Jelenleg elbírálás alatt van 2 pályázatunk, a TAMOP-5.5.1-11/2 pályázati programhoz 

benyújtott „Felelősség a jövőért: közösségfejlesztés, családi életre nevelés, felelős 

családtervezés, valamint a családi feladatok és a munkavállalás összeegyeztetésének 

segítése Nyíregyházán és Nagycserkeszen” és a TÁMOP 1.4.3.-10/2-F pályázatra benyújtott 

„Integrált munkaerőpiaci képző, szolgáltató és fejlesztő hálózat létrehozása a 

nyíregyházi, a kisvárdai és a nagykállói  kistérségben” címmel.  

 

Sajnos a bűnmegelőzési és áldozatsegítési pályázatunkat nem tudtuk beadni, mert az 

Igazságügyi Szolgálat nem írta alá az együttműködési megállapodást, ami kötelező része a 

pályázatnak. 

 

Határon átnyúló együttműködési programokra benyújtott pályázataink sajnos nem kerültek 

támogatásra.   
 

 

A 2011. évben is fontosnak tartottuk, hogy munkatársaink megismerjék a legfrissebb 

információkat, tudnivalókat, folyamatosan frissítsék ismereteiket a szakmai 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. 

 

Kiemelten vettünk részt a Nyíregyházi  Civil Fórum munkájában, véleményeztük a civil 

törvény tervezetét, programjaikban részt vettünk. Együttműködtünk a Szegénység-ellenes 

Hálózat munkájában is, helyi csoportjaik a Szabolcs u. 10. sz. alatti épületben tartják 

megbeszéléseiket, illetve regionális találkozóikat.  

 

 

Nyíregyháza, 2011. december 01. 

 

 

       Cseh Sándor ügyvezető 

 

 


