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A jó gyakorlat elnevezése: Alternatív munkaerőpiaci reintegrációs projekt a jövő
munkavállalóiért
Az esetet lejegyezte: Balázs Andrea- Dr. Márkus Edina
A jó gyakorlat kiválasztási szempontjai
Már régóta figyelemmel követem a Regionális Érdekvédelem Alapítvány munkásságát.
Alapításuk egyik fő oka az volt, hogy az 1990-es években kialakult magas
munkanélküliséget csökkenteni tudja, mint civil szervezet. Azóta is (már több, mint 20 éve)
azon fáradoznak a civil szervezet munkatársai és önkéntesei, hogy a hátrányos helyzetű
embereket segítsék a sikeres munkaerőpiacra kerülés vagy bent maradás érdekében. „Ne
engedjük lecsúszni a munkanélkülivé válókat, alakítsuk át életük ezen szakaszát egy olyan
lehetőséggé, amely képességeik, készségeik fejlesztésével erőt ad nekik a váltásra, új
szakmák megtanulására, új képességek elsajátítására és végül a munka világába való
visszatérésre”

–

Regionális

Érdekvédelem

(http://www.revalap.hu/alapitvanyunkrol/a-rev-alapitvany-bemutatasa).

Alapítvány
Ezért

esett

a

választásom a RÉV alapítványra, mert a projektek, amiket folyamatosan megvalósítanak,
nagyon sokat segítenek az embereknek.
Projektjeik még:


Alkalmas munka! Alkalmi munkavállalást elősegítő program Szabolcs-SzatmárBereg megyében



Civilek a civilekért - határon átnyúló non-profit szakmai támogató program



A munkavállalást gátló családi kötelezettségek kiváltása és a nők munkaerő-piaci
karrierjének elősegítése



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



Sokszínűség a munkahelyeken, esélyegyenlőség a foglalkoztatásban

A szervezet(ek) / személy(ek), amely(ek)hez / aki(k)hez köthető a jó gyakorlat


Regionális Érdekvédelem Alapítvány



Nyírbátor és Vonzáskörzet Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Pedagógiai
Központ
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Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykállói Intézményegység



Szociális munkások, ifjúságsegítők



Pszichológusok



Közösségfejlesztő pedagógusok

A jó gyakorlat érdekeltjei
Olyan 14-26 év közötti gyerekek, fiatalok, akik segítséget szeretnének kapni életpályájuk
elején,

bizonytalanok

pályaválasztási,

munkavállalási

kérdésekben,

szeretnék

önismeretüket, képességeiket fejleszteni. Tanulási, beilleszkedési nehézségeik vannak, vagy
egyszerűen csak szeretnének tanácsot kérni, elbeszélgetni problémáikra odafigyelő
szakemberekkel.
A jó gyakorlat célja, tevékenységei
A 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.
Konkrét célok:


A Nyíregyházán, Nagykállóban, Nyírbátorban és környékén élő 14-26 év közötti
alacsony iskolázottságú, hátrányos helyzetűgyermekek és fiatalok visszavezetése az
iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésbe, szakképzésbe, vagy
lemorzsolódásuk megakadályozása.



A hátrányos helyzetű

fiatalok felzárkóztatására, az alapfokú végzettség

megszerzésére alkalmas speciális felkészítő szolgáltatás működtetése.


A munkába állás, elhelyezkedés, munkatapasztalat szerzés elősegítése az érintett
fiatalok képességeinek megfelelő munkahelyen.



A fiatalok közösségi képességeinek, önismeretének, kommunikációs képességeinek,
stressztűrő képességének és egyéb kulcsképességeinek fejlesztése.
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A fiatalkori depresszió, öngyilkosságok megelőzése egyéni és csoportos
foglalkozásokkal.



A fiatalok önszerveződő, értékteremtő közösségeinek támogatása.

A jó gyakorlat által érintett terület(ek)


Állapotfelmérés



Cselekvési terv készítése



Munkavállalási tanácsadás – álláskeresési tanácsadás



Pályaorientációs tanácsadás



Munkaközvetítés



Életvezetési tanácsadás



Álláskereső klub



Képzési tanácsadás



Egyéni pszichológiai tanácsadás fiatalkori magatartászavarok esetén



Felzárkóztató, kulcsképesség-fejlesztő, fejlesztőpedagógiai foglalkozások



Munkáltatók

meglátogatása,

szakmák

megismertetése

a

helyszínen,

a

foglalkoztatóknál


Szociális tanácsadás és ügyintézés



Utógondozás

A jó gyakorlat területi hatóköre
Nyíregyháza, Nagykálló és Nyírbátor.
A jó gyakorlathoz szükséges feltételek (humán, pénzügyi, technikai)
Természetesen a projekt megvalósításához szükség van megfelelő szakemberekre, ezeket
már fentebb felsoroltam. Ezen felül az sem utolsó dolog, hogy a szakemberek bére ki legyen
fizetve. A tárgyi feltételeket tekintve, a terembérlés, a technikai feltételek pl.: számítógépek,
projektor, a kirándulások és táborok költségei is fedezve legyenek. Mivel ez egy TÁMOPos projekt volt (TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0234), ezért az alapítvány erre a projektre
pénzügyi támogatást kapott.
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A jó gyakorlat eredményei, rövid, közép és hosszú távú hatása
A projektbe 111 fő célcsoportba tartozó fiatal ügyfelet sikerült bevonni, közülük 71 fő
sikeresen teljesítette a projektet, ez 64%-os eredményességet jelent. 23 fő munkaviszonyt
létesített. Regisztrált álláskereső lett 20 fő. Iskolarendszerű oktatásban maradt 16 fő. Részt
vett szakképzésben: 7 fő. OKJ-s képzésben vett részt: 5 fő.
Szabadidős tevékenységek voltak: kirándulások, táborok rendezése, önismereti klub
megrendezése, önálló életvitelt elősegítő művészeti személyiségfejlesztő klub rendezése,
foglalkozások roma és fogyatékkal élő gyermekek számára, állatvédelmi nap.
A jó gyakorlat fenntarthatósága
A fenntarthatóságot tekintve szerintem ki lehetne bővíteni a korcsoportot mondjuk 14 éves
kortól 35 éves korig, hiszen léteznek 26 év feletti álláskeresők is. Persze a projekt során
csoportokra osztanám őket. A térséget tekintve is bővítenék, esetleg megyei szinten, tehát
egész Szabolcs – Szatmár – Bereg megye területén. Több szervezetet vonnék a projektbe pl.:
könyvtárak, művelődési házak, esetleg felnőttképzési szervezetek. Ezen kívül több
szakemberrel dolgoznék a projekt során.
A jó gyakorlat adaptálhatósága
Véleményem szerint számos szervezet adaptálni tudja a RÉV alapítvány projektjeit, különös
tekintettel ezt a projektet, hiszen nem csak a fent említett 3 térségben élnek hátrányos
helyzetű, és alacsony iskolai végzettséggel rendelkező emberek. Nekik is szükségük van a
segítségre.
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