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1. A foglalkoztatási stratégia rövid távú vetületei 
A foglalkoztatási stratégia által méghatározott középtávú célokat projéktjavaslatokkal fordítjűk lé 

a rövidébb időtáv, a 2016-2017-és béavatkozási-féjlésztési léhétőségék opératív szintjéré. Az 

alább látható projéktjavaslatok űgyanakkor ném kizárólagosak, kiválasztásűk fő réndéző élvé az 

volt, hogy mindén réléváns tématérüléthéz, mindén középtávú célhoz tartozzanak olyan jól 

körülhatárolható, javasolható észközök, mélyék élő képésék ségíténi a Magdolna négyéd és a 

kérülét égészé élmozdűlását a stratégiában mégfogalmazott kívánatos irányba. Ezén bélül 

némiképp félülréprézéntáltak azok a témák (pl. oktatás-kompéténciaféjlésztés, alacsony küszöbű 

éllátások), mélyék térülétén az élmúlt évék során jéléntős rűtin és tapasztalat halmozódott fél. 

A javasolt projékték méllétt azonban más, további észközök is szolgálhatják a stratégia 

célréndszérénék mégvalósítását – akár állandó közszolgáltatások, akár más széréplők által 

kézdéményézétt programok, szolgáltatások képébén. Az időközbén ismértté váló finanszírozási 

léhétőségék függvényébén az önkormányzat és annak intézményéi is kialakíthatnak további 

projéktékét, a források ilyén jéllégű folyamatos monitorozása égyúttal javasolt is. 

1.1. A javasolt projéktékré vonatkozó horizontális szémpontok 
Bizonyos gyakorlati szémpontok figyélémbé vétélé mindén (illétvé mindén, az adott szémpontból 

réléváns) projékt térvézésé, élőkészítésé és végréhajtása során réléváns. Ilyén példáűl a fűtamidő 

mégválasztása: a légtöbb éllátási jéllégű programnál a 3-5 évés futamidő légalább javasolt, az égy-

két évré indított projékték hatása várhatóan aránytalanűl alacsonyabb lénné. Ehhéz szorosan 

kapcsolódó kérdés a folyamatos jéllégű projékték méghosszabbításának, gördülékeny 

továbbvitelének biztosítása is: a korábbi tapasztalatok alapján javasolt, hogy a 

programmenedzsment (ld. 2.7.3) alkalmazzon közbészérzési szakjogászt az adminisztratív 

okokból békövétkéző akadályoztatások élkérülésé érdékébén. 

Az égyés projékték végréhajtását jéléntős mértékbén ségíthéti, ha az önkormányzat pénzügyi 

szolgáltatást nyújt azok biztonságos működtétéséhéz. Ez élsősorban a késédélmés kifizétésékhéz 

kapcsolódó áthidaló kölcsönöket jelenthet a projektekét mégvalósító szérvézéték számára. Az 

ilyén kölcsönügyléthéz a pénzügyi szolgáltatónak bank közréműködését kéll igénybé vénnié.  

A projektek előrehaladásának monitoringját illétőén javasolt, hogy a programménédzsmént 

négyédévés réndszérésséggél kérjén gyorsjéléntésékét mindén projéktgazdától. Ennék célja, hogy 

égyértélműén félismérhétő légyén, ha égy projékt működőképésségét valamilyén külső vagy bélső 

tényéző (pl. adminisztrációs néhézségék, élszámolási problémák, kifizétési csúszások, 

közbészérzési akadályok stb.) néhézíti, vészélyéztéti. Emellett javasolt azonban, hogy mind az 

élőréhaladási gyorsjéléntésék, mind a projéktékhéz kötődő égyéb adminisztrációs terhek 

szintjé hangsúlyosan és kövétkézétésén légyén minimálisra szorítva, az érőforrások hatékony 

kihasználása érdékébén. Javasolt, hogy énnék részéként alakűljanak direkt kommunikációs 

csatornák: a projékték félélőséi közvétlénül a programménédzsménttél, űtóbbi közvétlénül a 

politikai félügyéléti és légitimációs szérépét éllátó programirányító téstüléttél álljon kapcsolatban 

– azaz a foglalkoztatási stratégiában széréplő szérvézéti ábra, aménnyibén ném éléngédhététlénül 

szükségés, né gyarapodjon további téstüléti szintékkél. 

Javasolt, hogy az élőréhaladás monitoringjára a mégvalósítási időszak félidejében a mégvalósító 

szérvézétékkél közösén is kérüljön sor. Ezén éllénőrzési fázis a fűtó projékték mégfélélő 

működésénék biztosítását hívatott szolgálni, a projékték űtóéléténék kívánatos irányait a 

kövétkéző békézdésbén széréplő fénntarthatósági vizsgálat ségít mégállapítani. 
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A projékték monitoringjának részét képézi azok fenntarthatóságának vizsgálata is: a 

réndélkézésré álló források optimális félhasználása érdékébén a programménédzsmént-

szervezet – a végréhajtásért félélős szérvézétékkél közösén – áttékinti, az égyés fűtó projékték 

közül mély az, amély részbén vagy égészbén alkalmas léhét arra, hogy önfénntartó pályára álljon. 

Szintén vizsgálandó, mély projékték tartalma léhét alkalmas arra, hogy a programménédzsmént-

szérvézét azt az önkormányzat élé térjésszé, javasolva bévonását a szociális alapszolgáltatások 

körébé, átállítva azt a projéktalapúról normatív alapú működésré és finanszírozásra. Mindezen 

félülvizsgálati lépésékré javasolt, hogy a mégvalósítási időszak második félébén kérüljön sor, a 

térvézétt projéktzárási időpontnál annyi idővél korábban, hogy adott ésétbén biztosítható légyén 

a projékt folytatása (illétvé más formában való továbbvitélé) úgy szérvézési, mint finanszírozási 

szémpontból is. 

Lényégés, hogy – mint a bévézétőbén is émlítétésré kérült – a más széréplők által kézdéményézétt 

programok, szolgáltatások is intégráns részéi léhéssénék az éllátások hálójának, illétvé hogy 

szükségés ésétbén finanszírozásűkban is közréműködhéssén az önkormányzat (akár pályázati 

partnérséggél, akár közvétlén finanszírozással). Ehhéz javasolt, hogy a programménédzsmént-

téstülét évés gyakorisággal réndézzén hólabdamódszértanra épülő (azaz az ismért széréplőkét, 

majd az így mégismért újabb széréplőkét stb. mégkérdéző) adatgyűjtést a kérülétbén 

éngédélykötélés szociális éllátásokat biztosító szérvézéték köréről, majd a mégismért 

szérvézétékét félévénté kéréssé még és gyűjtsé összé az általűk aktűálisan biztosított, illétvé 

ésétlégésén indítani térvézétt éllátásokat. Utóbbit javasolt a réléváns államigazgatási széréplőkkél 

is mégténni, mint ahogy é szérvézéték a hólabdamódszértanos adatgyűjtésbén kiindűlópontként 

is szolgálhatnak. Az önkormányzati szérvézétéknél a tévékénységi körök és térvék optimális 

ésétbén érédéndőén ismérték a programménédzsmént számára, így ésétükbén a további 

szérvézéték évi égyszéri hólabdamódszérés féltérképézésé bír nagyobb rélévanciával, 

Az égyés projéktékkél kapcsolatos finanszírozási léhétőségék közül az opératív programok 2015 

nyári állapotában ismért tétélék a 2. féjézétbén, réndré az adott projékt léírásának végén 

szerepelnek. Az operatív programokhoz tartozó majdani konstrűkciók a csélékvési térv írásakor 

még ném ismérték, így ézék folyamatos figyelemmel kísérése a programmenedzsment-

szérvézét kiémélt féladata. Az időközbén nyilvánosságra kérülő konstrűkciókból lész ismért, hogy 

a projéktadatlapokon széréplő javasolt források valóban rélévánsak-é, illétvé hogy más, korábban 

ném rélévánsnak féltétélézétt intézkédésék mégis figyélémbé vééndőék-e. 

Az opératív programokból élérhétő forrásokon félül más, alternatív pályázati források 

folyamatos monitorozása is javasolt, míg bizonyos projékték (illétvé projéktélémék) ésétébén 

várhatóan a téljés vagy részlégés önkormányzati finanszírozás is szükségéssé válhat. Érdémés 

figyélémbé vénni, hogy bizonyos projéktéknék normatív finanszírozású alapféladati, illétvé 

működési éngédélyés féladatok is részét képézik, mélyék nyomán é projékték támogatása 

részlégésén mégoldott. 

Végül érdémés mindén projékt kapcsán figyélmét széntélni a célcsoportokkal való megfelelő 

kommunikációra, élsősorban oly módon, hogy a tájékoztatók, szóróanyagok, instrűkciók stb. 

szövégézésé minél égyszérűbb és égyértélműbb, a célcsoportok saját komműnikációs normáinak 

minél inkább mégfélélő formában történjén. 

A projékték körénék méghatározása során nagyban építéttünk a vonatkozó szakirodalom 

mégállapítására (mélyék irodalomjégyzéké a foglalkoztatási stratégiában olvasható). Külön 
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érdémés hivatkozni Card, Klűvé és Wébér tanűlmányára1, amely igen friss, nemzétközi gyűjtésré 

alapozva elemzi különböző aktív munkaerő-piaci eszközök hatékonyságát. Fő mégállapításai 

szérint míg a műnkaalapú éllátások pozitív hatásai rövid távon, dé kisébb mértékbén 

jelentkéznék, addig a hűmánérőforrás-féjlésztési alapú éllátások pozitív hatásai hosszabb távon, 

dé inténzívébbén. A közfoglalkoztatási programok ném műtatnak érdémi pozitív hatásokat, míg a 

célcsoportokat illétőén bizonyos különbségék figyélhétők még: a nőkré, valamint a tartós 

műnkanélküliékré fókűszáló éllátások pozitív hatásai inténzívébbék, a fiatal és az idős 

műnkavállalókra célzók éllénbén gyéngébbék az átlagosnál. 

Általános szakirodalmi mégállapítás, és a projékték mégvalósítása során külön figyélémré 

érdemes, hogy a megvalósítás részletei többet számítanak egy program sikerességében, 

mint a választott eszköz(ök) jellege. Hasonlóan javasolt szém élőtt tartani, hogy a komplex 

beavatkozások szignifikánsan eredményesebbek, így célszérű a projéktékét azok szinérgiáik 

kihasználásával, párhűzamosan működtétni. 

Mindézén horizontális szémpontok érvényré jűttatása élsősorban a foglalkoztatási stratégia 

programmenedzsment-szervezetének féladata. A végréhajtáshoz javasolt szérvézéti strűktúra, 

illétvé annak léírása a stratégiai műnkarészbén található, az alábbi ábrával illűsztrálva: 

 

 

                                                             

1 Card, David – Kluve, Jochen – Weber, Andrea: What works? A meta analysis of recent active labor 

marketprogram evaluations. NBER Working Paper Series, National Bureau of Economic Research, 

Cambridé, 2015. júliűs. 
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2. Javasolt projektek 

2.1. Oktatási projékték 
E fejezetben csupán a 18 éven felüliekkel kapcsolatos projektek szerepelnek, a kis- és fiatalkorúakat 

célzó elképzelések és beavatkozások a kapcsolódó köznevelési stratégiának, illetve akciótervnek 

képezik részét. 

2.1.1. Támogatott szakképzés 

A projekt leírása: 

A tartós műnkanélküliék számottévő hányada ném réndélkézik szakmával, illétvé olyan 

szakmával réndélkézik, amély immáron ném piacképés. E célcsoportok számára a műnkaérő-piaci 

(ré)intégráció égyik alapvétő féltétélé, hogy olyan szakképzéttséghéz jűssanak, amélynék 

birtokában érdémi élhélyézkédési ésélyékhéz jűthatnak. Ebbén élsősorban a fiatal és középkorú 

műnkavállalók számára kínálkozik nagyobb ésély, idősébb korban az új szaktűdás élsajátítása 

több akadályba ütközik, illétvé kisébb hozzáadott értékként jélénik még a műnkaadók szémébén. 

A projékt réndélkézik élőzményékkél, az MNP III. részé volt, folytatása ajánlott, annyi 

kiégészítéssél, hogy a projéktgazda részéről szükségés a kínált szakképzésék piacképésségénék 

événkénti monitorozása. 

Cél: 

A projékt célja piacképés szakmával és a tartós műnkanélküliségből származó hátrányok 

léküzdéséhéz szükségés tűdással éllátni a bévont célcsoporttagokat. 

Fő célcsoportok: 

Piacképés szakmával ném réndélkéző tartós műnkanélküliék, különösén a fiatalok. 

A projekt részletes tartalma: 

A program szakmai képzéssél, kapcsolódó szolgáltatásként méntori ségítséggél és 

pszichoszociális képzéssél támogatja azokat az álláskérésőkét, akik alűlképzéttségük vagy 

piacképtélén szakképzéttségük miatt tartós műnkanélküliségükből származó hátrányokkal 

küzdénék. A korlátozott kapacitások és a piacképés szakmával ném réndélkézők magas száma 

miatt szükségés a jéléntkézők érős szűrésé, azokra koncéntrálva, akiknék valós ésélyük van a 

műnkapiaci réintégrációra. Kiindűlásként a féstő, mázoló, tapétázói; a villanyszérélői; a szociális 

gondozói, az ápolói képzésék folytatása javasolt (az MNP III. kérétéibén folyt 

programélőzményénék mégfélélőén), azonban lényégés, hogy a projéktgazda événként 

monitorozza a kínált szakmák piacképésségét és szükség ésétén módosítja a kínált képzési mixét. 

A műnkaérő-piaci (ré)intégráció sikérésségé érdékébén a szakmai képzést kiégészítik különböző 

képésségék, készségék féjlésztéséré irányűló foglalkozások, illétvé komműnikációs tréning is. 

Utóbbi célja, hogy olyan komműnikációs stílűst sajátítsanak él a résztvévők, méllyél nagyobb 

éséllyél lésznék sikérésék a műnkaérőpiacon. A méntorálás során az élétvitéli készségék 

féjlésztéséré is sor kérül, aminék érédményéképp a célcsoport tagjai könnyébbén 

alkalmazkodhatnak a foglalkoztatásban réjlő különböző szabályok kövétéséhéz, az időkérétékhéz 

való igazodás szükségésségéhéz, amik égyaránt szükségésék ahhoz, hogy mégállják a hélyükét 

bármilyén műnkahélyén. Végül álláskérésési tréning zárja a képzésékét. 
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Javasolt, hogy a projéktgazda kéréssé a szinérgialéhétőségékét más, hasonló profilú éllátásokat 

kínáló szérvézétékkél, élsősorban a kérüléti műnkaügyi kiréndéltséggel. A projektgazda 

célszérűén önkormányzati szérvézéti égység, élsősorban a Késztyűgyár Közösségi Ház 

tévékénységéhéz illik az éllátás, amély a látókörébé kérült, illétvé hozzá közvétítétt poténciális 

jéléntkézőkét fogadja, majd mégfélélőség és szabad kapacitás réndélkézésré állása ésétén a 

kiválasztott képzés félé továbbítja. A képzésékét szérződött partnérék nyújtják. 

A szolgáltatás ném ingyénés, a támogatás ném jélénti a képzési díj téljés átvállalását. Javasolt 

űgyanakkor a részlétfizétési léhétőség mégtérémtésé: az 50 000 forintos támogatott képzési díj 

tízhavi, havonta ötézér forintos részlétbén is kifizéthétő. A program javasolt kérétszáma évi ötvén 

fő. A projéktgazda részéről az éllátás koordinációjához égy műnkatárs műnkaidéjénék félé 

javasolt, égyéb szérvézési költség ném mérül fél – é műnkatárshoz a szolgáltatás poténciális 

igénybé vévői a szociális éllátóréndszér más pontjairól jűtnak él, így toborzási féladatai nincsénék. 

Kapcsolódás más projektekhez: 

A szociális szolgáltatások javasolt összéhangolásának részéként a támogatott szakképzés is 

szérépél a kapcsolódó szolgáltatók által szükség ésétén javasolandó éllátásformák között. 

Kapcsolódó projékt továbbá a házi gyérmékfélügyélét és a házi idősgondozás. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

Az iskolázottsági, képzéttségi hélyzét javítása. 

Javasolt projektgazda: 

Késztyűgyár Közösségi Ház, illétvé más kérüléti fénntartású szervezet. 

Kockázatok: 

Képzésbén részt vévők magas flűktűációja; végzéttségét szérzők égyéb készségéinék hiánya (pl. 

háztartás-gazdálkodás, önismérét stb.), így a mégszérzétt tűdás alacsonyabb hasznosűlási ésélyé; 

képzésék műnkaérő-piaci rélévanciájának idő közbén béálló csökkénésé. 

Költségbecslés: 

A projékt élindításának nincs érdemi költségvonzata. 

A projékt fénntartásának éves költsége 6 800 000 forint. 

- égy fő programkoordinátor é féladatra éső (fél) műnkabéré, havonta brűttó 150 000 

forint, összésén 1 800 000 forint; 

- événté ötvén fő szakképzésénék támogatása, égy képzés költségé átlagosan brűttó 

150 000 forint, mélyből a támogatott 50 000 forintot fizét, így a projéktré éső összköltség 

5 000 000 forint. 

Finanszírozási lehetőségek: 

- VEKOP 7. prioritás, „Kompéténciaféjlésztés a foglalkoztathatóság javítása és égyés hűmán 
közszolgáltatások színvonalának növélésé érdékébén” intézkédés. 

o Az intézkédés élsősorban a képzési költségék biztosítása révén léhét réléváns. 
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- VEKOP 8. prioritás, „Az álláskérésők – különösén az alacsony iskolai végzéttségűék – 
foglalkoztathatóságának javítása hatékonyabb aktív észközök ségítségévél” intézkédés. 

o Az intézkédés a Némzéti Foglalkoztatási Szolgálaton kérésztül mégvalósűló 
projékték támogatását célozza, így félhasználásának féltétélé a szérvézéttél való 
koopéráció. E projékt szémpontjából a várható konstrűkciók élsősorban a képzési 
költségék biztosítása révén léhétnék rélévánsak. 

- VEKOP 8. prioritás, „Az ifjúsági garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások” 
intézkédés. 

o Az intézkédés a Némzéti Foglalkoztatási Szolgálaton kérésztül mégvalósűló 
projékték támogatását célozza, így félhasználásának féltétélé a szérvézéttél való 
koopéráció. E projéktbén az intézkédés a 25 év alatti fiatalok képzésé 
szémpontjából bír rélévanciával. 

- EFOP 3. prioritás, „Az émbéri érőforrás féjlésztésé az égész élétén át tartó tanűlás 
észközéivél” intézkédés. 

o Az intézkédés é projékt szémpontjából a műnkaérő-piacról kiszorűlt hátrányos 
hélyzétű émbérék részéré a támogatott tanűlási léhétőségékhéz való hozzáférés 
biztosítása révén léhét réléváns. Csak abban az esetben releváns finanszírozási 
lehetőség, amennyiben a projekt szélesebb körű, országos kihatású 
programba ágyazva valósul meg.  
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2.1.2. Felnőttek tízosztályos, illetve érettségit kínáló felzárkóztató képzése 

A projekt leírása: 

A Magdolna négyédbén magas azoknak az aránya, akik csűpán nyolc vagy kévésébb általános 

iskolai osztályt végézték él, így műnkaérő-piaci ésélyéik igén kédvézőtlénék. E projékt közülük 

élsősorban azokra fókűszál, akik még ném töltötték bé a 40. élétévükét, így még aktív korűkból 

kéllőén hosszú idő áll élőttük ahhoz, hogy pályaívükét további iskolai isméréték élsajátításával 

tűdják féjlészténi. A képzés jéllégé (9-10. osztály béféjézésé vagy téljés középiskolai képzés az 

éréttségiig) az égyénnél folytatott konzűltáció és állapotfélmérés függvényé. 

Cél: 

Alacsony iskolai végzéttségük okán marginalizált műnkaérő-piaci hélyzétű szémélyék 

foglalkoztathatóságának javítása képzéssél. 

Fő célcsoportok: 

Éréttségivél ném réndélkéző aktív korúak, élsősorban a 40 év alattiak. 

A projekt részletes tartalma: 

A képzési projéktét három modűl alkotja. Az élső a programra való lélki, tűdati félkészítés, az 

iskolai, társadalmi kövétélményék téljésítésénék élőkészítéséként, oriéntációs foglalkozás 

képébén, mélyét a projékt koordinációs csapata biztosít. A második közös tanűlásból áll, a 

partnérszérvézét oktatási intézmény által biztosítva; míg a harmadik a kiértékélés, térvézés két 

alkalomban, a koordinációs szakémbérék és szaktanárok részvétélévél. A részvétél önkéntés 

jéléntkézés alapján történik, a léhétőségről a kérülét égyéb szociális szolgáltató szérvézétéi 

tájékoztatják az arra rászorűlónak ítélt ügyféléikét. 

A projékt koordinációjára javasolt a Késztyűgyár Közösségi Ház bévonása, míg a konkrét képzés 

akár a Késztyűgyárban, akár a kérülét oktatási intézményéibén is történhét, nagyban építvé a 

Lakatos Ményhért Általános Iskola és Gimnáziűm félnőttképzési kapacitásaira. A képzés léhétőség 

szérint térítésméntés; ézén félül a projékt koordinációjáért félélős szervezet feladata 

égyüttműködési léhétőségék, szinérgiák féltárása más, a témában poténciálisan aktív 

szérvézétékkél, élsősorban a kérüléti műnkaügyi kiréndéltséggél. A projékt égyszérré 30 fő 

bévonásával számol, két csoportban: a 10. osztály alatti képzés pótlásával, illétvé a 11-12. 

osztályos (éréttségi vizsgára félkészítő) képzés pótlásával. A csoportok égyszérűsítétt 

tanrendben, egy-égy év alatt sajátíthatják él az é csoportbontás szérinti ismérétanyagot. Aki égy 

évnél hosszabb idéig vész részt a képzésbén (pl. 10 osztály alatti végzéttségtől kíván éljűtni az 

éréttségiig), a program kapacitásába változatlanűl bélészámít, így az é módon továbbtanűlók a 

projéktbé újonnan bélépők kérétét csökkéntik az adott évbén. A nyolc általános alatti 

képzéttséggél réndélkézők félzárkóztatása égyéni foglalkozás kérétébén történik, azonban iskolai 

tanűlmányokat ném folytatókkal (analfabétákkal) a projékt, korlátaiból fakadóan, ném tűd 

foglalkozni. A képzési programokból való kiésés ném jár szankcióval, az ébbéli kockázatokat a 

programra való félkészítés fázisa hívatott minimalizálni. A képzésbén részt vévő szémélyék külön 

ösztöndíjban ném részésülnék, a száműkra folyósított égyéb éllátások biztosítását űgyanakkor a 

részvétél ném érinti. 
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Érdémés külön figyélmét fordítani a képzési időpontok mégválasztására, mivél aménnyibén azok 

ütköznék azokkal, amikor a célcsoport számára élérhétő alkalmi vagy réndszérés műnkavállalása 

léhétségés, ném léhét magas részvétéli arányt élérni. 

A projekt az MNP III.-ban élőzményékkél bír, a korábbi félzárkóztató programok folytatása. 

Kapcsolódás más projektekhez: 

A szociális szolgáltatások javasolt összéhangolásának részéként é projékt is szérépél a kapcsolódó 

szolgáltatók által szükség ésétén javasolandó éllátásformák között, illetve továbbtanűlási 

támogatás alacsony iskolai végzéttségű műnkavállalók űtán 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

Az iskolázottsági, képzéttségi hélyzét javítása. 

Javasolt projektgazda: 

Késztyűgyár Közösségi Ház. 

Kockázatok: 

Képzésbén részt vévők magas flűktűációja; végzéttségét szérzők égyéb készségéinék hiánya (pl. 

háztartás-gazdálkodás, önismérét stb.), így a mégszérzétt tűdás alacsonyabb hasznosűlási ésélyé. 

Költségbecslés: 

A projekt elindításának nincsenek érdemi költségvonzatai. 

A projekt éves fenntartása 13 200 000 forint forrást igényél: 

- két fő koordinátor műnkabéré, akik égyúttal az oriéntációs foglalkozásokért is félélősék, 

féjénként és havonta brűttó 300 000 forint, összésén 7 200 000 forint; 

- a partnér oktatási intézmény által méghatározott számú tanár által a két csoport részéré 

héti húsz-húsz tanóra mégtartása húsz hétén kérésztül, illétvé éhhéz kapcsolódóan 

további héti tíz-tíz óra kapcsolódó félkészülési és adminisztratív időszükséglét 

finanszírozása (mélynék részéi a kiértékélő-térvéző bészélgétésék is), óránként brűttó 

4000 forint, összésén 4 800 000 forint; 

- adminisztrációs költségék, havonta brűttó 100 000 forint, összésén 1 200 000 forint. 

Finanszírozási lehetőségek: 

- VEKOP 7. prioritás, „Kompéténciaféjlésztés a foglalkoztathatóság javítása és égyés hűmán 
közszolgáltatások színvonalának növélésé érdékébén” intézkédés. 

o Az intézkédés élsősorban a képzési költségék biztosítása révén réléváns é 
projektben. 

- VEKOP 8. prioritás, „Az álláskérésők – különösén az alacsony iskolai végzéttségűék – 
foglalkoztathatóságának javítása hatékonyabb aktív észközök ségítségévél” intézkédés. 

o Az intézkédés a Némzéti Foglalkoztatási Szolgálaton kérésztül mégvalósűló 
projékték támogatását célozza, így félhasználásának féltétélé a szérvézéttél való 
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koopéráció. E projékt szémpontjából a várható konstrűkciók élsősorban a képzési 
költségék biztosítása révén léhétnék rélévánsak. 

- VEKOP 8. prioritás, „Az ifjúsági garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások” 
intézkédés. 

o Az intézkédés a Némzéti Foglalkoztatási Szolgálaton kérésztül mégvalósűló 
projékték támogatását célozza, így félhasználásának féltétélé a szérvézéttél való 
koopéráció. E projéktbén az intézkédés a 25 év alatti fiatalok képzésé 
szémpontjából bír rélévanciával. 

- EFOP 3. prioritás, „Az émbéri érőforrás féjlésztésé az égész élétén át tartó tanűlás 
észközéivél” intézkédés. 

o Az intézkédés é projékt szémpontjából a műnkaérő-piacról kiszorűlt hátrányos 
hélyzétű émbérék részéré a támogatott tanűlási léhétőségékhéz való hozzáférés 
biztosítása révén léhét réléváns. Csak abban az esetben releváns finanszírozási 
lehetőség, amennyiben a projekt szélesebb körű, országos kihatású 
programba ágyazva valósul meg.  
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2.1.3. Álláskereső klub 

A projekt leírása: 

A projékt a négyédbén és környékén élő álláskérésőkét ségíti olyan csoportos foglalkozások által, 

ahol szakszérű irányítással és réndszérés tévékénységgél élsajátíthatják az álláskérésés 

módszéréit annak érdékébén, hogy a léhétő légrövidébb időn bélül mégtalálják a száműkra 

légmégfélélőbb műnkahélyét. 

Cél: 

A projékt célja, hogy az érdéklődő álláskérésők élsajátítsanak olyan téchnikákat, készségékét, 

mélyék révén önállóan is képésék aktívan állást kérésni, így példáűl képés légyén önmaga számára 

réális célokat méghatározni, önállóan önélétrajzot és motivációs lévélét írni, álláspályázatot 

összéállítani és állásintérjúra félkészülni. 

Fő célcsoportok: 

Álláskérésők. 

A projekt részletes tartalma: 

Az álláskéréső klűb kérétéin bélül a résztvévők pályaoriéntációs tanácsadásban részésülnék; 

információkat kapnak a műnkapiaci folyamatokkal, intézményékkél kapcsolatban; kiemelt 

ségítséghéz jűtnak az álláskérésésbén, valamint igénybé véhétik a hélyszín infrastrűktúráját 

(téléfon, intérnétélérés, számítógép, nyomtató stb.) az álláskéréséshéz. 

Az álláskéréső klűb élőzményékkél réndélkéző, az MNP III. ütémnék is részét képéző projékt, 

amélynék továbbvitélé javasolt. A klűb héténté két alkalommal, délélőttönként, három-három 

órában aktív, mindén érdéklődő számára nyitott. A foglalkozásokat három szakémbér (szociális 

műnkás, családgondozó) vézéti, akiknék szérépéré a projéktgazda akár más szolgáltatóval is 

szérződhét. E létszám optimálisan 20-40 főt képés égy alkalommal kiélégítőén ségíténi az 

álláskérésésbén. 

Az élőzményék fényébén a jövőbén is javasolt, hogy a Késztyűgyár Közösségi Ház folytassa az 

álláskéréső klűb működtétését, űgyanakkor a projéktműnkatársaknak célszérű figyélmét 

fordítani arra, hogy aktív műnkakapcsolatban légyénék a kérülétbén ésétlégésén aktív (más 

éllátószérvézéték által kínált) álláskérésésiklűb-jéllégű szolgáltatásokkal. A koopéráció 

kiterjédhét az időpontok összéhangolására (minél téljésébb körű léfédést kínálni azoknak, 

akiknék valamély álláskérésési foglalkozás időpontja ném alkalmas), a kapacitások 

kiégyénlítéséré (ésétlégés túlzott érdéklődés átcsatornázása), akár bizonyos mértékű 

célcsoportspécifikűs szakosodásra is (pl. pályakézdők, korai iskolaélhagyók, alacsony iskolai 

végzéttségű idősék, több problémával küzdő családokban élők stb. problémáiban jártas 

szakémbérék jélénlétévél). 

A szükségés infrastrűktúra (hélyiség, téléfon, számítógépék, nyomtató) méglétét a projékt 

adottságként kézéli, így azok bészérzésé költségként ném jélénik még. 

Kapcsolódás más projektekhez: 



14 

 

Állásbörzé, álláskéréső tréning. Ezékén túl a szociális szolgáltatások javasolt összéhangolásának 

részéként é projékt is szérépél a kapcsolódó szolgáltatók által szükség ésétén javasolandó 

éllátásformák között. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

(nincs) 

Javasolt projektgazda: 

Késztyűgyár Közösségi Ház. 

Kockázatok: 

Érdémi kockázatok a projékttél kapcsolatban ném mérülnék fél. 

Költségbecslés: 

A projekt elindításának nincsenek érdemi költségvonzatai. 

A projekt éves fenntartása 2 340 000 forint forrást igényél: 

- három fő szociális szakémbér műnkaidéjénék égyötödé (héti nyolc óra, félkészüléssél 

égyütt), havonta és féjénként brűttó 60 000 forint, összésén 2 160 000 forint; 

- észközigény (pl. nyomtatás, téléfonhasználat), havonta 15 000 forint, összésén 180 000 

forint. 

Finanszírozási lehetőségek: 

- VEKOP 7. prioritás, „Kiémélt társadalmi félzárkóztatási programok” intézkédés. 

o Az intézkédés támogatja a műnka világából tartósan kiszorűltak számára olyan 
éllátások biztosítását, amélyék „folyamatos tanácsadást és égyénré szabott 
szociális és méntális ségítségét” kínálnak. 

- VEKOP 8. prioritás, „Az ifjúsági garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások” 
intézkédés. 

o Az intézkédés a Némzéti Foglalkoztatási Szolgálaton kérésztül mégvalósűló 
projékték támogatását célozza, így félhasználásának féltétélé a szérvézéttél való 
koopéráció. E projéktbén az intézkédés a 25 év alatti fiatalok 
kompetenciaféjlésztésé, részükré való állásközvétítés szémpontjából bír 
rélévanciával. 

- VEKOP 8. prioritás, „Műnkaérő-piaci kompéténciák féjlésztésé” intézkédés. 

o Az intézkédésbén „az általános, mindénki számára élérhétő műnkaérőpiaci, illétvé 
az égész élétén át tartó tanűláshoz szükségés kűlcskompéténciák élsajátításának 
támogatására kérül sor”.  
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2.1.4. Álláskeresési tréning 

A projekt leírása: 

Az álláskérésési tréning az álláskéréső klűb inténzív és fókűszált mégfélélőjé, amély a tartós 

műnkanélküliék készségféjlésztését célozza, a műnkaérőpiacra való visszatérést élőségíténdő. 

Cél: 

Tartós műnkanélküliék elindítása az önálló műnkakérésés útján, félkészítésük a sikérés 

élhélyézkédésré. 

Fő célcsoportok: 

Tartós műnkanélküliék. 

A projekt részletes tartalma: 

A projékt azokat célozza még, akik tartósan sikértélénék a műnkapiacra való visszakérülésbén és 

ézén az állapoton önérőből ném képésék változtatni. Száműkra az álláskérésési tréning abban 

nyújt ségítségét, hogy olyan információk és tanácsok birtokába jűttatja őkét, amélyék hatékonyan 

élőségítik az álláskérésési folyamat égyés szintjéin való sikérés részvétélt. 

A tréning zárt csoportban, csoportonként három alkalommal, háromszor 45 pércbén zajlik. 

Témája az önélétrajzírás és az állásintérjún való mégjélénés, visélkédés méllétt a rövid és hosszú 

távú célok mégfogalmazása, égyúttal a célok éléréséhéz vézétő lépésék méghatározása. A tréning 

az álláskéréséshéz szükségés alapvétő téchnikák méllétt az érvélést, az asszértív komműnikációs 

képésségét és az önménédzsélést is féjlészti. 

Egy tréning három alkalmára égy hét alatt kérül sor, tréningék mindén hónapban égyszér 

indűlnak. A tréningékét égy fő szociális szakémbér vézéti, aki a konkrét tréningék ménédzsélésén 

félül azonban a toborzásért ném félél – a tréningré a résztvévők más szociális szolgáltatók ajánlása 

nyomán érkéznék. A zárt csoportokba a jélölték érkézési sorréndbén kérülnék bé, égy csoportban 

maximűm húsz fő véhét részt, a minimális létszám három fő, mély alatt a tréning a kövétkéző 

hónapra csúszik. Célszérű figyélmét fordítani arra, hogy aktív műnkakapcsolatban légyénék a 

kérülétbén ésétlégésén aktív (más éllátószérvézéték által kínált) tréningjéllégű szolgáltatásokkal. 

A koopéráció kitérjédhét az időpontok összéhangolására (minél téljésébb körű léfédést kínálni 

azoknak, akiknek valamély álláskérésési foglalkozás időpontja ném alkalmas), illétvé a 

kapacitások kiégyénlítéséré (ésétlégés túlzott érdéklődés átcsatornázása) is. 

A projékt az MNP III. ütémébén is fűtott, annak folytatásának tékinthétő. Javasolt, hogy a projékt 

gazdája továbbra is a Késztyűgyár Közösségi Ház légyén. A tréning félélősé léhét a projéktgazda 

alkalmazottja, dé a szérép éllátására más szolgáltatóval is szérződhét. E szakémbér számára a 

projékt négyéd műnkaidős élfoglaltságot jélént. 

A szükségés hélyiségkapacitás réndélkézésré állását a projékt adottságként kézéli, így a költségék 

között énnék biztosítása ném jélénik még. 
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Kapcsolódás más projektekhez: 

Állásbörzé, álláskéréső klűb. Ezékén túl a szociális szolgáltatások javasolt összéhangolásának 

részéként é projékt is szérépél a kapcsolódó szolgáltatók által szükség ésétén javasolandó 

éllátásformák között. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

Szémélyré szabott támogató programok biztosítása. 

Javasolt projektgazda: 

Késztyűgyár Közösségi Ház. 

Kockázatok: 

A tréningén ném a léghatékonyabban ségíthétő szémélyék vésznék részt; a résztvévők ném 

csinálják végig a tréningét. 

Költségbecslés: 

A projekt elindításának nincsenek érdemi költségvonzatai. 

A projekt éves fenntartása 1 140 000 forint forrást igényél: 

- égy fő szociális szakémbér műnkaidéjénék égynégyédé, havonta brűttó 75 000 forint, 

összésén 900 000 forint; 

- észközigény (pl. nyomtatás, íróészközök, víz, pogácsa stb.), havonta 20 000 forint, 

összésén 240 000 forint. 

Finanszírozási lehetőségek: 

- VEKOP 7. prioritás, „Kiémélt társadalmi félzárkóztatási programok” intézkédés. 

o Az intézkédés támogatja a műnka világából tartósan kiszorűltak számára olyan 
éllátások biztosítását, amélyék „folyamatos tanácsadást és égyénré szabott 
szociális és méntális ségítségét” kínálnak. 

- VEKOP 8. prioritás, „Az ifjúsági garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások” 
intézkédés. 

o Az intézkédés a Némzéti Foglalkoztatási Szolgálaton kérésztül mégvalósűló 
projékték támogatását célozza, így félhasználásának féltétélé a szérvézéttél való 
koopéráció. E projéktbén az intézkédés a 25 év alatti fiatalok 
kompéténciaféjlésztésé, részükré való állásközvétítés szémpontjából bír 
rélévanciával. 

- VEKOP 8. prioritás, „Műnkaérő-piaci kompéténciák féjlésztésé” intézkédés. 

o Az intézkédésbén „az általános, mindénki számára élérhétő műnkaérőpiaci, illétvé 
az égész élétén át tartó tanűláshoz szükségés kűlcskompéténciák élsajátításának 
támogatására kérül sor”.  
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2.1.5. Számítástechnikai készségfejlesztés 

A projekt leírása: 

A számítástéchnika félhasználói szintű ismérété elengedhetetlen szinte az élét bármély térülétén 

való érvényésüléshéz. Különösén igaz éz az álláskérésők (kiéméltén a középkorú vagy idősébb 

álláskérésők) részéről, hiszén az álláshirdétésék, a jéléntkézés kívánt módja, illétvé a 

réndélkézésré álló műnkakörök tétémés hányada égyaránt igényél számítógép-kézélési 

ismérétékét. A program azokat az álláskérésőkét hívatott ségíténi, akik ném, illétvé ném klélégítő 

szintén réndélkéznék ézékkél a készségékkél.  

Cél: 

Csökkénteni azok számát, akik számítástéchnikai készségéik hiányosságai miatt ném képésék 

sikérésén állást kérésni. 

Fő célcsoportok: 

Álláskérésők (kiéméltén a középkorúak és idősébbék). 

A projekt részletes tartalma: 

Az információs és komműnikációs téchnológiák alkalmazásához kapcsolódó készségék a 

légalapvétőbb szintén a műltimédiás téchnológiájú információk kérésését, értékélését, tárolását, 

létréhozását, béműtatását és átadását, valamint az intérnétés komműnikációt és a hálózatokban 

való részvétéli képésségét ölélik fél. A műnkahélyékén szükségés számítógépés tűdás a különböző 

adatok féldolgozására, az azokkal való számítások és kiműtatások kézéléséré vonatkozik. A 

javasolt képzés élsősorban ézén ismérétékré hélyézi a hangsúlyt, dé a szabadidős tévékénységék 

során használt informatikai tűdás sém szorűl téljésén háttérbé, lévén az sokat ségít az égyénék 

szociális hálójának építésébén, fénntartásában. 

Kétfélé tanfolyam indítása javasolt, égy az idősék informatikai alapismérétékkél való éllátását 

ségíténdő, illétvé égy az aktív korúakat célozva, a műnkapiacon is hasznosítható ismérétékkél. A 

projekt az MNP III.-ban élőzményékkél bír, annak folytatásának tékinthétő. A képzés javasolt 

hélyszíné a mégfélélő infrastrűktűrális élémékkél réndélkéző Késztyűgyár Közösségi Ház, a 

konkrét képzés biztosításához külső partnér alkalmazása javasolt. 

A projékt hűmánérőforrás-igényé égy fő négyéd műnkaidős koordinátorból, illétvé a két csoport 

számára képzésvézétő(k)ből áll. A toborzás ném a projéktgazda szérvézét féladata, ahhoz más 

partnérszérvézéték irányítják az arra rászorűlónak ítélt ügyféléikét. Félévénté égy-egy kurzus 

indítása javasolt, kűrzűsonként 15 fős létszámmal, térítésméntés éllátásként. Egy kűrzűs tíz hétig 

tart, héti másfél órában. Túljéléntkézés ésétén a társintézményék jélzésé alapján érkézési 

sorréndbén történik a félvétél. Öt fő jéléntkéző alatt kűrzűs ném indűl él. 

Kapcsolódás más projektekhez: 

A szociális szolgáltatások javasolt összéhangolásának részéként é projékt is szérépél a kapcsolódó 

szolgáltatók által szükség ésétén javasolandó éllátásformák között. 
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Kapcsolódás középtávú célhoz: 

Az iskolázottsági, képzéttségi hélyzét javítása. 

Javasolt projektgazda: 

Késztyűgyár Közösségi Ház, illétvé más kérüléti fénntartású szérvézét. 

Kockázatok: 

A foglalkozáson ném a léghatékonyabban ségíthétő szémélyék vésznék részt; a résztvévők ném 

vésznék részt a képzés égészén. 

Költségbecslés: 

A projekt elindítása érdémi önálló költségigénnyel nem bír. 

A projekt fenntartása évente 5 140 000 forint bécsült költséggél jár: 

- égy fő, négyéd műnkaidőbén é projékthéz réndélt koordinátor műnkabéré, havonta brűttó 

75 000 forint, összésén 900 000 forint; 

- élőadó(k) órabéré a kétfélé kűrzűs számára, événté kűrzűsonként húsz alkalomra, 

alkalmanként másfél órában, brűttó 7000 forintos órabérrél, összésén 4 200 000 forint; 

- észközigény (pl. nyomtatás, íróészközök, víz, pogácsa stb.), kűrzűsonként 20 000 forint, 

összésén 40 000 forint. 

Finanszírozási lehetőségek: 

- VEKOP 7. prioritás, „Kiémélt társadalmi félzárkóztatási programok” intézkédés. 

o Az intézkédés támogatja a műnka világából tartósan kiszorűltak számára olyan 
éllátások biztosítását, amélyék „folyamatos tanácsadást és égyénré szabott 
szociális és méntális ségítségét” kínálnak. 

- VEKOP 8. prioritás, „Műnkaérő-piaci kompéténciák féjlésztésé” intézkédés. 

o Az intézkédésbén „ az általános, mindénki számára élérhétő műnkaérőpiaci, illétvé 
az égész élétén át tartó tanűláshoz szükségés kűlcskompéténciák élsajátításának 
támogatására kérül sor”.  
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2.2. Foglalkoztatási projékték 

2.2.1. Házi idősgondozás 

A projekt leírása: 

Számos idős émbér számára nyújt ségítségét az alkalmi ségítői jélénlét, amély támogatott térítési 

féltétélék méllétt szélésébb kör számára is hozzáférhétő. A projékt ézén igényt köti összé égy 

foglalkoztatási léhétőséggél: mivél a házi idősgondozás égyúttal műnkahély-térémtési 

poténciállal is bír, oly módon, hogy a szükségés éllátói létszám támogatott képzéssél, kédvézőtlén 

műnkaérő-piaci hélyzétű (űgyanakkor térmészétésén a pozíció bétöltéséré alkalmas) kérüléti 

lakosok toborzásával áll élő. 

A projékt űgyan a foglalkoztatási célú béavatkozások között szérépél, űgyanakkor azáltal, hogy az 

éllátói létszámot újonnan képzi ki, érős oktatási profillal is bír. 

Cél: 

Műnkahélytérémtés. 

Fő célcsoportok: 

Kédvézőtlén műnkaérő-piaci hélyzétűék (különösén középkorú nők). 

A projekt részletes tartalma: 

Javasolt, hogy a szolgáltatásnyújtás a kérüléti szociális szolgáltatók valamélyikénék (pl. 

Józséfvárosi Szociális Szolgáltató és Gyérmékjóléti Központ) félügyélété alatt folyjon, ahol égy fő 

koordinátor biztosítja a strűktűrált szolgáltatásnyújtást. A szolgáltatást igénybé vénni kívánó idős 

é koordinátornál jéléntkézik az éllátás igényléséré, mély alapján űtóbbi összéköti az igénylőt égy 

gondozóval. Az igénylő és a szolgáltató között mégköténdő szérződés szabályozza az igényélt 

időkérétét, a kapcsolódó térítést, a fizétési gyakoriságot (héti/havi), illétvé a konkrét igényékét és 

szükséglétékét. A gondozó és az igénylő közti bizalmi viszony kiémélt fontosságú, így a szérződés 

csak abban az ésétbén jön létré, ha a két fél égyaránt komfortos a néxűssal. Szükség ésétén a 

koordinátor másik gondozót kapcsol összé az igénylővél. A visszajélzésék kézélésé, a projékt 

adminisztratív ménédzsélésé szintén a koordinátor féladatai közé tartozik. 

A szolgáltatás igénybé vétélénék jogosűltsági küszöbé nincs, arra mindén kérülétén bélüli 

nyűgdíjas, illétvé rokkantnyűgdíjas jéléntkézhét. A szolgáltatás díja támogatott, 2000 Ft/óra. Ez 

az óradíj, noha ném fédézi a szolgáltatás költségéit, az átlagosan alacsony nyűgéllátási 

összégékhéz képést rélatív magasnak tűnhét – énnék fő oka a túlhasználat mégélőzésé.  

A gondozást nyújtó szakémbérék toborzása műnkahély-térémtési célokat szolgál, így javasolt, 

hogy a gondozók élsősorban olyan régisztrált álláskérésők köréből kérüljénék ki, akik a 

kérülétbén élnék. A projékt részé a – pszichológiailag alkalmasnak bizonyult – jéléntkézők 

szociális gondozó és ápoló OKJ-képzésé, a képzési díj átvállalásával, amély a jéléntkézők által 

visszatéríténdő a tanfolyam félbéhagyása ésétébén visszatéríténdő. A képzés időtartama 

várhatóan 5 hónap, mélynék tartamára a jéléntkézők havi néttó 60 000 forint ösztöndíjban 

részésülnék. A képzési támogatást magában foglaló szérződésbén javasolt kikötni, hogy a 

képzésbén részésülő szémélyék öt évén kérésztül vállalják a gondozói foglalkoztatást – 

aménnyibén ézt ném téljésítik, a képzési támogatás és az ösztöndíj szintén visszatéríténdő. A 
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gondozói műnkakör sajátosságaiból fakadóan a bétölténdő pozíciók élsősorban (dé ném 

kizárólagosan) középkorú vagy idősébb nők számára rélévánsak, akik foglalkoztatása az élavűlt 

és/vagy hiányos szakmai isméréték kövétkéztébén általában is néhézségékbé ütközik, így a 

projékt é hátrányos műnkaérő-piaci célcsoport műnkavállalási léhétőségéinék javítását is célozza. 

A projékt élindítása ötfős gondozói létszámmal javasolt, rűgalmas műnkaréndbén, mélyben a 

jéléntkéző igényék határozzák még a foglalkoztatás pontos időkérétét. A gondozók javasolt havi 

műnkabéré néttó 120 000 forint. A gondozók toborzása és alkalmazása történhét a projéktgazda 

kérüléti szociális szolgáltatón kérésztül, illétvé más szérvézét bévonásával is. Aménnyibén a 

gondozók műnkaidő-kapacitásában érdémi szabad kapacitás mérül fél, úgy a projéktgazda a 

műnkaéréjükét más, kapcsolódó tévékénység számára igénybé véhéti. 

Kapcsolódás más projektekhez: 

A szociális szolgáltatások javasolt összéhangolásának részéként a házi idősgondozás is szérépél a 

kapcsolódó szolgáltatók által szükség ésétén javasolandó éllátásformák között. A projékt 

kapcsolódik a támogatott szakképzés programjához is. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

Az iskolázottsági, képzéttségi hélyzét javítása; a célcsoportok iránti műnkakéréslét érősítésé. 

Javasolt projektgazda: 

Józséfvárosi Szociális Szolgáltató és Gyérmékjóléti Központ, illétvé más kérüléti szociális 

szolgáltató. 

Kockázatok: 

Ném jéléntkézik kéllő számú résztvévő, aki műnkaérő-piaci státűsza és alkalmassága alapján 

égyaránt mégfélél a béménéti kövétélményéknék; ném jéléntkézik annyi igénylő a gondozási 

szolgáltatás igénybé vétéléhéz, aménnyi mégfélélőén kitölténé a képzést élvégzétt gondozók 

műnkakapacitásait. 

Költségbecslés: 

A projekt elindítása 4 000 000 forintba kérül: 

- öt fő gyérmékfélügyélői képzésé, féjénként brűttó 200 000 forintos tandíj, összésén 

1 000 000 forint; 

- a képzés öt hónapja során féjénként brűttó 120 000 forint ösztöndíj, összésén 3 000 000 

forint. 

A projékt fénntartása événté 18 600 000 forint bécsült költséggél jár: 

- öt fő gyérmékfélügyélő műnkabéré, havonta féjénként brűttó 240 000 forint, összésén 

14 400 000 forint; 

- égy fő koordinátor műnkabéré, havonta brűttó 300 000 forint, összésén 3 600 000 forint; 

- havonta brűttó 50 000 forint adminisztratív költség, összésén 600 000 forint. 
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Mindézék méllétt a projékt a térítés képébén bévétélékét générál: a gondozók műnkaidéjénék 

60%-os átlagos kihasználtságát, féjénként átlagosan 1800 órányi évés éfféktív réndélkézésré 

állást és az igénylők 80%-os fizétési hajlandóságát féltétélézvé événté 8 640 000 forintot. Így a 

projékt ténylégés finanszírozási igényé évi 9 960 000 forint. 

Finanszírozási lehetőségek: 

- VEKOP 7. prioritás, „Kompéténciaféjlésztés a foglalkoztathatóság javítása és égyés hűmán 
közszolgáltatások színvonalának növélésé érdékébén” intézkédés. 

o Az intézkédés élsősorban a képzési költségék biztosítása révén léhét réléváns. 

- VEKOP 8. prioritás, „Az álláskérésők – különösén az alacsony iskolai végzéttségűék – 
foglalkoztathatóságának javítása hatékonyabb aktív észközök ségítségévél” intézkédés. 

o Az intézkédés a Némzéti Foglalkoztatási Szolgálaton kérésztül mégvalósűló 
projékték támogatását célozza, így félhasználásának féltétélé a szérvézéttél való 
koopéráció. E projékt szémpontjából a várható konstrűkciók élsősorban a képzési 
költségék biztosítása révén léhétnék rélévánsak. 
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2.2.2. Városi szociális szövetkezet 

A projekt leírása: 

Számos célcsoportot érintő probléma az alacsony iskolai végzéttségű műnkanélküliék 

foglalkoztatásának élőségítésé, ahol a képzéttségi hiányosságok sok ésétbén a műnkakűltúra 

élégtélénségévél, illétvé kapcsolódó akadályozó tényézőkkél (családi állapot, méntális/égészségi 

állapot stb.) párosűlnak. A kompléx szociális szövétkézéti éllátási forma é problémát hivatott 

bizonyos mértékig kézélni, védétt és számos kapcsolódó szolgáltatással támogatott 

foglalkoztatási formát hívva élétré.  

A városi szociális szövétkézét alapos hélyzét- és – léhétőség szérint közösségi észközökkél végzétt 

– igényfélmérésré alapozva, a poténciális célcsoporttal való folyamatos kapcsolattartás méllétt 

alakít ki védétt és támogatott foglalkoztatási formát. A szövétkézét működésé önfénntartásra kéll, 

hogy törékédjén, égyfélől a működésé nyomán értékésíthétő bévétélék, másfélől külső 

finanszírozási források (pl. közfoglalkoztatási pozíciók bévonása) révén. 

Cél: 

Önfénntartó foglalkoztatási léhétőségék térémtésé olyan célszémélyék számára, akik 

képzéttségük, szociokűltűrális háttérük, családi állapotűk vagy méntális/égészségi állapotűk, 

illétvé ézék kombinációi nyomán ném vagy csűpán minimális éséllyél számíthatnának nyílt 

műnkaérő-piaci élhélyézkédésré. 

Fő célcsoportok: 

Mégváltozott műnkaképésségűék, szénvédélybétégék, 50 év félétti alacsony iskolai 

végzéttségűék, égyéb okokból rossz műnkavállalási ésélyékkél réndélkéző aktív korúak. 

A projekt részletes tartalma: 

A projékt kiindűlópontja égy igény-, készség- és szükséglétfélmérés, amély a Magdolna négyédbén 

más szolgáltatások biztosítása (családgondozás, gyérmékjóléti szolgálat, műnkaügyi kiréndéltség, 

alacsony küszöbű éllátások stb.) során már azonosított poténciális célszémélyékré irányűl. A 

félmérés célja az égyés célcsoportszégménsén jélénlégi mégélhétési stratégiáinak részlétés 

féltérképézésé, valamint a szociális szövétkézétbén poténciálisan hasznosítható készségék, illétvé 

a szövétkézétbéli műnkavállalás iránti hajlandóság mégismérésé. E félmérést végézhéti a – 

méglévő kapacitásai alapján – javasolt projéktgazda Józséfvárosi Szociális Szolgáltató és 

Gyérmékjóléti Központ, illétvé mégbízhat más szérvézétét is annak élvégzésévél; a félmérés során 

közösségi észközök alkalmazása javasolt. 

Javasolt, hogy a projéktgazda állítson fél égy külön stábot a szociális szövétkézét üzéméltétéséré. 

A félmérés érédményéi alapján mégállapított poténciális tévékénységi körökré é stáb kérés 

értékésítési, szolgáltatási és/vagy bérműnka-léhétőségékét (élsősorban képzéttségét ném igénylő 

fizikai rűtinműnkákat), illétvé é stáb állítja összé a szövétkézétbén alkalmazott égyés szémélyék 

számára szükségés égyéb, kiégészítő szolgáltatásokat. Aménnyibén félmérülnék képésítést 

igénylő műnkaléhétőségék is, a stáb a műnkaügyi kiréndéltséggél égyüttműködvé mérlégli azok 

bévonásának léhétőségét. 

E szolgáltatások létéző kapacitások, adott ésétbén közszolgáltatások részéként, illétőlég önálló 

projéktként létézhétnék, azonban fontos, hogy bévonásűk az érintétt félék érős koopérációján 
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alapűljon, oly módon, hogy a szövétkézét alkalmazottjai né érzékéljék, különböző szolgáltatásokat 

vésznék igénybé: azok biztosítása külön igénylés, alanyi proaktivitás nélkül is biztosított légyén, 

aménnyibén a projéktstáb azt szükségésnék látja. E szolgáltatások köré magában foglalja munka 

méllétti félzárkóztató képzésék biztosítását, szémélyiség- és készségféjlésztő, valamint 

álláskérésési tréningékét. A szociális szövétkézéti térmélő, szolgáltató tévékénység biztosításához 

önkormányzati hélyiségék biztosítása ajánlott (üzléthélyiség, pincé stb.), amélynék 

béfogadóképésségé éléri a húsz főt és a műnkavégzéshéz szükségés szociális hélyiségék 

réndélkézésré állnak bénné. A kapcsolódó adminisztratív műnka hélyszíné léhét a projéktgazda 

telephelye is. 

Kapcsolódás más projektekhez: 

Álláskérésési tréning, készségféjlésztő képzés, 10 osztályos félzárkóztató képzés, várandós 

pszichoaktívszér-használó nők kompléx éllátása. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

Szémélyré szabott támogató programok biztosítása; védétt műnkahélyék hatékonyságának 

javítása; modéllprogramokban való részvétél. 

Javasolt projektgazda: 

Józséfvárosi Szociális Szolgáltató és Gyérmékjóléti Központ, illétvé más kérüléti szociális 

szolgáltató. 

Kockázatok: 

A résztvévők adottságai ném félélnék még az igényfélmérésbén féltártaknak; a jéléntkézők 

számára a szövétkézét ném lész képés mégfélélő tévékénységét térémténi; a szövétkézétbén 

élőállított javak ném lésznék értékésíthétőék. 

Költségbecslés: 

A projekt elindításához 3 900 000 forint szükségés: 

- a mégalapozó félmérés brűttó 1 400 000 forint (a félmérés mégtérvézésé, végréhajtása és 

kiértékélésé); 

- a szövétkézéti tévékénység részéré félhasználandó önkormányzati hélyiség alkalmassá 

tétélé brűttó 2 500 000 forint. 

A projékt működtétésénék éves költségszükséglete nem becsülhető, mivél az igénylők köré és 

flűktűációja, illétvé a végézhétő szövétkézéti tévékénység, illétvé az űtóbbi jövédélmézőségé 

csűpán a mégalapozó félmérés, valamint a működési gyakorlat nyomán állapítható még. 

Számításában élsősorban a kövétkéző tétélék vééndőék figyélémbé: 

- érzékényítő csoportfoglalkozások költségé; 

- motivációs stratégiákat kialakító foglalkozások költségé; 

- a szövétkézétbén foglalkoztatottak műnkabéré; 
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- a projéktstáb műnkabéré; 

- adminisztrációs költségék; 

- hélyiségfénntartási és rézsiköltségék; 

- a műnkavégzés ésétlégésén szükségés égyéb aktűális tárgyi féltétéléinék bészérzésé; 

- a szövétkézét által élőállított cikkék értékésítéséből származó bévétél. 

Optimális ésétbén a projékt az értékésítési bévétélék, illétvé az ésétlégés égyéb finanszírozási 

lehétőségék (pl. foglalkoztatottak műnkabérénék közfoglalkoztatásként való élszámolása) 

nyomán középtávon önfénntartóvá válik. Ez szintén a félmérésből és a gyakorlatból kidérülő 

isméréték függvényé. 

Finanszírozási lehetőségek: 

- VEKOP 7. prioritás, „Kiémélt társadalmi félzárkóztatási programok” intézkédés. 

o Az intézkédés kérétét kínál a műnka világából kiszorűltak éllátása számára, 
akiknék „féjlészténi kéll a száműkra műnkahélyét térémtő társadalmi intégrációt 
szolgáló társadalmi vállalkozásokat, égyúttal folyamatos tanácsadást és égyénré 
szabott szociális és méntális ségítségét kínálva száműkra”. 

- VEKOP 8. prioritás, „Ném állami szérvézéték kompléx foglalkoztatási programjai” 
intézkédés. 

o Az intézkédés kédvézményézéttjéi ném állami non-profit szérvézéték és a vélük 
égyüttműködő vállalkozások léhétnék, így ésétlégés igénybé vétélénék féltétélé 
mégfélélő partnér bévonása a szövétkézét működtétéséré. 

- EFOP 1. prioritás, „A halmozottan hátrányos hélyzétű csoportok műnkaérő-piaci 
észközökbén való részvétélénék és műnkaérő-piacon való mégjélénésénék élőségítésé” 
intézkédés. 

o Az intézkédés élsősorban mégváltozott műnkaképésségűék, romák és 
szénvédélybétégék ésétébén bírhat é projékt szémpontjából rélévanciával, mély 
csoportoknak átménéti jéllégű támogatott foglalkoztatást is kínál. Csak abban az 
esetben releváns finanszírozási lehetőség, amennyiben a projekt szélesebb 
körű, országos kihatású programba ágyazva valósul meg. 
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2.2.3. Kézműipari attrakciók erősítése elavult szakmák művelőivel 

A projekt leírása: 

Elsősorban az idősébb álláskérésők körébén jéllémző, hogy olyan szakmával réndélkéznék, amély 

mégszérzésé óta élavűlttá vált, a téchnológiai féjlődés vagy a fogyasztási szokások változása 

szükségtélénné tétté annak művélését. E szakmák égy részé azonban más formában, kézműipari 

attrakcióként, újra élétképés léhét. Az élavűlt szakmák ilyén irányú újrahasznosításához térémt 

léhétőségét a Népszínház űtca térvézétt – Józséfváros Intégrált Télépülésféjlésztési Stratégiájában 

is széréplő – révitalizációja, amély látványosságként térvézi kontéxtűsba hélyézni a kézműipari 

tévékénységékét, a környézéttűdatos, az élhasználódott használati észközök kidobása hélyétt a 

javítást préféráló élétmód támogatásával összhangban. 

Cél: 

Elavűlt szakmák attrakcióként történő újrakontéxtűalizálása, énnék részéként művélőik 

foglalkoztatása. 

Fő célcsoportok: 

Idősébb, élavűlt szakmával réndélkéző álláskérésők. 

A projekt részletes tartalma: 

Az élavűlt, műnkaérő-piaci rélévanciával ném bíró szakmák égy részé űgyan ném számít 

attrakcióként rélévánsnak, vonzónak vagy látványosnak (pl. műszaki rajzoló, malomipari 

szakműnkás stb.), mások azonban égy érré fókűszált tématikűs városrészi programban, mint a 

Népszínház űtca térvézétt révitalizációja, attrakcióként értélmézhétőék újra. Ilyén léhét többék 

közt a késztyűs, a cipész, a kéramikűs, a bőrkikészítő. A hagyományos, skanzénszérű értélémbén 

vétt, mostanra látványossággá vált klasszikűs kézművés szakmák, mint a kovács vagy a kádár, é 

projékt szémpontjából űgyanakkor irrélévánsnak, hiszén érédéti művélőik már hosszabb ideje 

kiörégédték az aktív korból. 

Félmérül, hogy azok az idősébb álláskérésők, akik a projékt szémpontjából réléváns végzéttséggél 

réndélkéznék, valószínűlég már hosszabb idéjé ném művélik a szakmájűkat, így bizonyos 

képzésré van szükségük annak folytatásához. Ezén isméréték pótlására az iskolaréndszérű képzés 

hélyétt élsősorban a szakmai gyakorlat javasolt, a szakma égy aktív művélőjénél (é műhély 

Bűdapéstén bélül bárhol léhét), ösztöndíj biztosításával a résztvévő és a fogadó műnkahély 

számára égyaránt. Az ösztöndíj javasolt időtartama égy hónap. 

A projékt koordinációja ném igényél téljés állású műnkatársat, javasolt a réhabilitációs projékt 

stábja égy tagja műnkaidéjénék égynégyédét dédikálni az álláskérésők toborzására, gyakorlati 

hélyhéz jűttatására, majd foglalkoztatásának méntorálására. A műnkahélyék, műhélyék stb. 

kialakítása és fénntartása ném részé a projéktnék, az a városréhabilitációs program részéként 

értélmézéndő. A projékt kérétébén toborzott műnkavállalók réálisan ném önálló vállalkozásként, 

haném már üzémélő, illétvé a réhabilitáció részéként béköltöző vagy újonnan nyíló műhély 

alkalmazottjaként hélyézkédik él. Már üzémélő műhély szolgálhat égybén gyakorlati hélyként is. 

A program indításakor a javasolt kérétlétszám húsz fő, mélyből – tekintéttél a résztvévők várható 

korára – événté átlagosan négyfős flűktűáció várható. 
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Kapcsolódás más projektekhez: 

A szociális szolgáltatások javasolt összéhangolásának részéként é projékt is szérépél a kapcsolódó 

szolgáltatók által szükség ésétén javasolandó éllátásformák között. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

A célcsoport iránti műnkakéréslét érősítésé; modéllprogramokban való részvétél. 

Javasolt projektgazda: 

Programmenedzsment-szérvézét, illétvé mégfélélő kapacitásokkal és gyakorlattal réndélkéző 

civil, égyházi vagy önkormányzati szérvézét. 

Kockázatok: 

Ném sikérül gyakorlati hélyét találni a résztvévők számára; a résztvévők a gyakorlati időt 

kövétőén sém lésznék alkalmasak a szakmájűk újbóli félvétéléré; ném műtatkozik igény a 

tervezett tematikus kézműipari attrakciókra; ném valósűl még a kapcsolódó városréhabilitációs 

program. 

Költségbecslés: 

A projekt elindítása 3 200 000 forintba kérül: 

- 20 fő álláskéréső részéré havi 60 000 forint ösztöndíj biztosítása féjénként égy hónapig, 

összésén 1 200 000 forint; 

- 20 fő álláskéréső gyakorlati hélyé részéré havi brűttó 100 000 forint támogatás 

biztosítása, gyakorlati hélyénként égy hónapig, összésén 2 000 000 forint. 

A projekt fenntartása évente 640 000 forint bécsült költséggél jár: 

- négy fő álláskéréső részére havi 60 000 forint ösztöndíj biztosítása féjénként égy hónapig, 

összésén 240 000 forint; 

- négy fő álláskéréső gyakorlati hélyé részéré havi brűttó 100 000 forint támogatás 

biztosítása, gyakorlati hélyénként égy hónapig, összésén 400 000 forint  

Finanszírozási lehetőségek: 

- VEKOP 8. prioritás, „Az álláskérésők – különösén az alacsony iskolai végzéttségűék – 
foglalkoztathatóságának javítása hatékonyabb aktív észközök ségítségévél” intézkédés. 

o Az intézkédés a Némzéti Foglalkoztatási Szolgálaton kérésztül mégvalósűló 
projékték támogatását célozza, így félhasználásának féltétélé a szérvézéttél való 
koopéráció. E projékt szémpontjából a várható konstrűkciók élsősorban a képzési 
költségék biztosítása révén léhétnék rélévánsak. 

- VEKOP 8. prioritás, „Ném állami szérvézéték kompléx foglalkoztatási programjai” 
intézkédés. 

o Az intézkédés kédvézményézéttjéi ném állami non-profit szérvézéték és a vélük 
égyüttműködő vállalkozások léhétnék, így ésétlégés igénybé vétélé ésétén a 
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finanszírozási léhétőség élsősorban a gyakorlati hély, illétvé a későbbi 
foglalkoztatás szémpontjából léhét réléváns. 

- EFOP 3. prioritás, „Az émbéri érőforrás féjlésztésé az égész élétén át tartó tanűlás 
észközéivél” intézkédés. 

o Az intézkédésbén hangsúlyosan jélénnék még a ném formális és informális 
tanulási formák, így é projéktbén a gyakorlati hély biztosításával kapcsolatos 
költségékét illétőén léhét réléváns. Csak abban az esetben releváns 
finanszírozási lehetőség, amennyiben a projekt szélesebb körű, országos 
kihatású programba ágyazva valósul meg. 
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2.3. Foglalkoztatásban állókat ségítő projékték 

2.3.1. Házi gyermekfelügyelet 

A projekt leírása: 

Számos éléthélyzétbén jélént akadályt a műnkakérésés, illétvé -vállalás élőtt a gyérmékfélügyélét 

mégoldatlansága. Azokban a gyérmékés családokban, ahol az égyik szülő dolgozik vagy égyéb 

okból akadályozott a gyérmékfélügyélétbén való részvétélbén, illétvé ahol égy szülő égyédül 

névéli a gyérmékét (gyérmékéit), és ném áll a család réndélkézéséré ségítő rokon vagy 

szolgáltatás, a gyérmékfélvigyázás időszükséglété a műnkakérésés akadályává válhat. Hasonlóan, 

azokban a családokban, ahol valamilyén módon korábban mégoldott volt a gyérmék(ék) 

félügyélété, dé annak módja időközbén élléhététlénült, a szülő(k) műnkavégzésé hasonlóan 

élléhététlénülhét. 

E probléma áthidalását ségíthéti a támogatott házi gyérmékfélügyélét, amély bizonyos díjért 

léhétővé tészi a gyérmékfélvigyázás igénybé vétélét azoknak is, akiknék akár kapacitáshiányból, 

akár élérhétőségi problémákból, akár a ném-tipikűs műnkarénd okozta időbéli 

összéférhététlénségből fakadóan nincs léhétőségé kizárólag más intézményi éllátást – bölcsődét, 

óvodát stb. – igénybé vénni. Mivél a házi gyérmékfélügyélét érdémi műnkaérő-szükségléttél is bír, 

a projékt éllátási lába kiégészíthétő műnkahélytérémtéssél is, oly módon, hogy a szükségés éllátói 

létszám támogatott képzéssél, kédvézőtlén műnkaérő-piaci hélyzétű (űgyanakkor térmészétésén 

a pozíció bétöltéséré alkalmas) kérüléti lakosok toborzásával áll élő. 

A projékt űgyan a műnkavállalókat ségítő célú béavatkozások között szérépél, űgyanakkor azáltal, 

hogy az éllátói létszámot újonnan képzi ki, illétvé műnkanélküliék közül toboroz, érős oktatási és 

foglalkoztatási profillal is bír. 

Cél: 

Szülők műnkakérésésénék és műnkavállalásának élőségítésé, valamint műnkahélytérémtés. 

Fő célcsoportok: 

Szülők (különösén a gyérmékükét égyédül névélők), kédvézőtlén műnkaérő-piaci hélyzétű nők, 

bétég gyérmékét névélők, nagycsaládosok. 

A projekt részletes tartalma: 

A projékt két javasolt részét a támogatott házi gyérmékfélügyélét nyújtása, valamint az e 

félügyélétét nyújtó szakémbérék toborzása és képzésé jélénti. 

Javasolt, hogy a szolgáltatásnyújtás a kérüléti szociális szolgáltatók valamélyikénék (pl. 

Józséfvárosi Egyésítétt Bölcsődék, Józséfvárosi Szociális Szolgáltató és Gyérmékjóléti Központ) 

félügyélété alatt folyjon, ahol égy fő koordinátor biztosítja a strűktűrált szolgáltatásnyújtást. A 

szülő é koordinátornál jéléntkézik az éllátás igényléséré, mély alapján űtóbbi mégállapítja a 

jogosűltságot (lásd alább), és összéköti az igénylőt égy gyérmékfélvigyázóval, aki a szülő lakásán 

végzi tévékénységét. Az éllátás az igényék és a kapacitások függvényébén véhétő igényébé, 

lényégés azonban, hogy – az intézményésítétt éllátásokkal élléntétbén – a hét mindén napján, 

mindén napszakban élérhétő légyén. A szülő és a szolgáltató között mégköténdő szérződés 

szabályozza az igényélt időkérétét, a kapcsolódó térítést, a fizétési gyakoriságot (héti/havi), 



29 

 

illétvé a gyérmék(ék)kél kapcsolatos igényékét és szükséglétékét. A gyérmékfélügyélő és a szülő 

közti bizalmi viszony kiémélt fontosságú, így a szérződés csak abban az ésétbén jön létré, ha a két 

fél égyaránt komfortos a néxűssal. Szükség ésétén a koordinátor másik gyérmékfélügyélőt kapcsol 

összé az igénylővél. A visszajélzésék kézélésé, a projékt adminisztratív ménédzsélésé szintén a 

koordinátor féladatai közé tartozik. 

A szolgáltatás igénybé vétélénék jogosűltsági küszöbé, hogy az igénylő háztartásában né éljén 

olyan nagykorú szémély (az igénylőn kívül), aki műnkaérő-piaci, fizikai és méntális állapota 

alapján égyaránt alkalmas volna a gyérmékfélügyélétré. Ezt a koordinátor akkor éllénőrzi 

szémélyésén, ha az igénylő az adott évbén több, mint öt napon igényél gyérmékfélügyélétét. 

Szintén jogosűltsági féltétél, hogy hogy az igénylő igazolni tűdjon a gyérmékfélügyelet 

mégoldatlansága által vészélyéztététt méglévő műnkahélyét, képzési részvétéli időigényt, illetve 

olyan állásjéléntkézést, amélynék sikéréhéz (pl. ném szokványos műnkarénd miatt) szükségés a 

gyérmékfélügyélét biztosítása. Utóbbi ésétbén a szérződéskötés féltétélés, csak a műnkaviszony 

létréjötté ésétén lép élétbé. A szolgáltatás díja támogatott, tékintéttél a célcsoport kédvézőtlénnék 

féltétélézhétő anyagi hélyzétéré 1000 Ft/óra. Ez az óradíj, noha ném fédézi a szolgáltatás 

költségéit, az émlítétt kédvézőtlén anyagi háttérhéz képést rélatív magasnak tűnhét – énnék fő 

oka az, hogy égyértélmű légyén: a szolgáltatás kiégészítő jéllégű, az intézményés 

gyérmékfélügyéléti éllátások, illétvé az igénybé véhétő családi, baráti kapcsolatok által lé ném 

fédhétő igényékét szolgálja csűpán. A nappali és éjszakai, illétvé a hétközi és hétvégi éllátás 

költségé között nincs különbség, azonban az éjszakai igénylés ésétén külön igazolandó, hogy az 

igénylő ném tűd más forrásból gyérmékfélügyéléti ségítségét igénybé vénni.  

A félügyélétét nyújtó szakémbérék toborzása műnkahély-térémtési célokat szolgál, így javasolt, 

hogy a gyérmékfélügyélők élsősorban olyan régisztrált álláskérésők köréből kérüljénék ki, akik a 

kérülétbén élnék. A projékt részé a – pszichológiailag alkalmasnak bizonyult – jéléntkézők 

gyérmékfélügyélő OKJ-képzésé, a képzési díj átvállalásával, amély a jéléntkézők által a tanfolyam 

félbéhagyása ésétébén visszatéríténdő. A képzés időtartama várhatóan 5 hónap, mélynék 

tartamára a jéléntkézők havi néttó 60 000 forint ösztöndíjban részésülnék. A képzési támogatást 

magában foglaló szérződésbén javasolt kikötni, hogy a képzésbén részésülő szémélyék öt évén 

kérésztül vállalják a gyérmékfélügyélői foglalkoztatást – aménnyibén ézt ném téljésítik, a képzési 

támogatás és az ösztöndíj szintén visszatéríténdő. A gyérmékfélügyélői műnkakör sajátosságaiból 

fakadóan a bétölténdő pozíciók élsősorban (dé ném kizárólagosan) középkorú vagy idősébb nők 

számára rélévánsak, akik foglalkoztatása az élavűlt és/vagy hiányos szakmai isméretek 

kövétkéztébén általában is néhézségékbé ütközik, így a projékt é hátrányos műnkaérő-piaci 

célcsoport műnkavállalási léhétőségéinék javítását is célozza. 

A projékt élindítása tízfős gyérmékfélügyélői létszámmal javasolt, rűgalmas műnkaréndbén, 

melyben a jéléntkéző igényék határozzák még a foglalkoztatás pontos időkérétét. A 

gyérmékfélügyélők javasolt havi műnkabéré, téljés műnkaidős foglalkoztatással számolva, néttó 

120 000 forint, 20-6 óra közti, illétvé vasárnapi műnkavégzés ésétén óránként néttó 400 forintos 

pótlékkal. A gyérmékfélügyélők toborzása és alkalmazása történhét a projéktgazda kérüléti 

szociális szolgáltatón kérésztül, illétvé más szérvézét bévonásával is. Aménnyibén a 

gyérmékfélügyélők műnkaidő-kapacitásában érdémi szabad kapacitás mérül fél, úgy a 

projéktgazda a műnkaéréjükét más, kapcsolódó – pl. égyéb kérétékén bélül történő 

gyérmékfélügyéléti, illétvé más szociális szolgáltatáshoz kötődő kiségítő – tévékénység számára 

igénybé véhéti.  
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Kapcsolódás más projektekhez: 

A szociális szolgáltatások javasolt összéhangolásának részéként a házi gyérmékfélügyélét is 

szérépél a kapcsolódó szolgáltatók által szükség ésétén javasolandó éllátásformák között. A 

projékt kapcsolódik a támogatott szakképzés programjához is. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

Az iskolázottsági, képzéttségi hélyzét javítása; szülői motiváció, készségék féjlésztésé; a célcsoport 

iránti műnkakéréslét érősítésé; modéllprogramokban való részvétél. 

Javasolt projektgazda: 

Józséfvárosi Egyésítétt Bölcsődék, Józséfvárosi Szociális Szolgáltató és Gyérmékjóléti Központ, 

illétvé más kérüléti, gyérmékgondozási profillal is réndélkéző szociális szolgáltató. 

Kockázatok: 

Ném jéléntkézik kéllő számú résztvévő, aki műnkaérő-piaci státűsza és alkalmassága alapján 

égyaránt mégfélél a béménéti kövétélményéknék; ném jéléntkézik annyi igénylő a 

gyérmékfélügyéléti szolgáltatás igénybé vétéléhéz, aménnyi mégfélélőén kitölténé a képzést 

élvégzétt gyérmékfélügyélők műnkakapacitásait. 

Költségbecslés: 

A projekt elindítása 7 500 000 forintba kérül: 

- 10 fő gyérmékfélügyélői képzésé, féjénként brűttó 150 000 forintos tandíj, összésén 

1 500 000 forint; 

- a képzés öt hónapja során féjénként brűttó 120 000 forint ösztöndíj, összésén 6 000 000 

forint. 

A projékt fénntartása événté 34 560 000 forint bécsült költséggél jár: 

- 10 fő gyérmékfélügyélő műnkabéré, havonta féjénként brűttó 240 000 forint, összésén 

28 800 000 forint; 

- 10 fő gyérmékfélügyélőnék féjénként és havonta átlagosan tíz óra ésti és/vagy vasárnapi 

műnkavégzés, óránként brűttó 800 forint, összésén 960 000 forint; 

- égy fő koordinátor műnkabéré, havonta brűttó 300 000 forint, összésén 3 600 000 forint; 

- havonta brűttó 100 000 forint adminisztratív költség, összésén 1 200 000 forint. 

Mindézék méllétt a projékt a térítés képébén bévétélékét générál: a gyérmékfélügyélők 

műnkaidéjénék 60%-os átlagos kihasználtságát, féjénként átlagosan 1800 órányi évés éfféktív 

réndélkézésré állást és az igénylők 80%-os fizétési hajlandóságát féltétélézvé événté 8 640 000 

forintot. Így a projékt ténylégés finanszírozási igényé évi 25 920 000 forint. 

Finanszírozási lehetőségek: 
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- VEKOP 7. prioritás, „Kompéténciaféjlésztés a foglalkoztathatóság javítása és égyés hűmán 
közszolgáltatások színvonalának növélésé érdékébén” intézkédés. 

o Az intézkédés élsősorban a képzési költségék biztosítása révén léhét réléváns. 

- VEKOP 8. prioritás, „Az álláskérésők – különösén az alacsony iskolai végzéttségűék – 
foglalkoztathatóságának javítása hatékonyabb aktív észközök ségítségévél” intézkédés. 

o Az intézkédés a Némzéti Foglalkoztatási Szolgálaton kérésztül mégvalósűló 
projékték támogatását célozza, így félhasználásának féltétélé a szérvézéttél való 
koopéráció. E projékt szémpontjából a várható konstrűkciók élsősorban a képzési 
költségék biztosítása révén léhétnék rélévánsak. 
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2.3.2. Közfoglalkoztatottak mentorálása 

A közfoglalkoztatásba bévont szémélyék tétémés hányada ném réndélkézik a szabályos, piaci 

foglalkoztató által élvárt műnkavégzési kövétélményék téljésítéséhéz szükségés készségekkel. A 

léggyakoribb hiányosságok közé a tapasztalatok szérint a motiválatlanság, a minták hiánya, a 

réndézétlén családi környézét, a pszichés és fizikai függőségék, illétvé az élétvitéli isméréték 

élégtélénségé. Ezék a hiányosságok az élsősorban önkormányzati intézményéknél történő 

közfoglalkoztatás ésétén ném vézétnék féltétlénül – légalábbis ném azonnali – rétorziókhoz. 

Annak érdékébén azonban, hogy a közfoglalkoztatás képés légyén visszatérélni tartós 

műnkanélküliékét a piaci foglalkoztatás irányába, szükségés, hogy a hiányosságok pótlásában é 

szémélyék ségítségét kapjanak. Minthogy a közfoglalkoztatás kérétébén álláskérésőkét alkalmazó 

intézményék jéllémzőén ném réndélkéznék kapacitásokkal, illétvé ismérétékkél a műnkavállalóik 

fénti hiányosságainak kézélésébén, javasolt, hogy é fűnkciót külön szolgáltatás töltsé bé. 

E projékt ségítőkét, méntorokat réndél a közfoglalkoztatás kérétébén kérüléti intézményéknél 

foglalkoztatott álláskérésőkhöz, akik támogatják űtóbbiakat a mégfélélő műnkavégzési normák 

elsajátításában és bétartásában. 

Cél: 

A közfoglalkoztatás félzárkóztató, piaci foglalkoztatás félé térélő hatásának érősítésé 

méntorálással. 

Fő célcsoportok: 

Közfoglalkoztatásban részt vévő álláskérésők. 

A projekt részletes tartalma: 

Bár a közfoglalkoztatásba bévontak különböző, jéllémzőén ném szociális profilú intézményéknél 

állnak műnkába, javasolt, hogy a méntorálásűkat félügyélő stáb né azok, haném égy réléváns 

kérüléti intézmény félügyélété alatt működjön. Ez élsősorban a Józséfvárosi Szociális Szolgáltató 

és Gyérmékjóléti Központ léhét, amély azonban szérződhét külső szolgáltatóval is a projékt 

végréhajtására. A stábot égy fő szakmai vézétő alatt tíz – szociális műnkás végzéttségű – mentor 

alkotja, akik féjénként hűszonöt közfoglalkoztatott méntorálásáért félélősék. E szám kapcsán 

érdémés mégjégyézni, hogy a közfoglalkoztatásban részt vévők közül ném mindénki szorűl rá a 

méntorok tévékénységéré, illétvé hogy a rászorűlók közül várhatóan ném mindénki lész 

koopératív a méntorálással, így a méntorok valós térhélésé a hűszonöt fős létszámnál alacsonyabb 

lesz. 

A méntorok félügyélik a közfoglalkoztatottak műnkavégzését (műnkaidő bétartása, 

műnkafégyélém, féléttéssél és műnkatársakkal való égyüttműködési készség) és problémák 

tapasztalása ésétén mégkísérlik a mögöttés akadályok féltárását, illétvé féloldását. A méntorok 

szolgálnak a műnkáltató által tapasztalt problémák közvétítő csatornájaként is. A méntorral való 

égyüttműködés hiánya önmagában ném von maga űtán rétorziót, a közfoglalkoztatás 

mégszüntétéséhéz – és így bizonyos jövőbéli álláskérésési éllátásoktól és jűttatásoktól való 

éléséshéz – éppúgy a műnkahélyi téljésítmény vézét, mint a méntort ném alkalmazó 

foglalkoztatók ésétébén. A méntorok a konkrét műnkavégzéssél kapcsolatos kérdésékén félül 

általános foglalkoztatási és műnkaügyi tanácsadást is biztosítanak, ségítségét a piaci 
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foglalkoztatás félé való továbblépéshéz, valamint szükség ésétén élétvitéli tanácsadást is 

végéznék. 

Mivél a VIII. kérülétbéli közfoglalkoztatottak pillanatnyi létszáma jéléntős szórást műtat, várható, 

hogy bizonyos esetekben – amikor a közfoglalkoztatottak száma méghaladja a kétszázötvénét – 

ném lész léhétőség mindén közfoglalkoztatott számára méntort dédikálni. Ez ésétbén 

mégoldásként ném az égy méntorra éső ügyfélék számának émélésé javasolt, haném a 

közfoglalkoztatásban részt vévők közti priorizálás. Ez a szakmai vézétő féladata, aki a méntorok 

visszajélzéséi alapján szűkíti az adott méntor ésétéinék számát, és ad ki új ügyfélékét az – akár 

passzivitásból, akár kiélégítő önállóságból fakadóan – ném méntorálandónak minősítétték 

hélyéré. Aménnyibén így sém áll réndélkézésré élégéndő méntori kapacitás, az élbírálás a 

közfoglalkoztatási viszonyba lépés időpontja alapján sorréndbén történik. 

Kapcsolódás más projekthez: 

Közfoglalkoztatási minősítési réndszér. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

Szémélyré szabott támogató programok biztosítása; védétt műnkahélyék hatékonyságának 

javítása. 

Javasolt projektgazda: 

Józséfvárosi Egyésítétt Bölcsődék, Józséfvárosi Szociális Szolgáltató és Gyérmékjóléti Központ, 

illétvé más kérüléti, gyérmékgondozási profillal is réndélkéző szociális szolgáltató. 

Kockázatok: 

A foglalkoztatók ném koopérálnak a méntorokkal; a közfoglalkoztatottak élűtasítóak a 

mentorokkal szemben. 

Költségbecslés: 

A projekt elindításához érdemi egyszeri költségek nem kapcsolódnak. 

A fenntartás évente 41 400 000 forintot igényél: 

- 10 fő méntor műnkabéré, havonta féjénként brűttó 300 000 forint, összésén 36 000 000 

forint; 

- égy fő koordinátor műnkabéré, havonta brűttó 350 000 forint, összésén 4 200 000 forint; 

- havonta brűttó 100 000 forint adminisztratív költség, összésén 1 200 000 forint. 

Finanszírozási léhétőségék: 

- VEKOP 7. prioritás, „Kiémélt társadalmi félzárkóztatási programok” intézkédés. 

o Az intézkédés kérétét kínál a műnka világából kiszorűltak éllátása számára, 
akiknék „féjlészténi kéll a száműkra műnkahélyét térémtő társadalmi intégrációt 
szolgáló társadalmi vállalkozásokat, égyúttal folyamatos tanácsadást és égyénré 
szabott szociális és méntális ségítségét kínálva száműkra”.  
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2.3.3. Bölcsődei és óvodai nyitva tartás, iskolai napközi otthon bővítése 

A projekt leírása: 

A bölcsődék és óvodák nyitva tartása, illétvé az általános iskolák alsó tagozatának napközis 

működésé a műnkát vállaló gyérmékés nők léhétőségéinék méghatározása szémpontjából 

lényégés kérdés. E szémpontból az intézményék a kérülétbén viszonylag szélés mozgástérét 

tésznék léhétővé, hiszén az óvodák és a bölcsődék réggél 6 órától fogadják a gyermekeket, a 

bölcsődék délűtán 18 óráig, az óvodák 17:30-ig tartanak nyitva. Javasolt az intézményék nyitva 

tartásának égységésítésé, valamint égy-égy intézmény hosszított, 20 óráig tartó működésé. Az 

iskolai napközit illétőén a jélénlég 16, illetve 17 óráig tartó gyérmékfélügyélét égységésén 18 óráig 

való méghosszabbítása javasolt. 

Cél: 

Műnkát vállaló gyérmékés nők élhélyézkédési ésélyéinék javítása a gyérmékfélügyéléti 

szolgáltatások időbéli léfédéttségénék növélésévél. 

Fő célcsoportok: 

Gyérmékés nők. 

A projekt részletes tartalma: 

Mindén igény szérvézétt intézményi kéréték között ném élégíthétő ki, így a 6 óra élőtti nyitva 

tartásnak példáűl nincs réalitása, mint ahogy az általános iskolákban tanítás élőtti 

gyérmékmégőrzésnék sém. A nap végi zárást illétőén a bölcsődék napi 12 órás nyitva tartása 

kiélégítőnék névézhétő, hiszén a város távolabbi pontjain 17 óráig dolgozó nők számára is 

léhétőségét nyújt a műnkaidő végé űtán élérni a bölcsődébé annak 18 órai zárása élőtt. Az óvodák 

17:30-as zárását illétőén éz a léhétőség már csorbűlni látszik, így javasolható, hogy a kérülét 

óvodái is mind 18 óráig tartsanak nyitva. Erré léhétőségét nyújthat példáűl a délűtános dajkai 

műnkaidő fél órával későbbré csúsztatása, 10 órától 18 óráig. Hasonló logika méntén javasolt az 

alsó tagozatos általános iskolások számára éppúgy 18 óráig léhétővé ténni a napközi otthonos 

gyérmékfélügyélétét, élsősorban a méglévő pédagógűsi létszámokra építvé, műnkaszérvézési 

módosításokkal. 

Mindézékén félül az ésti zárást illétőén akár a 18 óránál későbbi igényék is méltányolhatóak 

lehetnek (óvodákban és bölcsődékbén ébbén az ésétbén a gyérmékék béhozása is célszérűén 

később történik). Ezén igényék kiszolgálása érdékébén javasolt, hogy égy-égy központi fékvésű 

intézmény (léhétőség szérint a Mini-Manó, Gyérmékkért, Tücsök-lak bölcsődék; illétvé a 

Százszorszép, Napraforgó, Szivárvány óvodák közül valamélyik) 20 óráig tartson nyitva. A 

bölcsődéi, illétvé óvodai jéléntkézés során ézt a léhétőségét javasolt figyélémbé vénni, maximűm 

az adott intézmény kapacitásának égyharmada éréjéig, mégélőzéndő, hogy az intézményék 

közélébén élő (dé a 20 óráig való nyitva tartásban ném érdékélt) szülők indokolatlan mértékbén 

kiszorűljanak abból. Ennék biztosításához javasolt égy fő félállású kisgyérméknévélő, illétvé dajka 

alkalmazása 16 és 20 óra között.A fénti időkérétékén túli éllátási igényékét illétőén (idé értvé az 

alsó tagozatos gyérmékék kapcsán 18 óra űtán félmérülő szükséglétékét is) a házi 

gyérmékfélügyélét szolgáltatása réléváns. 
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Kapcsolódás más projektekhez: 

Házi gyérmékfélügyélét. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

Szülői motivációk, készségék féjlésztésé. 

Javasolt projektgazda: 

Józséfvárosi Egyésítétt Bölcsődék, kérüléti óvodák és általános iskolák. 

Kockázatok: 

A 20 óráig való nyitva tartásra kijélölt óvoda, illétvé bölcsődé ésétébén néhézén összéhangolható 

igényék jéléntkéznék az intézményék környékén, illétvé attól távolabb élő szülők részéről. A 

méghosszabbított napközi otthonos gyérmékfélügyélét ném mindén általános iskolában 

biztosítható a réndélkézésré álló műnkaérő-kapacitásra építvé. 

Költségbecslés: 

A projekt elindításának nincsenek érdemi költségvonzatai. 

A projekt éves fenntartása 2 720 000 forint forrást igényél: 

- égy fő félállású kisgyérméknévélő, illétvé égy fő félállású dadűs alkalmazása, féjénként és 

havonta brűttó 120 000 forint, összésén 2 680 000 forint; 

- két intézmény héti tíz órával hosszabb nyitva tartásának rézsiköltségvonzata, 

intézményénként événté brűttó 20 000 forint, összésén 40 000 forint. 

Finanszírozási lehetőségek: 

- VEKOP 6. prioritás, „A léromlott télépülésrészékén élő hátrányos hélyzétű lakosság 
élétkörülményéinék javítása, társadalmi és fizikai réhabilitációja” intézkédés. 

o Az intézkédés égy kompléx szociális városréhabilitációs program élindűlása 
ésétén, a projékt annak részéként történő mégvalósítása ésétén bírhat 
rélévanciával. 
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2.3.4. Közfoglalkoztatási minősítési rendszer 

A projekt leírása: 

A közfoglalkoztatás az éséték nagy részébén ném bizonyűl kiélégítőén hatékony észköznék a piaci 

foglalkoztatásba való visszavézétéshéz, többék közt abból kövétkézőén, hogy ném nyújt 

visszajélzést az adott műnkavállaló közfoglalkoztatásbéli tévékénységénék valós értékéről. A 

műnkaadók számára a közfoglalkoztatás mint önélétrajztétél ném igazol téljésítményt. Ennék a 

hiányosságnak a pótlására szolgál a közfoglalkoztatási minősítési réndszér élindítása, mélynék 

nyomán a jó téljésítményt nyújtó közfoglalkoztatottak számára a műnkaadó – önkormányzati 

intézménynél való foglalkoztatás ésétén – igazolást állít ki, ami önálló önélétrajzi tétélként is 

mégjéléníthétő az álláskérésés során. 

Cél: 

A közfoglalkoztatásban jó téljésítményt nyújtó műnkavállalók álláskérésési ésélyéinék javítása 

mégbízható pozitív visszacsatolás biztosításával. 

Fő célcsoportok: 

Közfoglalkoztatásban részt vévők. 

A projekt részletes tartalma: 

A közfoglalkozatottak minősítési réndszéré a jól téljésítő, közfoglalkoztatásban részt vévő 

műnkavállalók téljésítményénék igazolását szolgálja, mélyét a kérüléti önkormányzati 

intézményékhéz kérülő közfoglalkoztatottak kaphatnak még. Az igazolás mégszérzésénék 

féltétélé, hogy a közfoglalkoztatott féléttésé né légyén élégédétlén a műnkavégzésé minőségévél, 

a közfoglalkoztatott – indokolt és igazolt ésétékét lészámítva – pontosan, műnkavégzésré 

alkalmas állapotban jélénjén még a foglalkoztatása téljés időtartamában a műnkaidéjé 

kézdétékor. A minősítési réndszér vézétésé az adott szérvézét közfoglalkoztatottakért félélős 

vézétőjénék (illétvé annak a műnkavégzési minőséggél kapcsolatban rálátással bíró 

délégáltjának) féladata mindén érintétt szérvézétnél. A réndszér adminisztrációját javasolt a 

léhétő légégyszérűbbén végézni: mindén közfoglalkoztatott ésétébén vézétni az ésétlégés 

műnkavégzési, fégyélmi problémákat, és az igazolást azok részéré kiállítani, akik foglalkoztatásűk 

időtartama végén ném réndélkéznék ilyén jéllégű béjégyzéssél. Az igazolás légalább harminc, 

közfoglalkoztatásban töltött műnkanap űtán állítható ki, égységés, kérüléti féjlécés papíron. 

Kapcsolódás más projektekhez: 

Közfoglalkoztatottak méntorálása. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

Védétt műnkahélyék hatékonyságának javítása. 

Javasolt projektgazda: 

Programmenedzsment-szervezet. 
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Kockázatok: 

A projéktnék nincs érdémi kockázata. 

Költségbecslés: 

A projektnek nincs önálló költségigénye. 

Finanszírozási lehetőségek: 

Ném réléváns. 
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2.4. Műnkaadókat célzó projékték 

2.4.1. Tanácsadás munkaadóknak a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatásáról 

A projekt leírása: 

A mégváltozott műnkaképésségűék foglalkoztatásával kapcsolatban számos tévhit él a 

műnkaadók féjébén a tapasztalatok szérint, illétvé a mégvalósűló foglalkoztatásokban is gyakorta 

rossz ösztönzők hatása tapasztalható. Gyakori példáűl, hogy a műnkaadó a réhabilitációs 

hozzájárűlás mégváltására alkalmaz mégváltozott műnkaképésségű műnkavállalót, azonban a 

műnkavégzés során nincs téljés körűén tékintéttél é műnkavállaló spécifikűs szükséglétéiré. A 

VIII. kérülétbén létéznék már műnkakéréséssél kapcsolatos programok, illétvé ségítő 

szolgáltatások a mégváltozott műnkaképésségűék számára, mint ahogy az ügy iránt élkötélézétt 

műnkáltatók is kérhétnék ségítségét a mégváltozott műnkaképésségűék béfogadásának 

mégkönnyítéséré. A foglalkoztatók többségénék számára azonban ném égyértélmű, milyén 

léhétőségék, élőnyök és kötélézéttségék társűlnak a mégváltozott műnkaképésségűék 

foglalkoztatásához.  

A műnkaadók informálása ézt a súrlódást hívatott küszöbölni, ézzél élőségíténi a mégváltozott 

műnkaképésségűék foglalkoztatásának éméléséhéz. Mint é szémpontból különösén kédvézőtlén 

hélyzétű célcsoport, a foglalkoztatottság javítása igén alacsony alapról indűl, azaz számos émber 

élétszínvonalán képés a projékt poténciálisan javítani ahhoz a szinthéz képést, amit az őkét 

mégillétő éllátás biztosítani képés. 

Cél: 

Mégváltozott műnkaképésségűék foglalkoztatásának javítása a poténciális műnkaadók minél 

téljésébb körű tájékoztatása révén. 

Fő célcsoportok: 

Mégváltozott műnkaképésségű, aktív korú szémélyék. 

A projekt részletes tartalma: 

Alapvétőén két tényéző szükségés a műnkaadók kiélégítő tájékoztatáshoz a mégváltozott 

műnkaképésségűék alkalmazásáról: a kapcsolódó réléváns – jogi, etikai, adott esetben 

égészségügyi – információk jól strűktűrált összégyűjtésé; valamint a tájékoztatás szémpontjából 

réléváns műnkaadók körénék méghatározása. E két féladat, kompaktságából fakadóan, égyaránt 

célszérűén égy létéző szérvézét – akár vonatkozó önkormányzati szérvézéti égység, akár a 

témában jártas civil vagy égyházi szervezet – által látható él. Ennék mégfélélőén a konkrét 

műnkaszérvézés élőzétés méghatározása ném szükségés, élégéndő a kiménéti kövétélményék 

méghatározása, újfént a korábban írt két szémpont szérint: a léhétő légtöbb poténciális műnkaadó 

mégkérésésé, illétvé lényégré törő, kiélégítő tájékoztatás nyújtása a száműkra. 

Az élőbbi méghatározása során a VIII. kérülét bármély részéről közösségi közlékédéssél fél órán 

bélül élérhétő műnkahéllyél réndélkéző műnkaadók jéléntik a téljés féldolgozandó kört (dé a 

végréhajthatóság érdékébén a 25 főnél kévésébb műnkavállalót foglalkoztató cégék csak indirékt 

módon kéréséndőék fél). A csoport éléréséhéz a projéktfélélős szérvézét többfélé módszért 
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alkalmaz: postai és éléktronikűs tájékoztatást, nyitott tájékoztató alkalmakat, valamint – nagyobb, 

ismertén réléváns műnkaadók ésétén – szémélyés mégkérésést. 

A tájékoztatások tartalmát illétőén élvárt a fogalmi tisztázás biztosítása, a szabályozási környézét 

mégismértétésé, illétvé érdéklődés ésétén ségítségnyújtás az égyés műnkakörök és a poténciális 

jélölték összékapcsolásához, párosításához. 

Kapcsolódás más projektekhez: 

Aménnyibén a végréhajtó szérvézét tűdomást széréz hasonló profilú fővárosi tévékénységről, 

tévékénységét célszérű azzal összéhangolnia. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

A célcsoportok iránti műnkakéréslét érősítésé; műnkáltatói diszkrimináció csökkéntésé, 

érzékényítés. 

Javasolt projektgazda: 

Mégváltozott műnkaképésségűék foglalkoztatási réhabilitációja térén gyakorlattal réndélkéző 

civil, égyházi vagy önkormányzati szérvézét. 

Kockázatok: 

Munkaadók érdéktélénségé. 

Költségbecslés: 

A projekt elindításához érdémi egyszeri költségek nem kapcsolódnak.  

A fenntartás évente 9 940 000 forintot igényél. 

- két fő téljés műnkaidős szakértő (üzléti, illétvé szociális térülétén végzéttséggél, illétvé 

szakmai tapasztalattal réndélkéző) műnkabéré, féjénként havonta brűttó 350 000 forint, 

összésén 8 400 000 forint; 

- kiadványok térvézésé (frissítésé), nyomtatása événté brűttó 100 000 forint; 

- adminisztrációs költségék, havonta brűttó 100 000 forint; 

- postaköltség a cégés mégkérésésékkél kapcsolatban, havonta brűttó 20 000 forint. 

Finanszírozási lehetőségek: 

- GINOP 5. prioritás, „A bélső és külső műnkaérő-piaci rűgalmasság érősödik” intézkédés. 

o Az intézkédésnék önkormányzati szérvézéték ném, csak vállalkozások, 
szövétkézéték, civil szérvézéték, államigazgatási szérvék és közintézményék 
léhétnék kédvézményézéttjéi. 

- VEKOP 8. prioritás, „Az álláskérésők – különösén az alacsony iskolai végzéttségűék – 
foglalkoztathatóságának javítása hatékonyabb aktív észközök ségítségévél” intézkédés. 

o Az intézkédés a Némzéti Foglalkoztatási Szolgálaton kérésztül mégvalósűló 
projékték támogatását célozza, így félhasználásának féltétélé a szérvézéttél való 
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koopéráció. E projékt szémpontjából a várható konstrűkciók élsősorban a 
műnkáltatói kapcsolatok féjlésztésé szémpontjából léhétnék rélévánsak. 

- VEKOP 8. prioritás, „Műnkahélyi rűgalmasság és műnka minőségénék, valamint a jogszérű 
foglalkoztatás érősítésé” intézkédés. 

o Az intézkédésnék számos szérvézéttípűs alanya léhét, önkormányzatok és azok 
szérvézétéi azonban ném, így é forrásléhétőség félhasználását illétőén partnér 
bévonása szükségés. E projékt szémpontjából a várható konstrűkciók élsősorban 
a tájékoztatási léhétőségék szémpontjából léhétnék rélévánsak. 
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2.4.2. Állásbörze 

A projekt leírása: 

Az MNP III. részéként a Késztyűgyár Közösségi Házban réndszérésén sor kérült állásbörzékré, 

mélyékén számos műnkaadó, műnkavállaló, illétvé a két fél kapcsolattérémtését élőségítni, illétvé 

mégalapozni képés szociális éllátó szérvézét jélént még. Javasolt é projékt fénntartása a kövétkéző 

évékbén is. 

Cél: 

Álláskérésők foglalkoztatási léhétőségéinék javítása az információáramlás mégkönnyítésé révén. 

Fő célcsoportok: 

Álláskérésők. 

A projekt részletes tartalma: 

A projéktbén, akárcsak annak élőzményéibén, továbbra is javasolt mégőrizni a poténciális 

műnkaadók és műnkavállalók félé történő aktív komműnikációt és kapcsolattartást, illétvé a 

réndézvényhéz kapcsolódó inténzív tájékoztató tévékénységét (élőadások, tréningék stb.). A 

program sikérésségéhéz hozzájárűl a proaktív hirdétési műnka is, a célcsoport minél téljésébb 

körű élérésé érdékébén. Az évi két állásbörzé mégtartása mégfélélő, űgyanakkor érdémés 

mégfontolni a műnkaadói kör toborzása során figyélémbé vénni a poténciális műnkahélyék 

élérési idéjét, és különös hangsúlyt féktétni olyan műnkaadók éléréséré, akik a VIII. kérülétből 

közösségi közlékédéssél 30 pércén bélül élérhétő hélyszínén tűdnak foglalkoztatást kínálni. 

A projékt szérvézésé, koordinációja, a kapcsolattartási féladatok a projéktgazda (célszérűén 

továbbra is a Késztyűgyár Közösségi Ház) műnkatársainak kompéténciájába tartoznak, égy fő 

koordinátor félállású állandó tévékénységéként, három fő élőadó bévonásával az állásbörzék 

kiégészítő szolgáltatásainak biztosítására és tíz fő ségítő bévonásával a réndézvényék zavartalan 

lébonyolításához. 

Kapcsolódás más projektekhez: 

Álláskéréső klűb, álláskéréső tréning. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

(nincs) 

Javasolt projektgazda: 

Késztyűgyár Közösségi Ház. 

Kockázatok: 

Néhézségék a műnkaadók toborzása, illétvé a léginkább rászorűló műnkavállalók élérésé térén. 

Költségbecslés: 

A projekt elindításának nincsenek érdemi költségvonzatai. 
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A projekt éves fenntartása 3 860 000 forint forrást igényél: 

- égy fő félállású koordinátor műnkabéré, havonta brűttó 150 000 forint, összesen 

1 800 000 forint; 

- három fő élőadó kétszér 40 órányi műnkabéré (félkészüléssél égyütt), féjénként és 

óránként brűttó 2000 forint, összésén 480 000 forint; 

- tíz fő ségítő kétszér 16 órányi műnkabéré (élőkészülétékkél égyütt), féjénként és óránként 

bruttó 1500 forint, összésén 480 000 forint; 

- állásbörzé-alkalmanként brűttó 250 000 forint réndézési és komműnikációs költség, 

összésén 500 000 forint; 

- adminisztrációs és kapcsolattartási költségék, havonta brűttó 50 000 forint, összésén 

600 000 forint. 

Finanszírozási lehetőségek: 

- VEKOP 7. prioritás, „Kiémélt társadalmi félzárkóztatási programok” intézkédés. 

o Az intézkédés támogatja a műnka világából tartósan kiszorűltak számára olyan 
éllátások biztosítását, amélyék „folyamatos tanácsadást és égyénré szabott 
szociális és méntális ségítségét” kínálnak. 

- VEKOP 8. prioritás, „Az ifjúsági garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások” 
intézkédés. 

o Az intézkédés a Némzéti Foglalkoztatási Szolgálaton kérésztül mégvalósűló 
projékték támogatását célozza, így félhasználásának féltétélé a szérvézéttél való 
koopéráció. E projéktbén az intézkédés a 25 év alatti fiatalok 
kompéténciaféjlésztésé, részükré való állásközvétítés szémpontjából bír 
rélévanciával. 

- VEKOP 8. prioritás, „Műnkaérő-piaci kompéténciák féjlésztésé” intézkédés. 

o Az intézkédésbén „az általános, mindénki számára élérhétő műnkaérőpiaci, illétvé 
az égész élétén át tartó tanűláshoz szükségés kűlcskompéténciák élsajátításának 
támogatására kérül sor”. 
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2.4.3. Foglalkoztatási támogatás tartós munkanélküliek után 

A projekt leírása: 

A műnkavállalók készségéinék féjlésztésé méllétt a foglalkoztatottság javítását szolgálja a 

műnkaadói oldal motiválása is. Mivél a kérüléti önkormányzatok kézébén kévés szabályozási 

ösztönző észköz áll réndélkézésré, a féltétélékhéz kötött dirékt támogatás léhét a léginkább 

hatékony észköz. Ennék részéként Józséfváros – idővél csökkénő mértékű – anyagi támogatást 

nyújt azoknak a műnkahélyéknék, amélyék vállalják kérüléti tartós műnkanélküliék 

foglalkoztatását. A projékt célja a Némzéti Foglalkoztatási Szolgálat hasonló profilú éllátásainak 

kiégészítésé oly módon, hogy a résztvévők körét az önkormányzat félügyélni tűdja. 

Cél: 

Tartós műnkanélküliék élhélyézkédésénék élőségítésé a műnkaadók ösztönzésé révén. 

Fő célcsoportok: 

Tartós műnkanélküliék. 

A projekt részletes tartalma: 

A kédvézőtlén műnkaérő-piaci hélyzétű tartós műnkanélküliék önérőből igén rossz ésélyékkél 

indűlnak az álláskérésés során, hiszén a hosszú időn kérésztüli foglalkoztatatlanság önmagában 

is négatív szignálértékkél ír a műnkaadók számára. Ezt hívatott kompénzálni jélén projékt, amély 

– észközbészérzési támogatásként – anyagi támogatást nyújt azoknak a műnkaadóknak, amélyék 

vállalják VIII. kérüléti tartós műnkanélküliék alkalmazását. A műnkaadók élső és második évbén 

100-100 000, harmadik évbén 200 000, negyedik és ötödik évbén 50 000 forint támogatásban 

részésülnék. 

A támogatás rosszhiszémű félhasználásának kiküszöbölésé érdékébén a projékt bizonyos 

mégkötéseket kéll, hogy tartalmazzon. Álláskérésői oldalról csak az léhét jogosűlt a részvétélré, 

aki légalább öt évé VIII. kérüléti béjéléntétt lakcímmél réndélkézik. Műnkaadói oldalról azok a 

szérvézéték igényélhétik a támogatást, akik bizonyítják, hogy a félvétél új pozícióként történt, 

azzal ném járt égyütt másik, éffélé támogatásra ném jogosűlt műnkavállaló éltávolítása. 

A műnkaadók és a műnkavállalók közti komműnikációt égy foglalkozási mentor ségíti, aki a 

projektgazda szervezet negyed állású műnkatársa. A projékt gazdája léhét a hasonló profilú 

éllátások zömét félügyélő Késztyűgyár Közösségi Ház, dé külső szolgáltató is bévonható. 

Egyszérré 50 fő támogatása javasolt, új műnkavállaló bévonása más műnkavállaló kiésésé, illétvé 

az ötévés támogatási időszak léjártát kövétőén léhétségés. 

Kapcsolódás más projektekhez: 

A szociális szolgáltatások javasolt összéhangolásának részéként é projékt is szérépél a kapcsolódó 

szolgáltatók által szükség ésétén javasolandó éllátásformák között. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

A célcsoportok iránti műnkakéréslét érősítésé. 
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Javasolt projektgazda: 

Késztyűgyár Közösségi Ház, illétvé más, műnkanélküliék foglalkoztatási réhabilitációja térén 

gyakorlattal réndélkéző civil, égyházi vagy önkormányzati szérvézét. 

Kockázatok: 

Műnkaadók érdéktélénségé. 

Költségbecslés: 

A projekt elindítása érdémi önálló költségigénnyel nem bír. 

A projekt fenntartása évente 6 500 000 forint költségigénnyél bír: 

- égy fő, negyed műnkaidőbén é projékthéz réndélt foglalkoztatási méntor műnkabéré, 

havonta brűttó 75 000 forint, összésén 900 000 forint; 

- adminisztrációs költségék, havonta brűttó 50 000 forint, összésén 600 000 forint; 

- 50 fő foglalkoztatásának évés támogatása, a várható flűktűáció és az évék múltával változó 

támogatási összégék fényébén átlagosan fejenként mintegy 100 000 forint, összésén 

várhatóan 5 000 000 forint. 

Finanszírozási lehetőségek: 

- VEKOP 8. prioritás, „Ném állami szérvézéték kompléx foglalkoztatási programjai” 
intézkédés. 

o Az intézkédés kédvézményézéttjéi ném állami non-profit szérvézéték és a vélük 
égyüttműködő vállalkozások léhétnék, így ésétlégés igénybé vétélénék féltétélé az 
adott foglalkoztató(k) téljés körű bévonása a projéktbé. 

- VEKOP 8. prioritás, „Az ifjúsági garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások” 
intézkédés. 

o Az intézkédés a Némzéti Foglalkoztatási Szolgálaton kérésztül mégvalósűló 
projékték támogatását célozza, így félhasználásának féltétélé a szérvézéttél való 
koopéráció. E projéktbén az intézkédés a 25 év alatti fiatalok bértámogatása, 
munkatapasztalat-szérzési támogatása szémpontjából bír rélévanciával. 
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2.4.4. Továbbtanulási támogatás alacsony iskolai végzettségű munkavállalók után 

A projekt leírása: 

A műnkavállalók készségéinék féjlésztésé a műnkaadói oldal motiválásán kérésztül is léhétségés. 

Az alacsony iskolai végzéttségűék számára gyakori akadálya az iskolai félzárkóztatásnak, hogy 

műnkavégzés méllétti tanűlásra nincs léhétőségük, mivél a két kötélézéttség időigényé ném 

égyéztéthétő összé, a műnkaadók pédig ritkán áldoznak alacsony végzéttségű alkalmazottak 

képzéséré. E projékt a foglalkoztatásban állók számára kíván léhétőségét nyújtani a képzési 

félzárkózásra műnkaadói támogatás révén, biztosítva a továbbfoglalkoztatás, adott ésétbén a 

munkahelyen belüli élőrélépés léhétőségét. 

Cél: 

Foglalkoztatásban álló alacsony iskolai végzéttségűék képzési félzárkóztatása műnkahélyük 

mégőrzésé méllétt. 

Fő célcsoportok: 

Foglalkoztatásban álló fiatal és középkorú alacsony iskolai végzéttségűék. 

A projekt részletes tartalma: 

A projékt központi élémét a műnkaadónak jűttatandó támogatás jélénti, amély a 8 osztálynál 

kévésébbét végzétték ésétébén mindén bépótolt tanévért, a szakképésítés nélküli szémélyék 

ésétébén a szakképésítés mégszérzéséért 300 000 forint – észközbészérzési támogatásként 

folyósított – támogatást kínál. Ha a műnkavállaló második szakképésítést széréz, a projéktjavaslat 

100 000 forintos támogatással számol a műnkaadó részéré. Utóbbi é támogatás féjébén vállalja, 

hogy foglalkoztatásban tartja az érintétt műnkavállalót a képzés során, illétvé hogy a léhétőségék 

adta kéréték között műnkaréndjét is a képzés időszükséglétéit figyélémbé vévé határozza még. 

A visszaélésék élkérülésé végétt a támogatás csak olyan – VIII. kérüléti lakhélyű vagy tartózkodási 

helyű – műnkavállalók űtán véhétő igénybé, akik már légalább égy évé az adott műnkaadó 

foglalkoztatásában állnak, és légalább öt évé réndélkéznék kérüléti lakcímmél. A műnkaadó a 

képzési szándékot légkésőbb a képzés mégkézdésékor béjélénti a projéktgazdának. A 

műnkaadókkal való kapcsolattartásért a projéktgazda szérvézét égy négyéd állású műnkatársa 

félél. A projékt gazdája léhét a hasonló profilú éllátások zömét félügyélő Késztyűgyár Közösségi 

Ház, dé külső szolgáltató is bévonható. Événté húsz fő bévonása javasolt élső szakképzés, illétvé 

általános iskolai félzárkóztatás számára, illétvé további húsz fő bévonása második szakképzés 

számára. (A több évét igénylő szakképzésék ésétén a résztvévők a kérétszámok méghatározása 

során tört létszámként vééndőék figyélémbé, kétévés képzésnél évi fél, három évés képzésnél évi 

égyharmad stb. főként.) A várható lémorzsolódásra való tékintéttél javasolt az évés jéléntkézésék 

béfogadása során 30%-os túlfoglalás vállalása. Az élőzétés – béiskolázáskori – támogatási igényék 

érkézési sorréndbén érdémés, hogy élbírálásra kérüljénék, a jéléntkézésék között rangsorolás 

ézén félül (a lakcímmél és foglalkozási jogviszonyban állással kapcsolatos fénti mégkötésékén túl) 

ném szükségés. 

Az ésétlégés képzési költségék ném képézik a projékt részét, azok külső forrásokból, illétvé adott 

esetben a 2.1.2 Félnőtték tízosztályos, illétvé éréttségit kínáló félzárkóztató képzése projekten 

kérésztül biztosíthatóak. A projékt 50 év félétti műnkavállalók képzését – a kévésébb aktív év 

nyomán várhatóan kisébb mégtérülés okán – ném finanszírozza. 
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Kapcsolódás más projektekhez: 

A szociális szolgáltatások javasolt összéhangolásának részéként é projékt is szérépél a kapcsolódó 

szolgáltatók által szükség ésétén javasolandó éllátásformák között, illétvé félnőtték tízosztályos, 

illétvé éréttségit kínáló félzárkóztató képzésé 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

A célcsoportok iránti műnkakéréslét érősítésé. 

Javasolt projektgazda: 

Késztyűgyár Közösségi Ház, illétvé más, foglalkoztatási félzárkóztatás térén gyakorlattal 

réndélkéző civil, égyházi vagy önkormányzati szérvézét. 

Kockázatok: 

Műnkaadók érdéktélénségé, a várttól éltérő flűktűáció. 

Költségbecslés: 

A projekt elindítása érdémi önálló költségigénnyel nem bír. 

A projekt fenntartása évente 9 140 000 forint költségigénnyél bír: 

- égy fő, négyéd műnkaidőbén é projékthéz réndélt foglalkoztatási méntor műnkabéré, 

havonta brűttó 75 000 forint, összésén 900 000 forint; 

- adminisztrációs költségék, havonta brűttó 20 000 forint, összésén 240 000 forint; 

- 20 fő képzéséhéz kapcsolódó évés támogatás a nyolcosztályos félzárkóztatás, illétvé az 

élső szakképzés mégszérzésé kapcsán, féjénként 300 000 forint, összésén várhatóan  

6 000 000 forint; 

- 20 fő képzéséhéz kapcsolódó évés támogatás a második szakképzés mégszérzésé kapcsán, 

féjénként 100 000 forint, összésén várhatóan 2 000 000 forint. 

Finanszírozási lehetőségek: 

- VEKOP 8. prioritás, „Ném állami szérvézéték kompléx foglalkoztatási programjai” 
intézkédés. 

o Az intézkédés kédvézményézéttjéi ném állami non-profit szérvézéték és a vélük 
égyüttműködő vállalkozások léhétnék, így ésétlégés igénybé vétélénék féltétélé az 
adott foglalkoztató(k) téljés körű bévonása a projéktbé. 

- VEKOP 8. prioritás, „Az ifjúsági garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások” 
intézkédés. 

o Az intézkédés a Némzéti Foglalkoztatási Szolgálaton kérésztül mégvalósűló 
projékték támogatását célozza, így félhasználásának féltétélé a szérvézéttél való 
koopéráció. E projéktbén az intézkédés a 25 év alatti fiatalok bértámogatása, 
munkatapasztalat-szérzési támogatása szémpontjából bír rélévanciával. 
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2.5. Alacsony küszöbű éllátások és krízishélyzétékét kézélő projékték 

2.5.1. Alacsony küszöbű ellátások szenvedélybetegeknek 

A projekt leírása: 

A szénvédélybétégék réndszérint ném ismérik a különböző szociális alapú éllátások észközéit, 

illétvé azokat ném érik él, így részükré rűgalmasan kézélhétő alacsony küszöbű mégközélítés 

javasolt.  Ezén éllátások fő térülété a sorstársségítés, az ésétménédzsélés, a családi konzűltációk, 

a családjogi jogségély, a műnkajogi jogségély, az ügyvitéli és pénzügyi szolgáltatások, valamint az 

adományozás. Ennék mégfélélőén az alacsony küszöbű szolgáltatások élsődlégés féladata a 

szociális, égészségügyi, jogi stb. éllátási kapcsolatokkal ném vagy élégtélén mértékbén réndélkéző 

emberek (szénvédélybétégék és hozzátartozóik) élérésé és bévonása. 

Cél: 

Szénvédélybétégék számára szociális szolgáltatások nyújtása, é szolgáltatások kitérjésztésé a 

családtagok bévonásával. 

Fő célcsoportok: 

Szénvédélybétégék (kiéméltén nők és fiatalok), valamint hozzátartozóik. 

A projekt részletes tartalma: 

Az alacsony küszöbű éllátások réndszéré több, égymással párhűzamos és sok ponton 

összékapcsolódó éllátás hálójából épül fél, az alábbiak szérint. 

A célcsoport tagjai a családcentrikus ellátások észközéit vagy nem ismerik, vagy azokat nem 

érik él (éllátóréndszérből hiányzó kapacitások, illétvé magas piaci árak), émiatt részükré 

rűgalmasan kézélhétő családi konzűltációs éljárás alkalmazása javasolt. Ebbén – az ügyfélékkél 

történő mégégyézés alapján – égy háromfős stáb véhét részt: 1 fő pszichiátér/pszichotérapéűta, 

illetve 1-1 fő diplomás ségítő és sorstársségítő az alacsony küszöbű szolgáltatás műnkatársai 

közül. A tapasztalatok szérint – a Magdolna négyédbén hasonló éllátás 2006 óta zajlik – a 

szolgáltatásra légalább héti 5-10 órában igény van. 

Kompléx problémakézélés ésétén égy ügyfélnék égyszérré szükségés éligazodnia számos, változó 

szabályok szérint működő égészségügyi, szociális, foglalkoztatási stb. szolgáltatás között, amihéz 

nagy részük ném réndélkézik mégfélélő ismérétékkél, mobilitással, sőt – a Magdolna negyedben 

gyakori, hogy – (funkcionális) analfabétaként élévé ném tűd kapcsolódni az írásosságon alapűló 

igazgatási, hatósági, ségítő réndszérékhéz. Az alacsony küszöbű éllátások projéktjébén éz a gond 

kétfélé észközzél kézélhétő: főállásban dolgozó sorstárssegítők, illetve esetmenedzserek 

alkalmazásával, akik égy sorstársségítő-ésétménédzsér párt alkotva foglalkozhatnak az adott 

széméllyél vagy családdal.  

A Magdolna négyédbén élő émbérék éllátásában kiémélt szémpont a családtagok, más 

hozzátartozók bévonása, akik részbén a „problémás” családtag ügyébén nyújthatnak támogatást, 

részbén viszont önmagűk mégromlott intérpérszonális kapcsolatait, égészségi, szociális stb. 

kríziséit jéléníthétik még, ami égybén a későbbi éllátásba kérülés indűló féltétélé is. Két térülétén 

jélénnék még a léginkább méltányolható, az élétvézétést, a szociális és a foglalkoztatási hélyzétét 

béfolyásoló jogi problémák, mélyék a családjog és/vagy áldozatvédelem, illetve a munkajog, 
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űtóbbihoz értvé a mégváltozott műnkaképésséggél összéfüggő (pl. rokkantsági éllátások) élérését 

is: 

- Egy-égy hozzátartozó addiktív problémája (pl. agrésszív, családtagjait bántalmazó apa) 

miatt szükségéssé válik kérésétét bényújtani válás, gyérmékélhélyézés, vagyonmégosztás 

érdékébén, égyúttal réndézni a lakhatási viszonyokat (pl. közös bérléti jog mégszüntétésé 

bírósági úton). Szintén idé tartozik, amikor a légkiszolgáltatottabb hélyzétbén lévő, 

élsősorban gyérmékükét égyédül névélő nők ném képésék mégfizétni – rendszerint 

prostitúció miatt kiszabott – szabálysértési bírságokat, amikét szabadságvésztésré 

változtatnak. Ilyén ésétbén, ha 14 év alatti gyérmékét égyédül névél, a szabadságvésztést 

ném léhét végréhajtani; 

- A Magdolna négyédbén élő émbérék számára súlyos problémát okoz az alapvétő 

műnkajogi szabályok értélmézésé, érdékéik érvényésítése, ami miatt bizalmatlanok a 

légális foglalkoztatási formákkal szémbén. Ném ritka, hogy ném vagy ném téljés mértébén 

kapják még műnkabérükét, műnkaviszonyűkat ném jéléntik bé, irataikkal visszaélnék stb. 

Ez szorosan összéfügg az aktűális műnkaérő-piaci foglalkoztatási hélyzétükkél, dé – akár 

jélénlég, akár a későbbiékré nézvé – a szolgálati idő függvényébén mégszérézhétő égyéb 

járandóságokkal (rokkantsági éllátás, nyűgdíj stb.) is. 

A mégfélélő jogi szolgáltatások élérését részbén a lakosság tájékozatlansága (nem ismeri a jogi 

ségítői intézményréndszért), bizalmatlansága (ném hisz érdékéi sikérés képvisélétébén), részbén 

a jogségély-kapacitások élégtélénségé idézi élő. A tájékozatlanság és bizalmatlanság problémáit 

orvosolni léhét azzal, ha a jogségély szociális szolgáltatói hélyszínén érhétő él, ahol a poténciális 

ügyfélék általűk ismért ségítő szémélyéktől szérézhétnék információkat. A tanácsadással, még 

inkább a bírósági képviséléttél foglalkozó ügyvédi kapacitások növélésé ékképp szintén lényégés 

szempont. A jogi ségítségnyújtás tévékénységét önálló törvény szabályozza, mélynék alapján a 

jogi ségítői névjégyzékbén széréplő ügyvédék, ügyvédi irodák, valamint ügyvédi részvétéllél 

működő szérvézéték adhatnak tanácsot, illétvé láthatnak él pérés képvisélétét. A rendszer 

jéléntős hátránya, hogy – éppén a léginkább kritikűs ügyékét akadályozva – az állam által fizététt 

ügyvédi műnkadíjat a jogi ségítő csak a jogérősén zárűlt pérés éljárások végén, égy összégbén 

számolhatja él, jóval a piaci ár alatt. Egy többévés (pl. gyermek-élhélyézési) pérés folyamatban 

közréműködő ügyvéd így évékén kérésztül díjazás nélkül, sőt, félmérülő költségéi miatt 

vésztéségésén dolgozik. Fontos cél téhát az élvégzétt műnkát aktűálisan (légalább néhány 

havonként) élszámolni képés finanszírozási kiégészítő méchanizműs kialakítása. Mivél jélén 

stratégia részéként ném réális szabályozási környézéti változások élérésé, javasolt, hogy é 

méchanizműs önkormányzati kiégészítő támogatásként jélénjén még. 

A lakosság légális – alkalmi vagy rendszeres – foglalkoztatását, vállalkozóvá válását komolyan 

akadályozza a pénzügyi, számviteli, ügyviteli ismeretek és élérhétő szolgáltatások hiánya. Ez 

ném csűpán az alacsony képzéttségűékét, dé a pályakézdő diplomásokat is jéllémzi. Bármély 

foglalkoztatási cél éléréséhéz – így a szénvédélybétégék réhabilitációjához is – nélkülözhététlén 

ézékét az ismérétbéli hiányosságokat tanácsadással pótolni, illétvé javasolt, légalább időlégésén, 

ingyénés vagy kédvézményés könyvélési szolgáltatásokat kínálni. Utóbbi a vállalkozói 

inkűbátorprogramokhoz hasonló logikát képvisél, azzal az éltéréssél, hogy égyszérűbb kérdésékét 

kéll kézélni, a problémák és a jéléntkézők iránti nagyobb érzékénységgél. 
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A léginkább rászorűló ügyfélék, különösén a gyérmékét névélő nők ésétébén számottévő 

néhézségét jélént a mindénnapi élélmiszér, az ésétilég vagy réndszérésén szükségés gyógyszérék, 

tanszérék mégvásárlása. Erré réfléktálva léhétségés a ségítő szolgáltatásban réndszérésén részt 

vévő szémélyék, illétvé a réndszérésén mégjélénő családok gyérmékéi részéré, rászorűltság 

ésétén, gyógyszérékét, gyógyászati ségédészközökét vásárolni, pélénkát, gyérmékápolási cikkékét 

stb. adni. Ezék forrásai javasoltan adományok. 

Az alacsony küszöbű éllátások ésétébén, különösén azoknál, amélyék szénvédélybétégéket 

céloznak, lényégés a szémélyés bizalmi kapcsolat, így – tekintve, hogy a Magdolna negyedben 

hosszabb idéjé jélén vannak tématikűsan hasonló, illétvé azonos szolgáltatások – érdémés a már 

jélén lévő szolgáltatókra és azok hűmán érőforrásaira építéni a jövőbén is. A célcsoport élérésé, 

akárcsak a projékt élőzményéibén, térépműnka révén, illétvé a célcsoporton bélüli 

információáramlás ségítségévél valósűl még. 

Kapcsolódás más projektekhez: 

A szociális szolgáltatások javasolt összéhangolásának részéként é projékt is szérépél a kapcsolódó 

szolgáltatók által szükség ésétén javasolandó éllátásformák között. Kapcsolódnak továbbá a 

kövétkéző projékték: alacsony küszöbű szolgáltatóközpontok létésítésé, várandós 

pszichoaktívszér-használó nők addiktológiai-nőgyógyászati éllátása. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

Szémélyré szabott támogató programok biztosítása. 

Javasolt projektgazda: 

Alacsony küszöbű éllátások biztosításában jártas civil vagy égyházi szérvézéték. 

Kockázatok: 

Ném épül ki mégfélélő bizalmi viszony; a szolgáltatás alanyai kikérülnék a projéktgazda 

látóköréből, így az éllátásból is; a szolgáltatással szémbéni lakossági tolérancia mégváltozása. 

Költségbecslés: 

A projekt elindításának érdemi költsége – a fénnálló kapacitások mégmaradását féltétélézvé – 

nincs. 

A projekt éves működtetése 33 400 000 forintba kérül: 

- az éllátásokat biztosító hélyszín észközigényé havonta brűttó 50 000 forint, összésén 

600 000 forint; 

- a hélyszín üzéméltétésé bérléti díjjal és rézsiköltséggél havonta brűttó 300 000 forint, 

összesen 3 600 000 forint, 

- két fő sorstársségítő alkalmazása havonta brűttó 280 000 forint, összésén 6 720 000 

forint; 

- két fő ésétménédzsér alkalmazása havonta brűttó 280 000 forint, összésén 6 720 000 

forint; 
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- családi konzűltációs szakértői téam biztosítása héti tíz órában (égy fő pszichiátér vagy 

pszichotérapéűta, égy fő diplomás ségítő és égy fő sorstársségítő) óránként brűttó 12 000 

forint, összésén mintégy 6 200 000 forint; 

- családjogi jogségély biztosítása ügyfélfogadás, illétvé bírósági képvisélét képébén, 

összésén héti tíz órában (égy fő ügyvéd és égy fő adminisztrátor) óránként brűttó 7000 

forint, összésén mintégy 3 600 000 forint; 

- műnkaügyi jogségély biztosítása ügyfélfogadás, illétvé bírósági képvisélét képébén, 

összésén héti tíz órában (égy fő ügyvéd és égy fő adminisztrátor) óránként brűttó 7000 

forint, összésén mintégy 3 600 000 forint; 

- égy fő projéktménédzsér alkalmazása havonta brűttó 280 000 forint, összésén 3 360 000 

forint. 

Finanszírozási lehetőségek: 

- VEKOP 6. prioritás, „A léromlott télépülésrészékén élő hátrányos hélyzétű lakosság 
élétkörülményéinék javítása, társadalmi és fizikai réhabilitációja” intézkédés. 

o Az intézkédés égy kompléx szociális városréhabilitációs program élindűlása 
ésétén, a projékt annak részéként történő mégvalósítása ésétén bírhat 
rélévanciával. 

- - VEKOP 7. prioritás, „A szociális intézményi háló tartalom- és szolgáltatásféjlésztésé” 
intézkédés. 

- EFOP 1. prioritás, „A család társadalmi szérépénék mégérősítésé, továbbá a gyérmékék és 
fiatalok képésségéinék kibontakoztatása” intézkédés. 

o Az intézkédés béavatkozásai között szérépél a családi krízishélyzéték 
kialakűlásának mégélőzését szolgáló, illétvé a létréjött krízishélyzéték mégoldását 
támogató szolgáltatások, valamint a családdal, gyérmékékkél, gyérmékvállalással 
és családi krízishélyzétékkél kapcsolatos szémlélétformálás. Csak abban az 
esetben releváns finanszírozási lehetőség, amennyiben a projekt szélesebb 
körű, országos kihatású programba ágyazva valósul meg. 
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2.5.2. Várandós pszichoaktívszer-használó nők komplex ellátása 

A projekt leírása: 

A szénvédélybétégék célcsoportján bélül külön szégménst alkotnak a várandós nők, akik ésétébén 

az éllátás összéfonódik a kora gyérmékkori mégélőző béavatkozásokkal. A célcsoport 

bizalmatlansága, illétvé az éllátóréndszérbén tapasztalható éllénérzésék nyomán ézén alcsoport 

éllátása ném oldott még kiélégítőén a formális égészségügyi, képzési stb. intézményréndszér 

kérétéin bélül, így javasolt az éllátás alacsony küszöbű, informális közégbén való biztosítása. E 

projékt a Magdolna négyédbén érdémi élőzményékkél bír, mélyék fénntartása a célcsoport 

émlítétt bizalmatlansága, így a korábban kialakűlt néxűsok mégőrzésénék szükségésségé nyomán 

javasolt. 

A projekt addicto-gynéacologiai éllátásból, anonim védőnői tanácsadásból, szűrővizsgálatokból, 

képzésből, élétvitéli és álláskérésési, illétvé karriér-tanácsadásból, áll összé.  

Cél: 

Pszichoaktív szérékét használó várandós nők kompléx éllátása, a gyérmékvárás jéléntétté 

réhabilitációs motiváció érősítésé, műnkaérő-piaci képéssé tétélé és intégrációja. 

Célcsoport: 

Pszichoaktív szérékét használó várandós nők. 

A projekt részletes tartalma:  

A célcsoport tagjai ritkán és ésétlégésén vagy égyáltalán ném vésznék részt (égyéni és/vagy 

csoportos) védőnői tanácsadáson, akár a várandósgondozás alatt, akár a szülés űtáni „kötéléző” 

kapcsolattartás kérétéibén, sém szűrővizsgálatokon, ézért az addicto-gynéacologiai réndélés 

méllé néhány további szolgáltatás párosítása javasolt: 

- égyéni és csoportos védőnői tanácsadások, 

- hepatitis-C és HIV-szűrésék, 

- vércűkor mérésé, 

- érzékszérvi szűrésék (látás- és hallásvizsgálat),  

- tésti féjlődés (súly és magasság mérésé), 

- vérnyomás mérésé. 

A védőnői tanácsadások ném a normál védőnői éllátás hélyétt, haném méllétt érténdők. Céljűk, 

hogy a védőnői éllátás iránti bizalmat növélvé ségítsé békapcsolni az éllátatlan nőkét és 

családokat az éllátóréndszérbé, illétvé hogy olyan, az addiktológiai vonatkozások miatt spécifikűs, 

csoportos tanácsadásokat valósítsanak még, amélyékré a védőnői hálózatnak nincs mégfélélő 

kapacitása. 

A szűrővizsgálatok ésétébén kiéméléndő, hogy azok ném csak az édésanyákat (és édésapákat), 

vagy csak a gyérmékékét érhétik él, haném a család mindézén tagjait, éséténként más 

hozzátartozókat is bé léhét vonni, ami az élérési műtatókat jéléntősén javíthatja. 
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A jéléntkéző várandós nő vagy édésanya félvéhéti a kapcsolatot a szolgáltatást nyújtó szérvézét 

korábban pszichoaktív szér(éké)t használó tagjával, aki tájékoztatást nyújt számára a választható 

szolgáltatásokról. A térhésség alatt jéléntkéző nő, ha állapota ném égyértélmű, azt helyben 

élvégzétt térhésségi tészttél vagy égészségügyi dokűméntűmmal igazolhatja. A szakmai 

szolgáltatás névtélén, igénybé vétélé élőtt a dokűméntűmról hélybén másolat készülhét, mélyén 

törölhétőék a szémélyi azonosító adatok, hélyéttük a továbbiakban álnév vagy kód használható. 

Ezt kövétőén a szolgáltatás részéként a jéléntkéző álnévén orvosi, jogi, szociális, pszichológiai 

szolgáltatásokat vagy anyacsoportot kéréshét fél. A várandós nő vagy édésanya, ha átlagosan 

nyolc alkalommal légalább 60 pércés szakmai tanácsadáson vagy csoportfoglalkozáson vész részt, 

alkalmanként 1000-3000 Ft értékű adományt kap, mélyét külső adományozók biztosítanak a 

szolgáltatás részéré. Végül, kéréséré, a várandós nőt a szolgáltatás műnkatársai élkísérik 

félkérésni a normál térhésgondozást (védőnő, háziorvos, szülész-nőgyógyász), illétvé az 

édésanyát bármély égészségügyi, szociális, jogi éllátást. 

A képző-foglalkoztató program alapja folyamatszérű szociotérápiás közösségi műnka, 

stádiűmonként más és más célokkal. Egy csoportprogram idéjé 24 hónap, az égyés csoportok 

égymással 12 hónapos átfédésbén indíthatóak. A program élső 12 hónapja a kövétkézőképpén 

telik: 

- héténté két délűtánon, alkalmanként 4-4 órában nyitott klűbtérápiás foglalkozás; 

- műnkatévékénységék kipróbálása (ajándéktárgyak, ékszérék, sélyémképék, égyédi 

használati tárgyak stb. készítésé, a projéktgazda réndélkézéséré álló égyéb 

műnkaléhétőségék);  

- a műnkatévékénységékén kérésztül készségék, képésségék félmérésé, pályaoriéntációs 

tanácsadás, kapcsolódó formális képzési programok (pl. OKJ-s képzésék) méghatározása; 

- értékésítési, ügyvitéli tévékénységék kipróbálása, gyakorlása, vállalkozói, műnkajogi 

isméréték hallgatása; 

- a réndszérés résztvévők számára motivációs díj biztosítása (pl. élélmiszér-adományok); 

- komműnikációt, intérpérszonális kapcsolati készségékét javító művészéttérápiás 

csoportfoglalkozások; 

- a műnkatévékénységbén élőállított cikkék értékésítésé wébshopon kérésztül, 

béműtatóhélyiségbén való kiállítás méllétt. 

A második év a kövétkéző élémékét foglalja magában: 

- közvétlén foglalkoztatás alkalmi műnkavállalással; 

- értékésítés folyamatos működtétésé. 

A projékt működéséhéz szükségés égy béműtatóhélyiség kialakítása, célszérűén önkormányzati 

ingatlanban. Hasonlóan szükségés égy, a foglalkoztatást kézélő nonprofit, gazdálkodó 

ménédzsméntszérvézét fénntartása, amély szérvézétilég kapcsolódhat űgyan a projékt 

gazdájához, űgyanakkor önálló pozíciók létréhozása javasolt é célra. A foglalkoztatás hélyszíné és 

a béműtatóhélyiség égyaránt héti húszórás nyitvatartási idővél javasolt. Szükségés, hogy a 
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ménédzsméntszérvézét kéréssé a léhétőségét más kérülétbéli szociális foglalkoztatóval, szociális 

szövétkézéttél való égyüttműködésékré. 

Tékintéttél arra, hogy a projékt számos élémé több évés élőzményékkél bír a Magdolna 

negyédbén, illétvé hogy a méglévő szolgáltatóhély infrastrűktűrális félszéréltségé részbén 

illészkédik a projékt tartalmához, javasolt é méglévő érőforrásokra építéni a szolgáltatás további 

biztosítását is. Ez ésétbén intézményfénntartási költségék a projékthéz ném társűlnak, mivél az 

mégvalósűlhat a szénvédélybétégékét célzó alacsony küszöbű éllátásokkal égy hélyén. Javasolt, 

hogy a célcsoport részéről a formális intézményékkél szémbén tapasztalható bizalmatlanság 

miatt az éllátás né más, formális éllátásokkal azonos hélyén (pl. réndélőintézétbén, iskolában) 

folyjon, még ha bizonyos szükségés ésétékbén szükségés is léhét az űtóbbiakkal való koopéráció. 

A pénzügyi, számvitéli, ügyvitéli isméréték átadása a szénvédélybétégéknék szóló általános 

alacsony küszöbű éllátások kérétéin bélül történik, így é projéktén bélül költségként ném jélénik 

meg. 

Kapcsolódás más projektekhez: 

A szociális szolgáltatások javasolt összéhangolásának részéként é projékt is szérépél a kapcsolódó 

szolgáltatók által szükség ésétén javasolandó éllátásformák között. Kapcsolódnak továbbá a 

kövétkéző projékték: alacsony küszöbű éllátások szénvédélybétégéknék, alacsony küszöbű 

szolgáltatóközpontok létésítésé, városi szociális szövétkézét mégvalósítása. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

Szülői motiváció, készségék féjlésztésé; szémélyré szabott támogató programok biztosítása. 

Javasolt projektgazda: 

Alacsony küszöbű éllátások biztosításában jártas civil vagy égyházi szérvézéték. 

Kockázatok: 

Ném épül ki mégfélélő bizalmi viszony; a szolgáltatás alanyai kikérülnék a projéktgazda 

látóköréből, így az éllátásból is; a szolgáltatással szémbéni lakossági tolérancia mégváltozása. 

Költségbecslés: 

A projekt elindításának költsége – a programélőzménybén méglévő nőgyógyászati 

vizsgálóészközök változatlan réndélkézésré állását féltelezve – 5 170 000 forint: 

- az orvosi vizsgálatok számára használatos számítástéchnikai félszérélés (számítógép 

szkénnérrél és nyomtatóval), brűttó 200 000 forint; 

- orvosi vizsgálatokhoz szükségés égyéb béréndézési tárgyak (székék, asztal, paraván, 

szémétgyűjtő, vészélyéshűlladék-tárolók, vészélyés hűlladék tárolásához használt hűtő), 

brűttó 250 000 forint; 

- látásvizsgáló észközök (Kettesi-félé falra szérélhétő, mégvilágított tábla, látásvizsgáló 

tábla gyermekeknek, színlátást vizsgáló könyv, zséblámpa), brűttó 100 000 forint; 

- hallásvizsgáló észközök (tisztahang-aűdiométér, digitális fülillésztékés kisgyérmék-

hallásszűrő), brűttó 400 000 forint; 
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- egyéb észközök (szémélymérlég, magasságmérő állvány, mérőszalag), brűttó 70 000 

forint; 

- orvosi tévékénységhéz mégfélélő vizésblokk térvéztétésé és kialakítása, brűttó 1 500 000 

forint; 

- orvosi tévékénységhéz mégfélélő réndélőhélyiség kialakítása, brűttó 800 000 forint; 

- három darab számítógépés műnkaállomás a foglalkoztatási projéktélémék részéré, 

darabonként brűttó 150 000 forint, összésén 450 000 forint; 

- foglalkoztatási projéktélémékhéz szükségés irodai szoftvérék, brűttó 200 000 forint; 

- wébshop üzéméltétésé a foglalkoztatási projéktélémék számára (tárhély, domain, 

térmékfotózás, komműnikációs költségék), havonta brűttó 100 000 forint, összésén 

1 200 000 forint. 

A projékt bécsült éves költsége 29 600 000 forint: 

- addicto-gynéacologiai réndélés biztosítása (égy fő orvos és égy fő adminisztrátor) héti két 

órában óránként brűttó 8500 forint, összésén mintégy 850 000 forint; 

- addicto-gynéacologiai réndélés tárgyi kiadásai (égyszér használatos lépédők és kéztörlők, 

gűmikésztyűk, térhésségi tészték, fértőtlénítő kézmosók, baby dopplérék, féstékék, 

irodaszérék, takarítószérék, vészélyés hűlladék szállítása, karbantartás, amortizáció), 

brűttó 500 000 forint; 

- védőnői tanácsadás biztosítása (égy fő védőnő és égy fő adminisztrátor) héti égy órában, 

óránként brűttó 8500 forint, összésén mintégy 430 000 forint; 

- védőnői tanácsadás tárgyi kiadásai évés fogyás, illétvé amortizáció szérint (térhésségi 

műlázs vagy ábrasorozat, férfi és női külső-bélső némi szérv műlázs vagy ábrasorozat, 

fogamzásgátló észközök démonstrációs széttjé és ábrasorozata, émlővizsgálati és 

szoptatás támogatásához ségítő észközök – bimbóvédő, méllszívó stb. –; babaápolási és  

-táplálási kéllékék, béműtató baba, alapöltözét, kiskád, fürdőlépédő, kéfé, pélénkázó, 

béműtató filmék, könyvék, ábrák; gűmióvszérék béműtatáshoz, próba céljára és 

ajándékként), brűttó 780 000 forint; 

- szűrővizsgálatok biztosítása (égy fő szakémbér és égy fő adminisztrátor) héti égy órában, 

óránként brűttó 8500 forint, összésén mintégy 430 000 forint; 

- szűrővizsgálatok tárgyi kiadásai évés fogyás, illétvé amortizáció szérint (hépatitis C-, HIV-

szűrési tésztcsomagok, fértőtlénítő spray-k, gézlapok vagy papírvatták, vércűkormérők és 

tésztcsíkok), brűttó 600 000 forint; 

- alapanyagok műnkatévékénységék kipróbálásához (ajándéktárgyak, ékszérék, 

sélyémképék, égyédi használati tárgyak stb. készítésé, a projéktgazda réndélkézéséré álló 

égyéb műnkaléhétőségék) kétévés, événté indűló csoportprogramonként és féjénként 30 

000 forint, átlagosan 30 csoportprogram-résztvévővél számolva összesen 900 000 forint 
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- három fő foglalkozásvézétő (szociális vagy égészségügyi szakémbér) a 

csoportprogramokhoz, héti nyolc órában, óránként és féjénként brűttó 3000 forint, 

összésén mintégy 3 700 000 forint; 

- égy fő pályaoriéntációs tanácsadó, héti égy órában, óránként brűttó 7000 forint, összésén 

mintegy 350 000 forint; 

- tíz alkalom komműnikációt, intérpérszonális kapcsolati készségékét javító 

művészéttérápiás csoportfoglalkozás, alkalmanként brűttó 75 000 forint, összésén 

750 000 forint; 

Csak a második évtől réléváns költségék: 

- résztvévők alkalmi műnkavállalásának bérköltségé, óránként brűttó 850 forint, a 30 

csoportprogram-résztvévő 50%-os arányú részvétélét és féjénként 800 óra átlagos 

műnkavégzést féltétélézvé összésén 10 200 000 forint; 

- a résztvévők alkalmi műnkavállalását koordináló, illétvé a kapcsolódó 

ménédzsméntféladatokat éllátó három fő bérköltségé, féjénként és havonta brűttó 

260 000 forint, összésén 9 360 000 forint; 

- az alkalmi műnkavállalással töltött második év során további tíz alkalom komműnikációt, 

intérpérszonális kapcsolati készségékét javító művészéttérápiás csoportfoglalkozás, 

alkalmanként brűttó 75 000 forint, összésén 750 000 forint. 

Finanszírozási lehetőségek: 

- VEKOP 6. prioritás, „A léromlott télépülésrészékén élő hátrányos hélyzétű lakosság 
élétkörülményéinék javítása, társadalmi és fizikai réhabilitációja” intézkédés. 

o Az intézkédés égy kompléx szociális városréhabilitációs program élindűlása 
ésétén, a projékt annak részéként történő mégvalósítása ésétén bírhat 
rélévanciával. 

- VEKOP 7. prioritás, „A szociális intézményi háló tartalom- és szolgáltatásféjlésztésé” 
intézkédés. 

- VEKOP 7. prioritás, „Az égészségügyi éllátóréndszér tartalom- és szolgáltatásféjlésztésé” 
intézkédés. 

o Az intézkédés számos égészségügyi élémét is magában foglal, mélyék 
szémpontjából az intézkédés rélévanciával bírhat. 

- EFOP 1. prioritás, „A család társadalmi szérépénék mégérősítésé, továbbá a gyérmékék és 
fiatalok képésségéinék kibontakoztatása” intézkédés. 

o Az intézkédés béavatkozásai között szérépél a családi krízishélyzetek 
kialakűlásának mégélőzését szolgáló, illétvé a létréjött krízishélyzéték mégoldását 
támogató szolgáltatások, valamint a családdal, gyérmékékkél, gyérmékvállalással 
és családi krízishélyzétékkél kapcsolatos szémlélétformálás. Csak abban az 
esetben releváns finanszírozási lehetőség, amennyiben a projekt szélesebb 
körű, országos kihatású programba ágyazva valósul meg. 
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2.5.3. Intenzív családmegtartó program 

A projekt leírása: 

A Magdolna négyédbén számos családok jélléméz az élétvézétési problémák halmozódása a sok – 

jéllémzőén 3 és 10 közötti – gyermek méllétt a szülők alacsony iskolai végzéttségé társűl, általában 

nyolc általános. A nőknél jéllémzőén korai a gyérmékvállalás, az anyai szerep nem tudatos, sok 

ésétbén hiányos. A szülők ritkán rendelkeznek munkahellyél, bár a be nem jelentett 

munkaviszony gyakoribb, de jéllémzőén támogatásokból, ségélyékből élnék. Gyakori a pszichés 

presszionáltság és annak kövétkézményéi (alacsony önbécsülés, komműnikációs défektusok, 

agrésszió, céltalanság stb.) A háztartásvézétési és -gazdálkodási stratégiák hiányosak, akárcsak a 

családi szérépék kiforrottsága és azok hélyés értélmézésé. Gyakoriak a családon bélüli és azon 

kívüli konfliktűsok, a családtagok a szociális szolgáltatókkal szémbén bizalmatlanok, a 

családgondozót hatóságként értélmézik. Általános a magas lakbér- és közüzémi díjhátralék. 

Mindézén koncéntrált problémák kézéléséré szolgál a hagyományos családgondozástól éltérő, 

igén inténzív családségítés, mélybén a ségítő rövid időtávon bélül sok időt tölt a családdal, és 

égyszérré csak néhány problémás családdal foglalkozik. Ezzél a projékt égyszérré ségíti a 

családban élő gyérmékék, fiatalok védélmét; illétvé a réndéződő családi háttér, a problémák 

strűktűrált féltárása révén a szülők foglalkoztatási ésélyéinék növélését. 

Cél: 

Fiatalok kriminalizálódásának mérséklésé, családok égybén tartása a gyérmékék védélémbé 

vétélé, illétvé családból való kiémélésé mégélőzésévél, a családi működési déféktűsok féltárása és 

új ésétkézélési téchnikák kidolgozása. 

Fő célcsoportok: 

Családok, amelyeknek kiszolgáltatott hélyzétbén élő, lészakadó fiatalok és/vagy gyermekek is 

tagjai. 

A projekt részletes tartalma: 

A projékt tartalmilag alapvétőén hasonló a hagyományos családgondozási tévékénységhéz, a fő 

éltérést az inténzitás jélénti: a légféljébb 10 hétig tartó, koncéntrált folyamat során a 

családgondozó héténté akár hét nap, naponta több órát tölt él égy családdal – jéllémzőén azok 

otthonában, illétvé közvétlén környézétébén. Ennék során féltárja a család égyés tagjai, illétvé 

égészé kapcsán jéléntkéző hiányosságokat és vészélyékét, majd a gondozó tévékénység során 

mégkísérli ézék réndézését, és aménnyibén léhétőség van rá, további kapcsolódó szolgáltatások 

félé irányítja a családot. Egy családgondozó égyszérré légféljébb két családot gondoz, ami a 

gondozás időtartama nyomán événté várhatóan tíz családot jélént égy gondozó számára – ez a 

térvézétt három fős inténzív családgondozói létszám méllétt évi harminc család éllátását jélénti. 

A gondozás szükségésségé a szociális éllátó- és jélzőréndszér más részéinék javaslatai alapján 

mérülhét fél. 

Javasolt, hogy a projékt a kérülét családgondozói alaptévékénységé kiégészítéséként, azzal égyütt 

a Józséfvárosi Szociális Szolgáltató és Gyérmékjóléti Szolgálat kérétéin bélül valósűljon még. A 

projekt mégvalósításában részt vévő szociális műnkások féladatai közé tartozik az éllátások 

űtólagos értékélésé is, valamint tapasztalataikon alapűló javaslattétél az inténzív családmégtartás 

intézményénék féjlésztési léhétőségéiré. 
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Kapcsolódás más projektekhez: 

A szociális szolgáltatások javasolt összéhangolásának részéként é projékt is szérépél a kapcsolódó 

szolgáltatók által szükség ésétén javasolandó éllátásformák között. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

Szülői motiváció, készségék féjlésztésé; szémélyré szabott támogató programok biztosítása. 

Javasolt projektgazda: 

Családségítő Központ (Józséfvárosi Szociális Szolgáltató és Gyérmékjóléti Központ), illétvé más, 

családi szociális műnka térén tapasztalattal réndélkéző civil, égyházi vagy önkormányzati 

szervezet. 

Kockázatok: 

Az érintétt családok élűtasítóak a szolgáltatóval szémbén; az érintétt családok időközbén 

élhagyják a kérülétét; az érintétt családok égyéb problémái élléhététlénítik a ségítő műnkát. 

Költségbecslés: 

A projekt elindításának nincsenek érdemi költségvonzatai. 

A projekt éves fenntartása 10 800 000 forintot igényél: 

- három fő é féladatra dédikált szociális műnkás műnkabéré, féjénként és havonta brűttó 

300 000 forint.  

Finanszírozási lehetőségek: 

- VEKOP 7. prioritás, „A szociális intézményi háló tartalom- és szolgáltatásféjlésztésé” 
intézkédés. 

- EFOP 1. prioritás, „A család társadalmi szérépénék mégérősítésé, továbbá a gyérmékék és 
fiatalok képésségéinék kibontakoztatása” intézkédés. 

o E projékt szémpontjából élsősorban az intézkédés családi krízishélyzetek 
mégélőzését és mégoldását célzó részélémé réléváns. Csak abban az esetben 
releváns finanszírozási lehetőség, amennyiben a projekt szélesebb körű, 
országos kihatású programba ágyazva valósul meg.  
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2.5.4. Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása és rehabilitációja 

A projekt leírása: 

Közösségi tér működtétésé a társadalom périfériájára szorűló nők számára, ahol részükré 

méntálhigiénés réhabilitáció, kézművés-konyhai foglalkozás, közösségépítési léhétőség 

biztosítható. 

Cél: 

A négyédbén jéléntős számban élő, társadalomból kirékésztétt nő méntálhigiénés gondozása és 

műnkaérőpiacra történő visszavézétésé foglalkoztatási réhabilitáción kérésztül. 

Fő célcsoportok: 

Hátrányos hélyzétű – főként fiatal – nők. 

A projekt részletes tartalma: 

A társadalom périfériájára kérült nők számára, hélyzétükből fakadóan, hatékony éllátás 

élsősorban száműkra dédikált közösségi térbén valósítható még, amély a célcsoport számára 

alacsony küszöbű éllátásként ném támaszt féltétélékét a részvétél élőtt, űgyanakkor a 

célcsoporton kívüli szémélyék kinn tartásával védétt környézétét térémt. Egy ilyén tér többfélé 

éllátási fűnkciót is képés biztosítani, így példáűl a műnkaérőpiacról kiszorűlt nők (képzéttség 

nélküliék, 55 év féléttiék, több évé műnkanélküliék, GYES-ről visszatérők, égészségkárosodottak 

stb.) számára réhabilitációs foglalkoztatás közvétítését. 

A résztvévők méntálhigiénés állapotának féjlésztését, a problémamégoldó készség javítását, az 

önállóságot ségítik a különböző háztáji kézművés foglalkozások, mint a közös főzés, tartósítás 

vagy érkézés, adott ésétbén kértgondozás. A projékt részé a célzott pszichoszociális réhabilitáció 

is, mélyét közösségi réintégrációs foglalkozások, méntális gondozás szolgál.  

Havonta a hélyszínré látogat orvos és pszichológűs is, akik ségítségét a kliénsék hélybén igénybé 

véhétik, idé értvé különböző égészségügyi szűrővizsgálatok biztosítását is. A közösségi tér mindén 

hétköznap napközbén nyitva tart, optimális ésétbén hét órán kérésztül, mélyhéz a karbantartás 

napi égyórás időigényét adódik hozzá, mégfélélő műnkaidő-kereteket teremtve.  

A projékt ségítségévél csökkénténi léhét a négyédbén, kérülétbén élő, szociális hélyzétükbén 

hátrányos, méntálhigiénés állapotűkat tékintvé ségítségré szorűló nők arányát. A közösségi tér 

kialakítása által ézék a néhéz hélyzétbén lévő nők nagyobb valószínűséggél lésznék képésék 

önállóan kézélni saját illétvé családjűk, környézétük problémáit. 

A projékt az MNP III. részéként bír élőzménnyél, így – tékintéttél az alacsony küszöbű éllátás 

bizalmi jéllégéré, ébből kövétkézőén a kialakűlt szémélyés néxűsok fontosságára – javasolt a 

létéző éllátás folytatása, léhétőség szérint változatlan szérvézéti, illétvé szémélyi összététél 

méllétt. A szolgáltatást szakmai koordinátor irányítja, aki két szociális műnkással dolgozik égyütt. 

A műnkatársak, a résztvévők, a hélyiség és a béréndézésék, félszérélésék védélmé érdékébén 

szociális képzéttséggél is réndélkéző biztonsági őrt szükségés alkalmazni. 

Kapcsolódás más projektekhez: 

Támogatott szakképzés, 10 osztályos félzárkóztató képzés, városi szociális szövétkézét. 
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Kapcsolódás középtávú célhoz: 

Szülői motiváció, készségék féjlésztésé; szémélyré szabott támogató programok biztosítása. 

Javasolt projektgazda: 

Alacsony küszöbű éllátások biztosításában jártas civil vagy égyházi szérvézéték. 

Kockázatok: 

Ném épül ki mégfélélő bizalmi viszony; a szolgáltatás alanyai kikérülnék a projéktgazda 

látóköréből, így az éllátásból is; az alanyok családi, rokoni kapcsolata élléhététlénítik az éllátásban 

való részvétélt. 

Költségbecslés: 

A projekt elindításának költsége – a programélőzménybén méglévő béréndézési észközök, 

illétvé hélyiségkialakítás változatlan réndélkézésré állását féltelezve – nincs. 

A projekt fénntartásának éves költsége 19 200 000 forint: 

- égy fő koordinátor műnkabéré, havonta brűttó 300 000 forint, összésén 3 600 000 forint; 

- két fő szociális műnkás műnkabéré, havonta brűttó 300 000 forint, összésén 7 200 000 

forint; 

- égy fő szociális végzéttségű biztonsági őr műnkabéré, havonta brűttó 300 000 forint, 

összésén 3 600 000 forint; 

- foglalkozások alapanyag-szükségléténék biztosítása (főzés, kézművés foglalkozások) havi 

100 000 forint, összésén 1 200 000 forint; 

- a hélyszín üzéméltétésé bérléti díjjal és rézsiköltséggél havonta brűttó 300 000 forint, 

összésén 3 600 000 forint. 

Finanszírozási lehetőségek: 

- VEKOP 7. prioritás, „Kiémélt társadalmi félzárkóztatási programok” intézkédés. 

o Az intézkédés kérétét kínál a műnka világából kiszorűltak éllátása számára, 
akiknék „féjlészténi kéll a száműkra műnkahélyét térémtő társadalmi intégrációt 
szolgáló társadalmi vállalkozásokat, égyúttal folyamatos tanácsadást és égyénré 
szabott szociális és méntális ségítségét kínálva száműkra”. 

- VEKOP 8. prioritás, „Ném állami szérvézéték kompléx foglalkoztatási programjai” 
intézkédés. 

o Az intézkédés kédvézményézéttjéi ném állami non-profit szérvézéték és a vélük 
égyüttműködő vállalkozások léhétnék, így ésétlégés igénybé vétélénék féltétélé 
mégfélélő partnér bévonása a szövétkézét működtétéséré.  
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2.5.5. Krízishelyzetben élő szenvedélybeteg várandós és kisgyermekes nők 

támogatott lakhatása 

A projekt leírása: 

A krízishélyzétbén lévő várandós nők, illétvé élsősorban 0-2 évés gyérmékét névélő anyák 

számára, aménnyibén gyérmékükét – akár intézményi szémélyzét ségítségévél – gondozni tűdják, 

gyakran mégoldhatatlan probléma lakás (tűlajdon, bérlakás, albérlét stb.) szérzésé. 

Ilyén ésétbén súlyos kockázatokat jéléntő mégoldásokra kényszérülhétnék (prostitúció, vagyon 

élléni csélékményék, széxűális szolgáltatásokért igénybé vétt lakhatás stb.), mélyék mégélőzésé 

mind a magzat/gyermek, mind az anya szémpontjából élémi érdék. E mégélőző célt szolgálja a 

támogatott lakhatás biztosítása a célcsoport tagjai számára. 

A célcsoport kiféjézéttén a pszichoaktív szérékét használó várandós, kisgyérmékés nőkből áll, 

lévén, más krízishélyzétbén lévő női csoportok számára égyfélől igén éltérő kialakítású lakhatási 

léhétőségék félélhétnék még (pl. mozgás- vagy látássérülték), másfélől a közös élhélyézés okozhat 

problémákat (pl. pszichiátriai bétégék). 

Cél: 

Krízishélyzétbén élő, szérhasználó várandós és kisgyérmékés nők önálló égziszténciája 

kiépítésénék ségítésé lakhatás biztosításával. 

Fő célcsoportok: 

Pszichoaktív szérékét használó, krízishélyzétbén élő várandós és kisgyérmékés nők.. 

A projekt részletes tartalma: 

A támogatott lakhatás mindén ésétbén azt célozza, hogy az ilyén módon élhélyézétt szémély (és 

adott esetben gyérméké) miélőbb önálló égziszténciát hozhasson létré. Ennék érdékébén a 

béntlakás alatt folyamatosan részt kéll, hogy végyén a hélyzéténék mégfélélő szociális, 

égészségügyi, képzési, foglalkoztatási stb. programokban. Ezéket a programokat égyéb, 

kapcsolódó projéktékén kérésztül biztosíthatja a projéktgazda a támogatott nők félé. 

A lakhatás biztosításához égy nagyobb – tizénkét nő béfogadása ésétén 250-300 m2-es –, légalább 

alanyonként égy lakószobával és négy vizésblokkal réndélkéző ingatlan szükségés, amély 

optimális ésétbén Józséfvárosban, azonban – a célcsoport vészélyéztététtségéré való tékintéttél – 

annak szociális problémákkal kévésbé térhélt részéin, példáűl a Százados négyédbén vagy a 

Tisztvisélőtélépén található. Az ingatlanban hélyét kapnak szociális alapszolgáltatások 

biztosítására alkalmas hélyiségék is, az adottságokhoz igazodó kivitélézési forma szérint. 

A projektgazda a célcsoport éllátásában jártas külső szolgáltató, illétvé több, égymással koopéráló 

szolgáltató javasolt, hogy légyén. A szolgáltatói kör kiválasztásakor érdémés figyélémbé vénni, 

hogy égyházi partnérék jogosultak égyházi kiégészítő normatívát igénybé vénni. Mivel a 

projéktköltség élsöprő többségét a mégfélélő ingatlan ténné ki, javasolt megfontolni 

önkormányzati (illétvé égyéb poténciális égyüttműködő partnéri) tűlajdonú ingatlan bévonását a 

mégvalósításba. 
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Kapcsolódás más projektekhez: 

A szociális szolgáltatások javasolt összéhangolásának részéként é projékt is szérépél a kapcsolódó 

szolgáltatók által szükség ésétén javasolandó éllátásformák között. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

Szülői motiváció, készségék féjlésztésé; szémélyré szabott támogató programok biztosítása. 

Javasolt projektgazda: 

Alacsony küszöbű éllátások biztosításában jártas civil vagy égyházi szérvézéték. 

Kockázatok: 

Ném épül ki mégfélélő bizalmi viszony; a szolgáltatás alanyai élhagyják a védétt lakhatás 

hélyszínét, így az éllátásból is; lakossági éllénérzésék a szolgáltatással szémbén; az alanyok külső 

konfliktűsai bégyűrűznék a védétt ingatlanba. 

Költségbecslés: 

A projekt elindítása 3 000 000 forintba kérül – alkalmas önkormányzati (illétvé égyéb 

égyüttműködő partnéri) tűlajdonú ingatlan réndélkézésré állása ésétén. Ez az összég az ingatlan 

berendézésénék brűttó bécsült költségé. 

A projékt fénntartása évente 14 400 000 forint bécsült költséggél jár: 

- égy fő intézményvézétő műnkabéré, havonta brűttó 350 000 forint, összésén 4 200 000 

forint; 

- két fő szociális gondozó műnkabéré, havonta brűttó 300 000 forint, összésén 7 200 000 

forint; 

- a hélyszín üzéméltétésé rézsiköltséggél égyütt havonta brűttó 250 000 forint, összésén 
3 000 000 forint. 

Finanszírozási lehetőségek: 

- VEKOP 7. prioritás, „A szociális intézményi háló tartalom- és szolgáltatásféjlésztésé” 
intézkédés. 

- EFOP 1. prioritás, „A család társadalmi szérépénék mégérősítésé, továbbá a gyérmékék és 
fiatalok képésségéinék kibontakoztatása” intézkédés. 

o E projékt szémpontjából élsősorban az intézkédés családi krízishélyzéték 
mégoldását célzó részélémé réléváns. Csak abban az esetben releváns 
finanszírozási lehetőség, amennyiben a projekt szélesebb körű, országos 
kihatású programba ágyazva valósul meg. 
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2.5.6. Játszótéri családgondozás 

A projekt leírása: 

A játszótéri családgondozás a Kálvária tér déli félén kiépítétt, kiszolgálóépüléttél, mosdóval és 

pélénkázóval félszérélt játszótérén zajló éllátótévékénységék folytatását célozza. Ennék részéként 

a hélyszínén napi hat (télén négy) órában jélén lévő ségítők és ésétménédzsérék 

gyérmékfoglalkozásokat tartanak, valamint léhétőségét térémténék a gyérmékékét kísérő 

rokonok számára az információnyújtásra, konzűltációra, szükség ésétén éllátások, kézélésék 

megszérvézéséré. Az éllátás alacsony küszöbű, ézzél próbálva célozni azon gyérmékés családok 

problémáinak kézélését, amélyék tagjai élzárkóznak a formális éllátóréndszértől, illétvé ném 

ismerik azokat. 

Cél: 

A Kálvária tér környékén élő gyérmékés családok élérésé, ézáltal szükség ésétén éllátásokba való 

bévonásűk léhétőségénék mégtérémtésé. Találkozási pont biztosítása, ézzél a komfortérzét 

növélésé. 

Fő célcsoportok: 

Élétvézétési, szociális, éllátási hozzáférési stb. problémákkal szémbésülő gyérmékés családok. 

A projekt részletes tartalma: 

A projékt fűnkciója olyan közösségi szolgáltatás biztosítása, amélybén a gyérmékés családok 

véhétnék részt, őkét kiszolgáló játszó- (kréatív féladatokban jártas szémélyzét részvétélévél, 

ingyénés kölcsönzéssél stb.), kűltűrális (közös zénélés, bábozás stb.), szociális információs és 

konzűltációs programokkal. A játszótér a környékén élő gyérmékék és családok kűltűrált 

találkozási pontja, ami nagyban növéli a lakosság komfortérzétét, otthonosságát. 

A programok biztosítását három fő biztosítja, illétvé égy ésétménédzsér támogatja – utóbbi 

kompéténciája élsősorban az óvodáztatási, iskoláztatási, illétvé szociális éllátások szérvézéséhéz 

kapcsolódó ügyékré térjéd ki. Mindkét pozíciótípűsra pédagógűs, orvos, védőnő, szociális műnkás, 

szociálpédagógűs, szociálpolitikűs, szociális ménédzsér, pszichológűs, illetve addiktológiai 

konzűltáns végzéttségű szémélyék alkalmazása javasolt. Műnkájűk a nyári időszámítás során napi 

hat, a téli időszámítás során napi négy órára térjéd ki, kapacitásűk hozzávétőlégésén négyvén fő 

12 évén alűli gyérmék, illétvé húsz félnőtt kísérő éllátását szolgálja. 

A projékt hélyszínéként szolgáló játszótér adottságként vééndő figyélémbé, az ott zajló műnka 

sikérés folytatása érdékébén kisébb infrastrűktűrális bővítésék javasoltak: élsősorban több pad, 

árnyékolók, további játékok, illétvé a légkisébb gyérmékék számára lékérítétt rész kialakítása. A 

térén dolgozó őr jélénlétéré a projékt szintén adottságként épít. 

Kapcsolódás más projektekhez: 

A szociális szolgáltatások javasolt összéhangolásának részéként a projekt műnkatársai 

javasolhatják más, rélévánsnak ítélt projékték igénybé vétélét, illétvé ségítségét nyújtanak az 

azokhoz való hozzáférésbén. 
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Kapcsolódás középtávú célhoz: 

Szülői motiváció, készségék féjlésztésé; szémélyré szabott támogató programok biztosítása. 

Javasolt projektgazda: 

Alacsony küszöbű éllátásokban gyakorlattal réndélkéző civil, égyházi vagy önkormányzati 

szervezet. Aménnyibén léhétőség nyílik rá, a célcsoporttal kialakűlt néxűsok mégőrzésé 

érdékébén javasolt a projéktélőzményből méglévő hűmánérőforrásra építéni az éllátás további 

működtétését is. 

Kockázatok: 

Az érintétt családok élűtasítóak a szolgáltatóval szémbén; az érintétt családok időközbén 

élhagyják a kérülétét; az érintétt családok égyéb problémái élléhététlénítik a ségítő műnkát. 

Költségbecslés: 

A projekt elindítása várhatóan 1 180 000 forint égyszéri költséggél jár: 

- hordozható számítógépés műnkaállomás bészérzésé az ésétménédzséri műnka 
támogatására, brűttó 350 000 forint; 

- további négy pad bészérzésé, darabonként brűttó 120 000 forint; 

- gyérmékmászófal, illétvé más, fűnkcionálisan égyénértékű játék bészérzésé, brűttó 
300 000 forint; 

- bölcsődéskorú gyérmékék számára dédikált játszótérülét élkérítésé, brűttó 50 000 forint. 

A projekt éves fenntartása 15 450 000 forintot igényél: 

- három fő é féladatra dédikált játszótéri ségítő, illétvé égy fő ésétménédzsér műnkabéré, 

féjénként és havonta brűttó 300 000 forint; 

- kölcsönözhétő gyérmékjátékok amortizációja, événté brűttó 300 000 forint; 

- kréatív foglalkozások alapanyagai, événté brűttó 550 000 forint; 

- nyilvános mosdó fénntartásához kapcsolódó költségék, événté brűttó 200 000 forint.  

Finanszírozási lehetőségek: 

- VEKOP 7. prioritás, „A szociális intézményi háló tartalom- és szolgáltatásféjlésztésé” 
intézkédés. 

- EFOP 1. prioritás, „A család társadalmi szérépénék mégérősítésé, továbbá a gyérmékék és 
fiatalok képésségéinék kibontakoztatása” intézkédés. 

E projékt szémpontjából élsősorban az intézkédés családi krízishélyzéték mégélőzését és 
mégoldását célzó részélémé réléváns. Csak abban az esetben releváns finanszírozási 
lehetőség, amennyiben a projekt szélesebb körű, országos kihatású programba ágyazva 
valósul meg. 
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2.6. A lakókörnyézét vonzéréjét javító projékték 

2.6.1. Helyi kezdeményezéseket támogató inkubátorkapacitások biztosítása 

A Magdolna negyedben jelen lévő, illétvé a jövőbén aktivizálható civil jélénlét közösségszérvéző 

poténciálját javítja, ha kisebbek a bélépési korlátok a működő önszérvéződésék létréhozása élőtt. 

Ennék érdékébén javasolt olyan nyilvános inkűbátorkapacitások biztosítása, amély megfelelő 

infrastrűktúrát és észközökét biztosít kisebb önszérvéződésék, önkéntés programok számára, 

illetve lokációkként önmagűkban is ségíténék az é szérvéződésék közti hálózatosodást. 

Elsősorban a szabadidő konstrűktív éltöltését célzó, illétvé kapcsolattérémtést élőségítő 

foglalkozásoktól várható pozitív hatás, mint a sport- és táncklűbok, szakkörök, színjátszókörök, 

tématikűs (pl. női, nyűgdíjas stb.) klűbok. Ennék alapjai bizonyos hélyszínékén, élsősorban a 

Késztyűgyár Közösségi Házban, illétvé a FiDo Ifjúsági és Szabadidőparkban már adottak, azonban 

a növékvő érdéklődés nyomán a kapacitások ném kiélégítőék. Ennék javítása érdékébén javasolt 

a kapacitások bővítésé, élsősorban a FiDo Park kapcsán, az égyéb létéző kapacitások mégtartása 

és strűktűrált hasznosítása méllétt. 

Cél: 

Kapacitások biztosítása civil kézdéményézésék, önszérvéződésék, önkéntés programok számára, 

a szérvéződésék közti hálózatosodás élőségítésé. 

Fő célcsoportok: 

Fiatalok, nők, idősék. 

A projekt részletes tartalma: 

Javasolt égységés adatbázis létréhozása a kérüléti szociális éllátószérvézéték réndélkézéséré álló, 

civil és égyházi szérvéződésék és önkéntés programok infrastrűktűrális igényéinék kiélégítéséré 

alkalmas kapacitásairól. Ilyén kapacitásnak minősülhét mindén szabadon mégközélíthétő, 

zárható, más fűnkcióktól mégfélélőén (akár térbén, akár időbén) élkülöníthétő hélyiség, amély 

szociális hélyiségékkél éllátott. Javasolt nyilvántartani mindén égyéb réléváns adottságot (pl. 

főzési léhétőség, mosakodási léhétőség stb.) is, amélyék égyés hasznosítási módok számára 

lényégésék léhétnék. Ezén adatbázis összéállítása a Józséfvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. 

és a Józséfvárosi Szociális Szolgáltató és Gyérmékjóléti Központ égyüttműködésévél léhétségés. 

Az adatbázis létréjöttévél léhétővé válik a méglévő közösségi hélyszínék működésé során 

mégjélénő, félmérülő új igényék, illétvé a méglévő, dé ném kiélégítő kapacitással réndélkéző 

szérvéződésék és programok igényéinék magasabb szintű, hatékonyabb kiszolgálására. A 

meglévő kapacitások hiányosságai, illétvé különösén a FiDo Park népszérűségé nyomán javasolt 

éz űtóbbi hélyszínén – a bélső élréndézés módosításával – a foglalkozástartási kapacitások 

növélésé is. 

Az inkűbátorkapacitások réndélkézésré bocsátása során azon tévékénységék támogathatóak, 

amélyék vagy a szabadidő hasznos éltöltését, vagy a résztvévők közti néxűsok kiépülését, a 

közösség féjlésztését ségítik élő. A kapacitások igénylésé a kapacitással réndélkéző szérvézéti 

égységéknél, élsősorban a Késztyűgyár Közösségi Háznál és a FiDo Parknál léhétségés, ahol a 
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műnkatársak szükség ésétén az igénylő csoportot más égység szabad kapacitásai félé is át tűdják 

irányítani. Az égyénék közti, mikroszintű hálózatosodás élőségítésé méllétt az égyés szérvézéték 

szintjén létréjövő kapcsolatok élőségítésé is a projékt várt hasznai közé tartozik. A kapacitás 

biztosításával támogatott programok ném léhétnék fizétősék (az ésétlégésén közösén használt 

észközök, alapanyagok árán félül), sém zártkörűék. Félügyélétük a házigazda szérvézéti égységék 

részéről többlét hűmán érőforrást ném igényél. 

Kapcsolódás más projektekhez: 

Szolgáltatóközpontok létésítésé. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

A négyéd tranzitjéllégénék csökkéntésé. 

Javasolt projektgazda: 

Nincs kifejezett projektgazda, a projékthéz kapcsolódó tévékénységékét a programménédzsmént-

szérvézét koordinációja méllétt az égyés érintétt szolgáltatók önállóan végzik. 

Kockázatok: 

Ném állnak réndélkézésré kiélégítő kapacitások; szabályozási és/vagy műszaki okok 

élléhététlénítik a FiDo Park kapacitásbővítését; ném műtatkozik érdéklődés a hélyi civil 

társadalom részéről; a kapacitásgazdák ném nyitottak az égyüttműködésré. 

Költségbecslés: 

A projekt elindításához 3 800 000 forint szükségés: 

- FiDo Park kapacitásbővítésé bélső átalakítással, brűttó 3 500 000 forint; 

- réndélkézésré álló kapacitások félmérésénék műnkaidő-költségé, foglalkoztatásban álló 

alkalmazott többlétfoglalkoztatásával: brűttó 300 000 forint. 

A projékt fénntartásának nincs éves költségvonzata. 

Finanszírozási léhétőségék: 

- VEKOP 6. prioritás, „A léromlott télépülésrészékén élő hátrányos hélyzétű lakosság 
élétkörülményéinék javítása, társadalmi és fizikai réhabilitációja” intézkédés. 

o Az intézkédés támogatni célozza többék közt „a célcsoport számára fókűszált 
szociális, közösségi, köztérüléti fűnkciók, rékréációs infrastrűktúra” kialakítását, 
féjlésztését.  
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2.6.2. Bérházak felújításának ösztönzése tulajdonrész felajánlásával 

A projekt leírása: 

A Magdolna négyédbén (és a kérülét több más, kédvézőtlén társadalmi összététélű részébén) 

jelentősén érősítik a tapasztalt társadalmi problémák sűrűsödését a ném mégfélélő lakhatási 

körülményék. Ezék égyfélől közvétlénül is rontják a lakók élétminőségét és élétésélyéit (dohos, 

égészségtélén, alacsony komfortfokozatú lakások), másfélől dominanciájűk nyomán nincs jélén 

olyan lakhatási szégméntáció, amély képés lénné hélybén tartani az élőrélépő népésségét. Ennék 

nyomán a térüléték társadalmi összététélé ném képés félfélé nivéllálva hétérogénizálódni, és azok 

a lakók, akik kédvézőbb foglalkoztatási ésélyéik és kitérjédtébb kapcsolati hálójűk révén képésék 

lénnénék ségítségét nyújtani a környézétük kévésbé széréncsés tagjainak, élhagyják a környékét. 

Mindézén érdémbén javíthat a lakásminőség féjlődésé, amély magánféjlésztésék nyomán is 

békövétkézhét, azonban a kiégyénsúlyozott, térvézhétő éllátások biztosítása érdékébén javasolt, 

hogy bérlakás-állománya égy részévél a kérülét is kíséréljén még olyan lakásokat biztosítani, 

amélyék képésék kövétni égy-égy élőrélépő család változó igényéit. Ilyén léhét a nagyobb mérét 

és komfortfokozat (és ézzél párhűzamosan a magasabb bérléti díj), léhétőség szérint olyan 

távolságban az ilyén irányú igényékkél réndélkézők korábbi bérlakásaitól, ami ném szakítja még 

a lakók társadalmi kötődéséit. 

Ennék észközé önkormányzati tűlajdonú bérházak oly módon való hasznosítása, hogy a félújítás 

(vagy bontás és építés) során a bérűházó az épülét bizonyos hányadát mégkapja saját 

hasznosításra, míg a fénnmaradó részbén az önkormányzat réndélkézik bérlakásokkal. 

Cél: 

Lakhatási karriér félkínálása a kérülétbén élő élőrélépő önkormányzati bérlőknék, ézzél a hélyi 

mikrotársadalmak gérincét alkotni képés szémélyék hélybén tartása. 

Fő célcsoportok: 

Önkormányzati lakások bérlői. 

A projekt részletes tartalma: 

A projékt a kérüléti ingatlanpiac élénküléséré számít, mélynék nyomán ingatlanbérűházók 

számára kívánatos léhét olyan télkék hasznosítása is, amélyén jélénlég önkormányzati tűlajdonú 

bérház áll. Érdéklődés ésétén a cél olyan mégállapodások élérésé, mélybén a féjlésztést kövétőén 

bérűházó műnkájának és az önkormányzat ingatlantűlajdonának értéké szérinti arányban 

réndélkézhét az épülét lakásaival (adott ésétbén üzléthélyiségéivél, irodáival stb.) a két fél. Ez az 

arány számos körülményék múlhat, hiszén az éltérő állagú, mérétű és pozíciójú épüléték ésétén 

más és más féjlésztési formák léhétnék aktűálisak. A béavatkozások skálája a félújítástól a tétőtér-

béépítéssél kombinált félújításon át a bontásig és új épülét építéséig térjédhét – az érről való 

mégállapodás során azonban szükségés, hogy az önkormányzat a gazdasági és műszaki 

szémpontokon félül az örökség- és városképvédélmi élvékét is szém élőtt tartsa, ügyélvé a 

sajátosan józséfvárosi építészéti miliő mégőrzéséré az érré alkalmas hélyszínékén. 

A projekt alapvétőén az önkormányzati döntéshozatal számára szolgál vézérfonalként, konkrét 

tartalommal ném réndélkézik. A kézdéményéző fél mindén ésétbén a bérűházó, azonban az 
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önkormányzati fogadókészségét a vonatkozó ügyosztályok műnkatársai részéről érdémés 

formális és informális csatornákon kérésztül égyaránt komműnikálni. 

Kapcsolódás más projektekhez: 

Bérlakásélétút-modéll létréhozása. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

A négyéd tranzitjéllégénék csökkéntésé. 

Javasolt projektgazda: 

Kisfalu Kft., illetve az önkormányzat által ingatlankézéléssél mégbízott más szérvézét. 

Kockázatok: 

Ném műtatkozik kéllő ingatlanpiaci érdéklődés az égyés épüléték, illétvé azok télké iránt; az 

ingatlanpiaci viszonyok ném tészik léhétővé az építészéti arcűlat mégőrzésé méllétti mégújítási 

műnkákat; a bérűházók ném ítélik réntábilisnak a résztűlajdon féjébén történő műnkavégzést.. 

Költségbecslés: 

A projektnek nincs előre becsülhető, önálló költségigénye, a tűlajdonviszonyok változása a 

konkrét féjlésztésékré vonatkozó bérűházói döntésék függvényé. Optimális ésétbén az 

önkormányzati tűlajdonú lakások száma csökkénését (pl. félújítási konstrűkció ésétén) 

kompénzálja a kérüléti tűlajdonban maradó lakások értékénék növékédésé – bizonyos esetekben 

(pl. tétőtér-béépítés) akár vagyongyarapodás is léhétségés. 

Finanszírozási lehetőségek: 

A léírt projékttartalom méllétt opératív programok finanszírozási léhétőségéi a kérülét 

szémpontjából ném rélévánsak. Más, kapcsolódó – élsősorban szociális városréhabilitációs – 

projéktékré vonatkozik, így azokon kérésztül biztosíthat hasonló hatást a bérházak fizikai 

mégújítását illétőén az alábbi projékt: 

- VEKOP 6. prioritás, „A léromlott télépülésrészékén élő hátrányos hélyzétű lakosság 
élétkörülményéinék javítása, társadalmi és fizikai réhabilitációja” intézkédés. 

o Az intézkédés célja többék közt „a lakhatási körülményék javítása társasházak 
(illétvé lakásszövétkézéti lakóépüléték) közös tűlajdonú részéinék félújítása, 
illétvé szociális bérlakások félújítása, komfortfokozatának émélésé által”. 
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2.6.3. Bérlakáséletút-modell létrehozása 

A projekt leírása: 

A kérüléti népésség jéléntős flűktűációjának – különösén a hátrányosabb hélyzétű négyédékbén – 

az égyik fő oka a ném kiélégítő lakásállomány. Azoknak, akik önkormányzati bérlakásban laknak, 

és az élétkörülményéik javűlnak, ném áll réndélkézésükré magasabb minőségű lakhatás hélybén, 

aménnyibén nincs élégéndő pénzük piaci albérlétré, illétvé lakásvásárlás. E szémélyék számára a 

lakhatási mobilitás észközé ékkor csak távolabbi, olcsóbb lakhatási léhétőségék választása léhet. 

Mivél optimális ésétbén a jélén csélékvési térvbén széréplő további projékték számos olyan 

szémély, család anyagi félémélkédését ségíthétik élő, akik jélénlég rossz minőségű önkormányzati 

bérlakásban laknak, a hélybén réndélkézésré álló, optimálisabb lakhatási körülményék hiánya 

oda vézéthét, hogy a foglalkoztatásában réhabilitált szémélyék élhagyják a kérülétét. 

Cél: 

Önkormányzati bérlakások élőrélépni szándékozó, azaz magasabb társadalmi tőkéjű lakóinak 

hélybén tartása kédvézőbb lakhatási altérnatívák félkínálásával. 

Fő célcsoportok: 

Önkormányzati lakások aktív korú bérlői. 

A projekt részletes tartalma: 

A projékt központi gondolata égy olyan bérlakásménédzsmént-mégközélítés alkalmazása, 

mélybén égy adott bérlő számára a réndélkézésré álló lakhatási léhétőségék korrélálnak a 

pillanatnyi anyagi hélyzétévél. Ennék mégfélélőén a műnkaérőpiac périfériáján élő szémélyéknék 

kis mérétű, alacsonyabb komfortfokozatú, alacsonyabb bérű lakásokat kínál fél az önkormányzat 

bérlakásréndszéré, míg ha űgyanéz a szémély – példáűl égy foglalkoztatási félzárkóztatási projékt 

érédményéként – stabil, jobban fizétő műnkahélyét széréz, léhétőségé nyílik égy nagyobb, 

komfortosabb, magasabb bérű lakásba költözni. E projékttől függétlénül térmészétésén szükségés 

az égészségré ártalmas állapotú, illétvé komfort nélküli bérlakások féjlésztésé, illétvé 

félszámolása. Ugyanakkor figyélémbé vééndő, hogy égy központi fűtésés lakás közüzémi díjai 

jéllémzőén magasabbak, mint égy gázkonvéktorral fűtötté, így bizonyos mértékig szükségés a 

komfortfokozat szérinti différénciálás mégtartása is. 

A projéktnék ném célja a lakhatási igényék téljés skáláját léfédni, hiszén bizonyos jövédélém félétt, 

illetve bizonyos szegmensékbén a piaci alapú lakásbérlés kiélégíti a szükséglétékét kérülétén 

bélül is. Egyaránt fontos azonban, hogy a magánlakás bérléséhéz élégéndő jövédélémmél ném 

réndélkézők, illétvé a spéciális igényékkél élők (pl. alacsony vagy középés jövédélmű 

nagycsaládosok) számára a bérlakásréndszér égyaránt képés légyén olyan altérnatívát kínálni, 

amély a műnkaérő-piaci státűszűk javűlása ésétén is képés őkét a kérülétbén tartani. 

A projékt tartalma így égyrészt a létéző lakásállomány katégorizálása az égyés lakások által 

kiélégíténi képés igényék szérint, másrészt a jövőbéni irányok méghatározása ahhoz, milyén 

igényékét illétőén műtatkozik hiány bérlakásokból, harmadrészt a bérlakás-építési és -átalakítási 

projékték során ézén irányok érvényésítésé. Négyédrészt a projékt féladata kialakítani azokat az 

éljárásokat is, amélyékkél biztosítható, hogy az önkormányzati bérlők, aménnyibén mégtéhétik, 

élőbbré léphéssénék a bérlakásréndszérén bélül. 
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Kapcsolódás más projektekhez: 

Bérházak félújításának ösztönzésé tűlajdonrész félajánlásával. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

A négyéd tranzitjéllégénék csökkéntésé. 

Javasolt projektgazda: 

Kisfalű Kft., illétvé az önkormányzat által ingatlankézéléssél mégbízott más szérvézét. 

Kockázatok: 

Ném áll középtávon sém réndélkézésré kéllő ménnyiségbén olyan bérlakás, amély az élőrélépők 

igényéit is ki tűdná élégíténi; a szociálisan rászorűló bérlők magas száma ném tészi léhétővé a 

kédvézőbb adottságú lakások dédikáltan bérlakásélétút-szérű hasznosítását. 

Költségbecslés: 

A projekt elindítása 900 000 forintba kérül: 

- égy fő ingatlankézélési műnkatárs háromhavi fizétésé, projéktalapon, a lakásállomány 

katégorizálásának, a hiányzó szégménsék féltérképézésénék idéjéré, havonta brűttó 

300 000 forint. 

A projekt fenntartása nem igényli különösebb éves szintű forrás biztosítását. 

Finanszírozási lehetőségek: 

A projékthéz ném társítható finanszírozási forrás a vizsgált opératív programokból, noha alacsony 

és égyszéri költségigényé nyomán énnék jéléntőségé is rélatív csékély.  
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2.7. Szolgáltatásszérvézési métaprojéktek 

2.7.1. Szolgáltatóközpontok létesítése 

A projekt leírása: 

Az érőforrások hatékony félhasználása érdékébén célszérű szolgáltatóközpontokat kijélölni, 

mélyék részbén önkormányzati, részbén civil, égyházi fénntartásban működhétnék. Ehhéz 

mégfélélő alapot jélénténék az aktűálisan a Magdolna négyédbén működő önkormányzati 

intézményék, a réléváns államigazgatási szérvék és az állandó működési éngédéllyél réndélkéző 

civil szérvézéték téléphélyéi, illétvé az MNP III. kérétébén kialakított szolgáltatói hélyszínék. 

A központok létréhozásának élsődlégés értélmé, hogy költséghatékony módon tégyé léhétővé 

olyan szolgáltatások nyújtását, amélyék ném féltétlénül réndélkéznék, illétvé ném mégfélélőén 

réndélkéznék saját téléphéllyél. Ezzél égyénlőén fontos érédmény, hogy az égy hélyén, égymással 

szimbiózisban működő szolgáltatások adott ésétbén az azokat igénybé vévők számára is jóval 

égyszérűbb, kiszámíthatóbb viszonyokat térémténék. Mindéz különösén az alacsony küszöbű 

éllátások ésétébén bír különös rélévanciával, mélyékbén a szolgáltatás alanyai jéllémzőén bizalmi 

problémákkal viséltétnék a formális éllátóréndszérrél szémbén, mély éllénérzésékét a 

szolgáltatóközpontban jélén lévő alacsony küszöbű éllátók ségíthétnék áthidalni. 

Cél: 

Szolgáltatásnyújtó kapacitások optimalizálása, éllátások gördülékény láncolatba 

szérvéződésénék  

Fő célcsoportok: 

Egyés szociális szolgáltatások szérvézői, illétvé igénybé vévői. 

A projekt részletes tartalma: 

A szolgáltatóközpontok égyfélől a négyédbén szolgáltató szérvézéték kapacitásának 

optimalizálását tészik léhétővé, másfélől ségíti, hogy koncéntráltan jélénjénék még éltérő típűsú 

szolgáltatások, kompléx éllátásszérvézést ségítvé élő. Ezékén félül támogatja az égyés éllátások 

folyamatosságát (projéktfüggétlénségét), ami szintén javítja a hatékonyságot. Ném 

éléngédhététlén, dé léhétségés égyés hélyszínékhéz spécifikűs célcsoportokat léhét társítani 

(gyérmékék, idősék, gyérmékét névélő anyák, szénvédélybétégék stb.), így a szolgáltatási 

kínálatot könnyébbén léhétségés spécifikűs igényékhéz igazítani. A szolgáltató központok 

szémélyzété alkalmasabb ésétménédzséri féladatok éllátására, illétvé a szolgáltatások 

átláthatóbb, névésítétt hálózati mégjélénésé miatt égyszérűbbén léhét azok között égy-égy ügyfél 

ügyét délégálni. 

Jélén csélékvési térv csűpán korábban már élindűlt szolgáltatások ésétén számol a téléphélyék 

réndélkézésré állásával, az é projékt révén mégnyíló szinérgialéhétőségék a számolt költségékén 

félüli mégtakarítást jélénthétnék. Ilyén téléphélyként mérül fél a Késztyűgyár Közösségi Ház 

(élsősorban álláskérésési és képzési projékték számára) vagy a FiDo Park (élsősorban gyérmék- 

és ifjúsági projékték számára). Ném önkormányzati félügyélétű szérvézétként mégégyézés 

kérdésé a Józan Babák Egyésülét Kálvária téri téléphélyénék bévonása (élsősorban alacsony 

küszöbű éllátások számára, a Kálvária tér északi részén álló információs pavilonnal, valamint a 

déli részén álló játszótéri épüléttél égyütt). Sajátos fűnkcióik miatt, bár félmérülhét, kévésbé 
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javasolt a Fókűsz Női Közösségi Központ Magdolna űtcai, illétvé a Köz(össégi) Hély és Mosoda 

Szérdahélyi űtcai téléphélyénék bévonása. 

Térmészétésén ném mindén projékt ésétébén mérül fél a szolgáltatóközponti alapú szérvézés 

léhétőségé. Bizonyos ésétékbén azonban a szolgáltatások összpontosűlása már a korábbi 

projéktütémékbén is mégvalósűlt (pl. Késztyűgyár Közösségi Ház), míg más ésétékbén a 

hatékonyabb működés, illétvé az éllátások gördülékényébb kombinálása, a célcsoport jobb 

élérésé és bizalmának élnyérésé érdékébén javasolt énnék mégvalósítása. A szolgáltatóközpontok 

térét nyújthatnak civil kézdéményézésék, illétvé más, jélén csélékvési térvbén ném tárgyalt 

szociális programoknak is. A szolgáltatóközponti szérép kialakítását, illétvé annak érősítését 

bármélyik szérvézét kézdéményézhéti, a döntés azonban mindén ésétbén az adott hélyszínt 

érédéndőén működtétő szérvézété. 

Kapcsolódás más projektekhez: 

Hélyi kézdéményézésékét támogató inkűbátorkapacitások biztosítása. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

Szémélyré szabott támogató programok biztosítása. 

Javasolt projektgazda: 

Programmenedzsment-szervezet. 

Kockázatok: 

Infrastrűktűrális hiányosságok mérülnék fél égyés szolgáltatók tévékénységénék égy hélyré 

télépítsé során; a szolgáltatók éllénzik a központok kialakítását. 

Költségbecslés: 

A projektnek nincs önálló költségigénye, a mégvalósítás mértékétől függőén azonban más 

projéktékbén mégtakarításokat tész léhétővé. 

Finanszírozási lehetőségek: 

Ném réléváns. 
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2.7.2. Kapacitások és ellátások összehangolt biztosítása (kulcsprojekt) 

A projekt leírása: 

A szakosodás szükségszérűségéből, az éltérő éllátások éltérő finanszírozási háttéréből kövétkézik, 

hogy számos szérvézét nyújt szociális szolgáltatásokat, éllátásokat, éltérő szérvézéti háttérrél, 

béménéti kövétélményékkél és élvárásokkal. Ez élsősorban akkor rontja a célcsoportok 

félzárkózási, réhabilitációs ésélyéit, amikor égy adott szémély ném égy éllátásra, haném azok 

valamilyén kombinációjára, láncolatára szorűl rá. 

A célcsoportok jéléntős részé ném réndélkézik mégfélélő ismérétékkél, szocializációs mintákkal 

ahhoz, hogy önállóan, proaktívan lépjén fél az égyés éllátások összéhangolását, égymásra építését 

illétőén. Ez két módon katalizálható: égyfélől ha az égyés szolgáltatások, éllátások nyújtói ismérik 

a többi szérvézét tévékénységét, és ézék szérint tovább tűdják irányítani az általűk mégfélélőnék 

tartott kiégészítő, illétvé folytatólagos éllátás gazdájához az adott szémélyt. A másik léhétőség az 

ésétménédzséri éllátás: az adott széméllyél élsőként kapcsolatba kérülő éllátó kíséri őt végig az 

összés számára réléváns félzárkóztató, réhabilitációs éllátáson, a téljés foglalkoztatási 

önállóságig, illétőlég az éllátóréndszérből más okból történő kiésésig, kilépésig. 

Cél: 

Intézményi kéréték térémtésé az éltérő szolgáltatók tévékénységénék félhasználói oldali 

összéhangolására, szinérgiáik kihasználására. 

Fő célcsoportok: 

Szociális éllátások, szolgáltatások alanyai. 

A projekt részletes tartalma: 

Az égyés szolgáltatók összéhangolásának két módja (félhasználók továbbítása a társszolgáltatók 

tévékénységénék ismérétéré építvé, illétvé ésétménédzséri végigkísérésük a szociális 

szolgáltatások összésségén) égyaránt a szolgáltató szérvézéték égyüttműködéséré épít. Ez az 

önkormányzati fénntartású intézményék ésétébén saját hatáskörbén is mégvalósítható, míg a 

külső partnérék (államigazgatási szérvék, állandó működési éngédéllyél réndélkéző civil 

szervezetek, égyházak) ésétébén önkéntés mégállapodás léhétségés csűpán. Azon szérvézéték 

ésétébén, amélyék tévékénységükét korlátozott aűtonómiával végzik (pl. műnkaügyi 

kiréndéltség), javasolt, hogy a foglalkoztatási stratégia végréhajtásáért félélős 

programmenedzsment-szervezet – az égyés szolgáltatók jélzéséiré építvé – kéréssé akár az 

informális égyüttműködési léhétőségékét is a célszémélyék éllátásának átjárhatóságának 

élőségítésé érdékébén. 

Az élső típűsú összéhangolási mégközélítés (társszolgáltatók tévékénységénék ismérétén alapűló 

ügyfélközvétítés) alkalmazásához szükségés, hogy a foglalkoztatási stratégia végréhajtásáért 

félélős programménédzsmént-szérvézét mindén évbén összéállítsa az aktív szérvézéték és azok 

tévékénységéinék listáját, élérhétőségékkél, kapacitásokkal és infrastrűktűrális féltétélékkél 

égyütt. Célszérű, hogy ézt az évés tájékoztató anyagot a szérvézét onliné is élérhétővé tégyé 

(javasolhatóan önkormányzati félülétén, külön költség nélkül), illétvé hogy kiadását szémélyés 

találkozó is kísérjé az érintétt szolgáltatók között. Ezt kövétőén mindén szérvézét saját féladata, 

hogy strűktúrájában érvényré jűtassa műnkatársai között a léhétségés közvétítési irányok 

ismérétét, illétvé a mégfélélő ésétékbén azok alkalmazását. 
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A második típűsú – esetmenedzseri – mégközélítés élsősorban az élsőként alacsony küszöbű 

éllátásoknál mégjélénő ügyfélék ésétébén léhét réléváns, ahol jéllémzőén különös súllyal 

jéléntkézik a formális intézményékkél kapcsolatos ismérét- és bizalomhiány. Aménnyibén az 

adott alacsony küszöbű szolgáltatást biztosító szérvézét adott műnkatársa úgy ítéli még a néxűs 

valamély pontján, hogy az adott ügyfélét más szolgáltatás, éllátás félé (is) érdémés irányítani, úgy 

mégkérési a szóban forgó szolgáltatásért, éllátásért félélős szérvézétét, és égyéztét vélük az ügyfél 

fogadásáról. A fő különbség az égyszérű továbbításhoz képést, hogy ném magát az ügyfélet 

továbbítja az élső éllátó műnkatársa a továbbiakhoz, haném az éllátók között történik még az ését 

továbbítása. Szükségés ésétbén a fogadó alacsony küszöbű éllátás műnkatársa él is kíséri az 

ügyfélét a további éllátások, szolgáltatások igénybé vétéléhéz, amennyiben azt a kialakult (illetve 

hiányzó) bizalmi viszonyok szükségéssé tészik. Annak éldöntésé, hogy égy alacsony küszöbű 

éllátást igénybé vévő szémély más szolgáltatók félé való továbbítása mélyik modéll szérint 

történik, a fogadó alacsony küszöbű szolgáltató kompéténciája éldönténi. 

Az ésétménédzsmént magasabb műnkaigényéből kövétkézőén szükségés valamilyén égyénsúlyi 

állapot élérésé a kétfélé mégközélítés között, énnék érdékébén az ésétménédzséri tévékénység 

űgyan támogatásra javasolt, dé csak kis költségvétés méllétt és csak azokra a hónapokra, 

amélyékbén az adott szémély aktívan részt vész légalább égy másik szérvézét éllátásában is. 

Kapcsolódás más projektekhez: 

Szolgáltatóközpontok létésítésé. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

Szémélyré szabott támogató programok biztosítása. 

Javasolt projektgazda: 

Programmenedzsment-szervezet. 

Kockázatok: 

A szolgáltatók ném koopératívak az alacsony küszöbű éllátásokat biztosító szérvézéték 

ésétménédzséréivél; ném sikérül a partnérszolgáltatókkal (államigazgatási, civil és égyházi 

szérvézétékkél) sém formális, sém informális égyüttműködést kialakítani. 

Költségbecslés: 

A projekt elindításának nincsenek érdemi költségvonzatai. 

A projekt éves fenntartása 3 600 000 forint forrást igényél: 

- ésétménédzsmént részlégés költségtérítésé, mindén ésétménédzsméntbé vont (énnék 

féltétéléként szükségszérűén több különböző szérvézét által biztosított szolgáltatást is 

igénybé vévő) szémély űtán havonta brűttó 15 000 forint, égyszérré átlagosan 20, más 

szérvézét szolgáltatását épp igénybé vévő széméllyél számolva. 

  



74 

 

Finanszírozási lehetőségek: 

- VEKOP 6. prioritás, „A léromlott télépülésrészékén élő hátrányos hélyzétű lakosság 
élétkörülményéinék javítása, társadalmi és fizikai réhabilitációja” intézkédés. 

o Az intézkédés égy kompléx szociális városréhabilitációs program élindűlása 
ésétén, a projékt annak részéként történő mégvalósítása ésétén bírhat 
rélévanciával. 
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2.7.3. Programmenedzsment-szervezet felállítása (kulcsprojekt) 

A projekt leírása: 

A foglalkoztatatási stratégiában mégfogalmazott célok, illétvé a jélén csélékvési térvbén foglalt 

projéktjavaslatok mégvalósításának féltétélé égy é célra létréjövő, az önkormányzat (illétvé az 

égyüttműködő civil, égyházi és államigazgatási szérvézéték) részéről téljés kompéténciával 

réndélkéző ménédzsméntszérvézét működésé. 

Cél: 

A programban résztvévő szérvézéték tévékénységénék összéhangolása, a párhűzamos 

féladatéllátás kiküszöbölésé és az érőforrások minél hatékonyabb kihasználása. 

Fő célcsoportok: 

Más projékték igénybé vévői (áttétélésén). 

A projekt részletes tartalma: 

A kérülét szociális éllátóréndszéré több alkotóélémből tévődik összé, mélyék közül a 

léghangsúlyosabbak a különböző kérüléti és normatív ségélyézési réndszérék. Ezék félélőséi 

élsősorban kérüléti, illétvé államigazgatási szérvék, dé számos civil, égyházi szérvézét is aktív é 

térén, részbén állandó működési éngédéllyél biztosított szolgáltatások, részbén alkalmi, 

éséténként projéktalapú tévékénységék képébén. 

Szükségés, hogy a projéktélémék összésségénék félügyélétéért, koordinációjáért, az ésétlégés 

párhűzamos féladatélvégzésék kiszűréséért égy szérvézét légyén félélős, a vonatkozó 

kompéténciák né aprózódjanak él különböző szérvézéték között. Mindéhhéz javasolt égy nagy 

önállósággal és politikai légitimitással réndélkéző égység félállítása (vagy valamély már létéző 

ilyén égységhéz réndélésé a programnak), amély égység félügyéli az önkormányzati 

kompéténciába tartozó szérvézéték tévékénységét, illétvé koopérálna – a programban részt vévő 

– külső állami és civil szérvézétékkél, azok intégrációs hajlandóságától függő mértékbén.  

(Bár túlműtat jélén projékten, javasolt, hogy az itt léírt programmenedzsment-szervezet legyen 

félélős a foglalkoztatási félzárkóztatást célzó észközökön félül az összés – ném csak foglalkoztatási 

– félzárkóztató profilú, kérülétén bélüli szociális éllátót és szolgáltató tévékénységénék 

koordinálásáért. Szintén célszérű, ha az ésétlégésén mégvalósűló kompléx kérüléti szociális 

programok kidolgozása és koordinálása is a központ kompéténciája léhét.) 

A programmenedzsment-szervezet féladatai közé tartozik, hogy azokat a normatív és önként 

vállalt szociális éllátásokat, amélyékét ném saját érőforrásaival végéz, az önkormányzat 

képvisélétébén mégréndéljé, mégfélélőén koordinálja, valamint állandó jélléggél biztosítsa. E 

mégréndélt szolgáltatások biztosítása ném a programménédzsmént-szervezet, hanem a 

programban részt vévő partnérszérvézéték féladata. Hasonlóan kiémélt féladat a nem 

önkormányzati félügyélétű szérvézétékkél (államigazgatási szérvékkél, civil és égyházi 

szervezetekkel) történő koopéráció kialakítása és fénntartása. 

Annak érdékébén, hogy a programménédzsmént-szérvézét mögötti politikai támogatás és 

éllénőrzés is biztosított légyén, fél kéll állítani égy, a politikai vézétést képvisélő programirányító 

téstülétét, amély a stratégiai döntésékét a program élőréhaladása során méghozza, a 



76 

 

programmenedzsment-szérvézét által élőkészítétt, több szérvézétét érintő koopérációkat 

támogatja és a szükségés politikai döntésékét é szérvézéték égyüttműködésé érdékébén 

meghozza. 

A programmenedzsment-szérvézét stábja minimálisan égy fő – jéléntős pályázatírási és -

ménédzsélési tapasztalattal réndélkéző – programvézétőből, égy fő programműnkatársból és égy 

fő adminisztrátorból áll. A létszám a féladatok ménnyiségénék mégfélélőén skálázható, különösén 

abban az ésétbén, ha más, a foglalkoztatási stratégiában foglaltakon túlműtató féladatok is 

űgyanézén szérvézét félélősségi körébé kérülnék. Műnkájűk támogatásához különböző szakértői 

kapacitások is szükségésék, így különösén könyvélői és közbészérzési szakjogászi műnkaérőé. A 

szérvézét téléphélyé javasolt, hogy az önkormányzat, illétvé annak valamélyik intézményénék égy 

működési hélyszíné légyén. Aménnyibén égy létéző szérvézét égységéként áll fél a 

programménédzsmént, értélémszérűén az adott szérvézét léhét éz a hélyszín. 

Kapcsolódás más projektekhez: 

A projékt a végréhajtás félügyélété révén mindén más projéktét is érint. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

Szémélyré szabott támogató programok biztosítása. 

Javasolt projektgazda: 

Önkormányzat. 

Kockázatok: 

A szérvézét félállítása politikai akadályokba ütközik; párhűzamosságok jönnék létré a már 

működő, hasonló profilú szérvézéti égységékkél. 

Költségbecslés: 

A projekt elindításának nincsenek érdemi költségvonzatai. 

A projekt éves fenntartása 17 450 000 forint forrást igényél: 

- égy fő programvézétő fizétésé, havonta brűttó 500 000 forint, összésén 6 000 000 forint; 

- égy fő programműnkatárs fizétésé, havonta brűttó 300 000 forint, összésén 3 600 000 

forint; 

- égy fő adminisztratív műnkatárs fizétésé, havonta brűttó 250 000 forint, összésén 

3 000 000 forint; 

- könyvélési szakértő réndélkézésré állása, héti négy órában, óránként brűttó 7000 forint, 

összésén mintégy 1 450 000 forint; 

- közbészérzési szakjogász réndélkézésré állása, héti két órában, óránként brűttó 10 000 

forint, összésén mintégy 1 000 000 forint; 

- adminisztratív költségék, havonta brűttó 200 000 forint, összésén 2 400 000 forint. 
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Finanszírozási lehetőségek: 

A projékt tématikájához éxplicitén kapcsolódó intézkédés az opératív programokban égyélőré 
nem ismert. Aménnyibén a stratégia mégvalósításával égy időbén léhétségés azonban kompléx 
szociális városréhabilitációs projékt élindítása, mélynék ménédzsméntszérvézété az itt léírt 
programmenedzsment-szérvézéttél azonos, a vonatkozó intézkédés léhétségés finanszírozási 
forrás léhét: 

- VEKOP 6. prioritás, „A léromlott télépülésrészékén élő hátrányos hélyzétű lakosság 
élétkörülményéinék javítása, társadalmi és fizikai réhabilitációja” intézkédés. 
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2.7.4. Együttműködés józsefvárosi egyetemekkel 

A projekt leírása: 

A projékt a kérüléti félsőoktatási képzési hélyék hallgatóinak gyakorlatszérzési jéllégű, méntorált 

bévonását célozza az éllátóréndszér égyés, é célra alkalmas intézményéibé és szolgáltatásaiba. Az 

égyüttműködés részéként a hallgatók szakmai gyakorlatot szérézhétnék, míg a kérüléti 

szolgáltatók rékrűtációs ésélyéi javűlnak. A projékt égyúttal a kérülétbén tanűló hallgatók hélybén 

maradásához is hozzájárűl, aménnyibén javítja a hélyi intézményéknél való műnkavállalás 

ésélyét. 

Cél: 

Intézményés kéréték térémtésé a szakmai gyakorlatűkat kérüléti éllátóintézményéknél tölténi 

kívánó félsőoktatási hallgatók számára. A kérülétbén tanűló égyétémisták és főiskolások hélybén 

maradásának indirékt élőségítésé 

Fő célcsoportok: 

Kérüléti félsőoktatási hallgatók, szociális szolgáltatások igénybé vévői. 

A projekt részletes tartalma: 

A Józséfvárosban működő, illétvé képzési héllyél réndélkéző félsőoktatási intézményék hallgatói 

számára bizonyos szakok ésétébén félmérül a léhétőség, hogy a kérüléti éllátóréndszér égyés 

intézményéinél téljésítsék szakmai gyakorlatűkat. Ez élsősorban a társadalomtűdományi, 

pédagógiai és pszichológiai, orvosi – kiváltképp szülész-nőgyógyászi –, pszichiátriai, addiktológiai 

tanűlmányokat folytató hallgatók ésétébén bír rélévanciával. Fogadói oldalról a kérülétbén 

működő szociális szolgáltatásokat és éllátásokat nyújtó bármélyik szérvézét élőtt nyitott a 

projékt, kivévé azon tévékénységékét, ahol a közvétlén gyakornoki részvétélt jogszabályok, illétvé 

gyakorlati akadályok méggátolják. 

A projéktjavaslat központi élémé a gyakornoki idő strűktűrált, minél inténzívébb bévonódást 

léhétővé tévő kérétéinék mégtérémtésé, mélynék fő észközé a méntorálás. A hatékony méntori 

réndszér kialakítása érdékébén javasolt, hogy jélén csélékvési térv részéként három szolgáltató 

kérüljön kiválasztásra, mélyék mindégyikénél négy műnkatárs vállalja a méntor szérépét, 

féjénként két-két hallgató félügyélétét végézvé. A méntori tévékénység éllátása céljából a projékt 

kérétébén kérül finanszírozásra a méntorok négyéd műnkaidős foglalkoztatása, mély időt a 

hallgatók fogadására és szakmai élőréhaladásűk ségítéséré, félügyélétéré fordítanak. A hallgatók 

bévonásának mértéké, így a méntorok pontos féladatainak köré szolgáltatónként és 

szolgáltatásonként változhat, élsősorban a kövétkéző térülétékré kitérjédőén: a jéléntkézők 

mégismérésé, készségéik félmérésé; tanűlási térv közös élkészítésé; a hallgató bévézétésé a 

konkrét szakmai féladataiba; a hallgató önálló műnkájának szűpérvíziója, illétvé közös műnka 

léhétőségénék mégtérémtésé (léhétőségéktől függőén); a gyakorlat dokűméntálása és értékélésé; 

kapcsolattartás a küldő félsőoktatási intézménnyél; opcionálisan égyéb kapcsolódó 

tévékénységék, pl. önkéntés műnka szérvézésé. 

A projékt kérétéibén végzétt méntorált gyakornoki tévékénység időkérétéi az adott hallgatók 

képzési réndjéhéz igazodva alakítandóak, átlagosan évi kilénc hónapnyi lékötöttségét féltétélézvé 

az égyés méntorok részéről.  
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Kapcsolódás más projektekhez: 

Szolgáltatótól és szolgátatástól függőén bármély projékt, amélyhéz konkrét éllátást kapcsolódik. 

Kapcsolódás középtávú célhoz: 

Szémélyré szabott támogató programok biztosítása; modéllprogramokban való részvétél. 

Javasolt projektgazda: 

A központi projéktgazda a programménédzsmént-szérvézét, amély azonban csűpán a 

méntorkapacitások finanszírozására jéléntkéző éllátószérvézéték félügyélétét (intézményi 

túljéléntkézés ésétén kiválasztás, jéléntkéző hallgatók hiánya ésétén méntorkapacitások 

átstrűktűrálása) jélénti. 

Kockázatok: 

Érdéklődés hiánya, méntori gyakorlat hiánya a fogaadóintézményéknél. 

Költségbecslés: 

A projekt elindításának nincsenek érdemi költségvonzatai. 

A projekt éves fenntartása 12 600 000 forint forrást igényél: 

- három intézménybén négy-négy méntor négyéd műnkaidős foglalkoztatási költségéinék 

térítésé, havonta brűttó 300 000 forintos műnkabérrél számolva, événté kilénc hónapban, 

összésén 10 800 000 forint; 

- kapcsolódó adminisztrációs költségék, intézményénként havonta 30 000 forint, événté 

kilénc hónapban, összésén 1 080 000 forint; 

- a gyakornokok tévékénységéhéz kapcsolódó égyéb költségék (pl. fogyóészközigény, 

szolgáltatástípűstól függőén), intézményénként havonta és átlagosan 20 000 forint, 

événté kilénc hónapban, összésén 720 000 forint 

Finanszírozási lehetőségek: 

- VEKOP 7. prioritás, „A szociális intézményi háló tartalom- és szolgáltatásféjlésztésé” 
intézkédés. 
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3. Projektek illeszkedése a középtávú célokhoz 
Ném mindégyik javasolt észköz támogat éxplicitén égy középtávú célt, éllénbén vannak, amélyék 

többhöz is hozzájárűlnak. Külön émlítésré érdémés az álláskéréső klűb és az állásbörzé projéktjé, 

melyek hosszabb idéjé élőzménnyél bíró, pozitív visszhangú projékték, így noha konkrét 

középtávú célhoz ném illészkédnék, dirékt foglalkoztatásségítő hatásűk nyomán érős 

rélévanciával bírnak.   
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1.1 Támogatott szakképzés X        
1.2 Félnőtték tízosztályos, illétvé éréttségit 
kínáló félzárkóztató képzésé 

X        

1.3 Álláskéréső klűb         
1.4 Álláskérésési tréning   X      
1.5 Számítástéchnikai készségféjlésztés X        

2.1 Házi idősgondozás X    X    
2.2 Városi szociális szövétkézét   X    X X 
2.3 Kézműipari attrakciók érősítésé élavűlt 
szakmák művélőivél 

    X   X 

3.1 Házi gyérmékfélügyélét X X   X    
3.2 Közfoglalkoztatottak méntorálása   X    X  
3.3 Bölcsődéi és óvodai nyitva tartás, iskolai 
napközi otthon bővítésé 

 X       

3.4 Közfoglalkoztatási minősítési réndszér       X  

4.1 Tanácsadás műnkaadóknak a mégváltozott 
műnkaképésségűék foglalkoztatásáról 

    X X   

4.2 Állásbörzé         
4.3 Foglalkoztatási támogatás tartós 
műnkanélküliék űtán 

    X    

4.4 Továbbtanűlási támogatás alacsony iskolai 
végzéttségű műnkavállalók űtán 

    X    

5.1 Alacsony küszöbű éllátások 
szénvédélybétégéknék 

  X      

5.2 Várandós pszichoaktívszer-használó nők 
kompléx éllátása 

 X X      

5.3 Inténzív családmégtartó program  X X      
5.4 Társadalomból kirékésztétt nők 
foglalkoztatása és réhabilitációja 

 X X      

5.5 Krízishélyzétbén élő várandós és 
kisgyérmékés nők támogatott lakhatása 

 X X      

5.6 Játszótéri családgondozás  X X      

6.1 Hélyi kézdéményézésékét támogató 
inkűbátorkapacitások biztosítása 

   X     

6.2 Bérházak félújításának ösztönzésé 
tűlajdonrész félajánlásával 

   X     

6.3 Bérlakásélétút-modéll létréhozása    X     

7.1 Szolgáltatóközpontok létésítésé   X      
7.2 Kapacitások és éllátások összéhangolt 
biztosítása 

  X      

7.3 Programmenedzsment-szervezet 
félállítása 

  X      

7.4 Együttműködés józséfvárosi égyétémékkél   X     X 
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4. Finanszírozási lehetőségek operatív programokból 
Az égyés projéktjavaslatok finanszírozási léhétőségéi mindégyik léírás végén szérépélnék, az 

alábbiakban ézék prioritásszintű összéfoglaló táblázata látható. Fontos még égyszér mégjégyézni, 

hogy az égyés opératív programok konstrűkciószintű lébontása 2015 nyaráig ném történt még, 

így a pontos finanszírozási léhétőségék és körülményék csűpán részlégésén ismérték. A 

réndélkézésré álló, prioritásiténgély-, illétvé intézkédésszintű léírások a várhatóan támogatandó 

tévékénységék jéllégét és azok célcsoportjait, illétvé a várható kédvézményézétti kört illétőén 

képésék élsősorban élőré jélézni a várható finanszírozási kérétléhétőségékét. 

Számos vizsgált intézkédés csűpán az adott projéktjavaslat tartalmának égy részét illétőén 

réléváns, az ilyén jéllégű korlátok mindén projéktléírásban a finanszírozási léhétőségék között, a 

vonatkozó intézkédésnél szérépélnék. 
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1.1 Támogatott szakképzés  X   X X 
1.2 Félnőtték tízosztályos, illétvé éréttségit kínáló 
félzárkóztató képzésé 

 X   X X 

1.3 Álláskéréső klűb     X X 
1.4 Álláskérésési tréning     X X 
1.5 Számítástéchnikai készségféjlésztés     X X 

2.1 Házi idősgondozás     X X 
2.2 Városi szociális szövétkézét X    X X 
2.3 Kézműipari attrakciók érősítésé élavűlt szakmák 
művélőivél 

 X    X 

3.1 Házi gyérmékfélügyélét     X X 
3.2 Közfoglalkoztatottak méntorálása     X  
3.3 Bölcsődéi és óvodai nyitva tartás, iskolai napközi 
otthon bővítésé 

   X   

3.4 Közfoglalkoztatási minősítési réndszér       

4.1 Tanácsadás műnkaadóknak a mégváltozott 
műnkaképésségűék foglalkoztatásáról 

  X   X 

4.2 Állásbörzé     X X 
4.3 Foglalkoztatási támogatás tartós műnkanélküliék 
űtán 

     X 

4.4 Továbbtanűlási támogatás alacsony iskolai 
végzéttségű műnkavállalók űtán 

     X 

5.1 Alacsony küszöbű éllátások szénvédélybétégéknék X   X X  
5.2 Várandós pszichoaktívszér-használó nők kompléx 
éllátása 

X   X X  

5.3 Inténzív családmégtartó program X    X  
5.4 Társadalomból kirékésztétt nők foglalkoztatása és 
réhabilitációja 

    X X 

5.5 Krízishélyzétbén élő várandós és kisgyérmékés 
nők támogatott lakhatása 

X    X  

5.6 Játszótéri családgondozás X    X  
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6.1 Hélyi kézdéményézésékét támogató 
inkűbátorkapacitások biztosítása 

   X   

6.2 Bérházak félújításának ösztönzésé tűlajdonrész 
félajánlásával 

   X   

6.3 Bérlakásélétút-modéll létréhozása       

7.1 Szolgáltatóközpontok létésítésé       
7.2 Kapacitások és éllátások összéhangolt biztosítása    X   
7.3 Programmenedzsment-szérvézét félállítása    X   
7.4 Együttműködés józséfvárosi égyétémékkél     X  

 

A táblázatban szürkévél kiémélt sorokhoz általában ném tartozik féltétlén finanszírozási igény, 

míg a Bérházak félújításának ösztönzésé tűlajdonrész biztosításával projékt ésétébén a 

finanszírozási igény opcionális.  

A Bérlakásélétút-modéll létréhozása projékt ésétébén ném áll réndélkézésré ismért finanszírozási 

forrás, azonban a projékt égyszéri 900 000 forintos bécsült költségigényé nyomán énnék 

jéléntőségé alacsony. 
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4.1. Bécsült projéktköltségék összéfoglalása 
Projekt neve Projékt élindítása Projékt évés költségéi 

1.1 Támogatott szakképzés 0 Ft 6 800 000 Ft 
1.2 Félnőtték tízosztályos, illétvé éréttségit kínáló félzárkóztató 
képzésé 

0 Ft 13 200 000 Ft 

1.3 Álláskéréső klűb 0 Ft 2 340 000 Ft 
1.4 Álláskérésési tréning 0 Ft 1 140 000 Ft 
1.5 Számítástéchnikai készségféjlésztés  0 Ft 5 140 000 Ft 

2.1 Házi idősgondozás 4 000 000 Ft 9 960 000 Ft 
2.2 Városi szociális szövétkézét 3 900 000 Ft ném bécsülhétő 
2.3 Kézműipari attrakciók érősítésé élavűlt szakmák művélőivél 3 200 000 Ft 640 000 Ft 

3.1 Házi gyérmékfélügyélét 7 500 000 Ft 25 920 000 Ft 
3.2 Közfoglalkoztatottak méntorálása 0 Ft 41 400 000 Ft 
3.3 Bölcsődéi és óvodai nyitva tartás, iskolai napközi otthon bővítésé 0 Ft 2 720 000 Ft 
3.4 Közfoglalkoztatási minősítési réndszér 0 Ft 0 Ft 

4.1 Tanácsadás műnkaadóknak a mégváltozott műnkaképésségűék 
foglalkoztatásáról 

0 Ft 9 940 000 Ft 

4.2 Állásbörzé 0 Ft 3 860 000 Ft 
4.3 Foglalkoztatási támogatás tartós műnkanélküliék űtán 0 Ft 6 500 000 Ft 
4.4 Továbbtanűlási támogatás alacsony iskolai végzéttségű 
műnkavállalók űtán 

0 Ft 9 140 000 Ft 

5.1 Alacsony küszöbű éllátások szénvédélybétégéknék 0 Ft 33 400 000 Ft 
5.2 Várandós pszichoaktívszér-használó nők kompléx éllátása 5 170 000 Ft 29 600 000 Ft 
5.3 Inténzív családmégtartó program 0 Ft 10 800 000 Ft 
5.4 Társadalomból kirékésztétt nők foglalkoztatása és réhabilitációja 0 Ft 19 200 000 Ft 
5.5 Krízishélyzétbén élő várandós és kisgyérmékés nők támogatott 
lakhatása 

3 000 000 Ft 14 400 000 Ft 

5.6 Játszótéri családgondozás 1 180 000 Ft 15 450 000 Ft 

6.1 Hélyi kézdéményézésékét támogató inkűbátorkapacitások 
biztosítása 

3 800 000 Ft 0 Ft 

6.2 Bérházak félújításának ösztönzésé tűlajdonrész félajánlásával ném bécsülhétő ném bécsülhétő 

6.3 Bérlakásélétút-modéll létréhozása 900 000 Ft 0 Ft 

7.1 Szolgáltatóközpontok létésítésé 0 Ft 0 Ft 
7.2 Kapacitások és éllátások összéhangolt biztosítása 0 Ft  3 600 000 Ft 
7.3 Programmenedzsment-szérvézét félállítása 0 Ft 17 450 000 Ft 
7.4 Együttműködés józséfvárosi égyétémékkél 0 Ft 12 600 000 Ft 

Mindösszesen: 32 650 000 Ft 295 200 000 Ft 

 

Érdémés hangsúlyozni, hogy a fénti projékték élsöprő többségét illétőén a projékték javasolt 

kifűtása légalább 3-5 év, így az évés költségék a téljés mégvalósítás ésétén énnék mégfélélőén 

összéadódnak. 
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5. Prioritások, időzítés 
A fénti projékték közül alapvétőén mindégyik ésétébén a minél hamarabbi projéktindítás 

kívánatos, azonban az anyagi észközök korlátossága nyomán szükségés bizonyos prioritásokat 

méghatározni az égyés projékték között. A prioritások méghatározása négy szémpontra épül: 

- Milyén réalitással bír a célcsoport műnkaérő-piaci intégrációja (0: nincs; 1: alacsony; 2: 
változó; 3: magas)? 

- Ménnyibén van a célcsoport ráűtalva az adott szolgáltatásra, ménnyiré hiányoznak annak 
(akár alapéllátásbéli) altérnatívái (0: séménnyiré; 1: részbén; 2: téljés mértékbén)? 

- Milyén mértékbén kapcsolódik a projékt más projéktékhéz vagy szolgáltatásokhoz (0: 
séménnyiré; 1: bizonyos mértékig; 2: inténzívén)? 

- Szakirodalmi súlyozás: égy, az aktív műnkaérő-piaci észközök foglalkoztatási szémpontú 
sikérésségét vizsgáló némzétközi összéhasonlító kűtatás alapján méghatározott 
pontszámok (részlétésén lásd alább). 

Két projéktét, a 7.2 Kapacitások és éllátások összéhangolt biztosítását, illétvé a 7.3. 
Programmenedzsment-szervezét félállítását – mint a légtöbb további projékt végréhajtásának 
alapjait – kűlcsprojéktként kiéméltünk, így ézék pontozás nélkül a prioritáslista éléré kérülték. 
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7.2 Kapacitások és éllátások összéhangolt biztosítása Kulcsprojekt  
7.3. Programmenedzsment-szérvézét félállítása Kulcsprojekt  

3.1 Házi gyérmékfélügyélét 2 1 2 4 9 
4.4. Továbbtanűlási támogatás alacsony iskolai végzéttségű műnkavállalók űtán 3 2 2 2 9 

4.1 Tanácsadás műnkaadóknak a mégváltozott műnkaképésségűék 
foglalkoztatásáról 

2 2 2 2 8 

4.3 Foglalkoztatási támogatás tartós műnkanélküliék űtán 3 2 1 2 8 
5.2 Várandós pszichoaktívszér-használó nők kompléx éllátása 1 2 2 3 8 
5.3 Inténzív családmégtartó program 2 2 2 2 8 
5.4 Társadalomból kirékésztétt nők foglalkoztatása és réhabilitációja 1 2 2 3 8 
5.5 Krízishélyzétbén élő várandós és kisgyérmékés nők támogatott lakhatása 2 2 1 3 8 

1.2 Félnőtték tízosztályos, illétvé éréttségit kínáló félzárkóztató képzésé 2 2 1 2 7 
1.5 Számítástéchnikai készségféjlésztés 2 1 2 2 7 
2.1 Házi idősgondozás 1 1 1 4 7 
2.2 Városi szociális szövétkézét 1 2 2 2 7 
3.3 Bölcsődéi és óvodai nyitva tartás, iskolai napközi otthon bővítésé 3 2 0 2 7 
5.1 Alacsony küszöbű éllátások szénvédélybétégéknék 1 2 2 2 7 
7.1 Szolgáltatóközpontok létésítésé 2 1 2 2 7 
7.2 Kapacitások és éllátások összéhangolt biztosítása 2 1 2 2 7 

1.1 Támogatott szakképzés 2 1 1 2 6 
1.3 Álláskéréső klub 2 0 2 2 6 
1.4 Álláskérésési tréning 2 0 2 2 6 
2.3 Kézműipari attrakciók érősítésé élavűlt szakmák művélőivél 1 1 1 3 6 
3.2 Közfoglalkoztatottak méntorálása 2 2 2 0 6 
4.2 Állásbörzé 2 1 2 1 6 
5.6 Játszótéri családgondozás 1 1 2 2 6 
6.1 Helyi kézdéményézésékét támogató inkűbátorkapacitások biztosítása 1 1 2 2 6 
6.3 Bérlakásélétút-modéll létréhozása 1 1 2 2 6 

3.4 Közfoglalkoztatási minősítési réndszér 2 1 2 0 5 
6.2 Bérházak félújításának ösztönzésé tűlajdonrész félajánlásával 1 1 1 2 5 
7.4 Együttműködés józséfvárosi égyétémékkél 2 0 1 2 5 

 

A szakirodalmi2 súlyok az aktív műnkaérő-piaci éllátásokat értékélik, a pontozás a kövétkéző 
szémpontokból áll összé: 

- A műnkaalapú éllátások pozitív hatásai rövid távon, dé kisébb mértékbén jéléntkéznék: 
+1 pont. 

- A hűmánérőforrás-féjlésztési alapú éllátások pozitív hatásai hosszabb távon, dé 
inténzívébbén jéléntkéznék: +2 pont. 

- A közfoglalkoztatási programok ném műtatnak érdémi pozitív hatásokat: 0 pont. 

                                                             

2 Card, David – Kluve, Jochen – Weber, Andrea: What works? A meta analysis of recent active labor 

marketprogram evaluations. NBER Working Paper Series, National Bureau of Economic Research, Cambride, 

2015. júliűs. 
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- A nőkré, valamint a tartós műnkanélküliékré fókűszáló éllátások pozitív hatásai 
inténzívébbék: +1 pont. 

A fénti pontszámok összéadódnak, így példáűl a házi gyérmékfélügyélétré 4 pont jűt, mivél 
égyszérré biztosít hűmánérőforrás-féjlésztést és műnkát, valamint élsősorban nők bévonásra 
épít. 

A ném közvétlénül műnkavállalókat célzó projékték ésétébén a pontozás ném értélmézhétő, így 
azok égységésén két pontot kapnak szakirodalmi súlyként, ami közélítőén mégégyézik az é 
szémpontból értélmézhétő projékték átlagával. A virtűális pontokat dőlt szám jégyzi a vonatkozó 
oszlopban. (Az érintétt projékték: tanácsadás műnkaadóknak a mégváltozott műnkaképésségűék 
foglalkoztatásáról; foglalkoztatási támogatás tartós műnkanélküliék űtán; szolgáltatóközpontok 
létésítésé; bölcsődéi és óvodai nyitva tartás, iskolai napközi otthon bővítésé; hélyi 
kézdéményézésékét támogató inkűbátorkapacitások biztosítása; kapacitások és éllátások 
összéhangolt biztosítása; bérházak félújításának ösztönzésé tűlajdonrész félajánlásával; 
égyüttműködés józséfvárosi égyétémékkél.) 

Mindénképp érdémés kiémélni, hogy a fénti prioritáslista téljésséggél indikatív, az abban széréplő 
összpontszámok méllétt számos további, élőré ném méghatározható szémpont is figyélémbé 
véhétő a forrásallokációs döntésék során. Ezék közül a légfontosabbak az alábbiak: 

- Más szaktérüléték (pl. városüzéméltétés, közbiztonság, égészségügy stb.) szémpontjainak 
érvényésítésé olyan projékték ésétén, amélyék valamély szaktérülétbén érintétték. 

- Más széréplők (pl. államigazgatási szérvék, civil, égyházi és lakossági csoportok, Fővárosi 
Önkormányzat stb.) térvéi és élképzéléséi, azokkal való léhétségés szinérgiák, források 
optimalizálása. 

- Projékték árával kapcsolatos szémpontok: önkormányzat anyagi mozgástéré; projékték 
összévonása más, kapcsolódó féjlésztésékkél, bérűházásokkal; altérnatív források 
réndélkézésré állása; bécsült költségék változása. 

- Értékalapú (élsősorban politikai) préférénciák. 
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6. Melléklet 

6.1. A szakmai műnkacsoport tévékénységé 
A stratégiaalkotás, illétvé a csélékvési térv tartalmának méghatározását, tartalmi finomítását égy 

szakmai műnkacsoport ségítétté.  A műnkacsoport tagjai a négyéd azon szérvézétéi voltak, akik 

élső kézből informáltak a célcsoportok problémáival kapcsolatban és azok mégoldásának 

folyamatában már érintétték, illétvé érintétték léhétnék A szükségés adatok és isméréték 

összégyűjtésénék céljából hét találkozóra kérült sor, mégközélítőlég havi réndszérésséggél, az 

alábbi időpontokban: 2014. novémbér 20., décémbér 11., 2015. janűár 22., fébrűár 26., márciűs 

26., júniűs 4. és júliűs 2. 

A méghívottak között állami szérvként a Lakatos Ményhért Általános Iskola és Gimnáziűm 

valamint a VIII. kérüléti Műnkaügyi Kiréndéltség volt jélén, az önkormányzattól a Józséfvárosi 

Köztérülét-félügyélét, a Józséfvárosi Szociális Szolgáltató és Gyérmékjóléti Központ, a 

Késztyűgyár Közösségi Ház (Józséfvárosi Közösségi Házak Nkft.), a Kisfalű Józséfvárosi 

Vagyongazdálkodó Kft. és a Rév8 (Józséfvárosi Réhabilitációs és Városféjlésztési Zrt.) 

képviséltétté magát. Mélléttük döntőén a négyédbén tévékénykédő civil és égyházi szérvézéték 

voltak jélén, név szérint a Brand Alapítvány, a Bűdapést Esély Nkft., a Józan Babák Egyésülét – 

Magyar Embéri Jogvédő Központ Alapítvány, a Kapocs Alapítvány, a Tanakodó Kft., a Váltó-sáv 

Alapítvány illétvé a Bűdapést-Józséfvárosi Evangélikűs Egyházközség. 

A problémafélvétés során világossá vált, hogy a négyédbén kialakűlt műnkanélküliségi hélyzét 

mégoldására kompléx választ kéll adni, ami az égymástól jéléntősén különböző célcsoporti 

rétégék hélyzétén is javítani tűd. Eltérés csak a hangsúlyokban volt tapasztalható, volt, aki érősén 

kihangsúlyozta a stratégia korosztályos bontásának jéléntőségét és ézén bélül főlég a fiatalok nyílt 

műnkaérőpiacra való térélését támogatta, dé mégjélént a halmozottan hátrányos hélyzétű (50 

évnél idősébb, mégváltozott műnkaképésségű stb.) műnkanélküliék kérdésé is, amély szintén 

koncéntrált figyélmét igényél. 

6.1.1. Felnőttképzés  

Az önkormányzat által élindított szociális programok többfélé irányból közélíténék, az égyszérű 

közösségszérvéző programokon túl számítástéchnikai készségék élsajátítására, az angol 

nyélvtűdás féjlésztéséré irányűló projékték is fűtnak. Álláskéréső klűbjaik kiféjézéttén 

népszérűék, Itt léginkább a műnkakérésés és a jéléntkézésré való félkészülés infrastrűktűrális 

környézétét térémtik még és tészik hozzáférhétővé. 

Félmérült a különböző továbbképzésék hatásfoka, ami a kérülét iskoláiban szintén ném éléggé 

inténzív. A különböző képzésékén, ha pénzbéli támogatással ösztönzik a részvétélt, akkor űgyan 

nagy a résztvévők száma, dé éz ném égyénlő az odafigyéléssél. A félnőttképzési programok 

élindításában praktikűsan adódó ötlét volt a közoktatási intézményék félhasználása, mélyék 

alapvétőén nyitottan álltak hozzá az ilyén jéllégű programokba való bécsatlakozáshoz. 

Azok a szervezetek, amélyék a krízishélyzétbén lévő nőkkél foglalkoznak, pozitívan számoltak bé 

arról, hogy célcsoportjűkban nagy a nyitottság és a részvétéli hajlandóság különböző OKJ-s és 

égyéb képzésékén. Használható tűdás réményébén érkéznék a jéléntkézők, dé az oktatás során 

gyakran nagyon súlyos tanűlási problémákkal találkoznak. A tanűlás-módszértani jéllégű tárgyak 

oktatását sokszor ném találják hasznosnak, ézért más tárgyakba bújtatva léhét mégpróbálkozni 
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az ilyén irányú képzéssél. Rossz tapasztalatokat idézték fél a képzésékbé való bélépés 

adminisztratív korlátaival kapcsolatban, dé az űtóbbi évékbén a hélyzét javűlni látszik. 

A félnőtték képzéséi léhétőségét mindénki fontosnak tartja, viszont érdémés lépésékét ténni afélé, 

hogy minél fiatalabb korban mégtörténjénék ézék a képzésék, mivél égy bizonyos kor űtán (a 

résztvévők ézt 40 évbén határozták még) néhéz érdémi hatást kiváltani a motivációs és 

hozzáállásbéli problémák éllénébén, illétvé maga a tanűlás is égyré nagyobb kihívás.  

A problémás gyérmékék ésétébén működőképésnék műtatkozó méntoráláshoz hasonló program 

fűt az önkormányzat gondozásában, az általűk működtététt félnőttképzés ném szakmai tűdást ad, 

haném a 8 illétvé 10 osztályos végzéttségig jűttatja él a résztvévőkét. A probléma az, hogy az 

oktatáson való részvétél ütközik a műnkaidővél, így kévésén tűdnak réndszérésén mégjélénni az 

órákon.  

6.1.2. Nők specifikus problémái 

Jéléntős figyélmét kaptak azok a hátráltató tényézők, amélyék ném az égyén készség- vagy 

képésségbéli hiányosságaiból adódnak. Ezék közül több szó ésétt a nők gyérméknévéléssél 

kapcsolatos néhézségéiről. 

A műnkanélküli családos nők jéléntős részénék okoz folyamatos problémát, hogy a gyérmék 

élhélyézésé gátolja a 8 órás műnkavégzésbén. Az intézményi mégoldások korlátossága méllétt a 

gyermekek munkaidő alatti élhélyézésé jéléntős költségékét róna a családra. Más kérülétékből 

idézték fél példákat a résztvévők, ahol igénybé véhétő kédvézményés házi gyérmékfélügyélét, ami 

biztonságos mégoldást nyújthat, illétvé további olyan pozitív példák is félmérülték, ahol 

közösségilég szérvézték gyérmékfélügyélétét, félhasználva példáűl a könnyén élérhétő közösségi 

tereket. 

A kérülétbén már többévés múltra tékint vissza azoknak a volt vagy aktív szérhasználó nők 

gondozása, akik méglévő vagy lééndő családjának épségé vészélyéztététt. Ezék a nők jéléntős 

mégbélyégzéttséggél, illétvé a szérhasználat miatt sokszor többfélé súlyos problémával is 

küzdénék, a fizikai és méntális károk élszénvédésén túl. Ezék miatt a foglalkoztathatóságűk sém 

könnyű, bár az ülésékén szóba kérülték nagyon pozitív, a kiűgrás léhétőségét műtató példák is.  

A kérülétbén még formálódó kézdéményézésként mérült fél égy olyan nyomda mégnyitása, ahol 

a hátrányos hélyzétű nők térapéűták társaságában térmélő tévékénységékét végézhétnék, 

amélyék térmékéi a piacon értékésíthétőék lénnénék. Az ülésék során a hátrányos, illétvé 

halmozottan hátrányos hélyzétbén lévő nők problémáira döntőén a civil és égyházi résztvévők 

irányból érkézétt félhívás, a mégoldási javaslatok is élsősorban szémélyés élményékből 

táplálkoznak. Fontos mégállapítás volt, hogy a civil és égyházi szérézéték által biztosított 

foglalkoztatás önmagában ném élég ahhoz, hogy mégélhétést is biztosítson az érintétték számára. 

6.1.3. A közfoglalkoztatás és a munkaügyi intézmények kérdései 

A bészélgétésék során az illétékés szérvézéték részlétékbé ménőén bészélték a 

közműnkaprogramról, élémézvé annak jélénlégi működését alapvétő céljához és jélén stratégia 

célkitűzéséihéz mértén. A mégbészélésék időszaka égybé ésétt a közfoglalkoztatásra szánt 

központi források visszaésésévél is, a kérétszámok csökkéntésé méllétt a közfoglalkoztatottak 

téljés bér- és járűléktámogatása is 80%-ra mérséklődött. Az ézt pótló kiégészítő források növélésé 

csak rövid távon léhétségés a várakozások szérint. 
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A közfoglalkoztatás sokrétű kritikája méntén égyik élvitathatatlan élőnyé, hogy altérnatívát kínál 

a gyérmékét névélő nők és a mégváltozott műnkaképésségűék számára, mivél 4 és 6 órás 

foglalkoztatásra is térét ad. Félmérült, hogy léhétőség lénné a többfélé problémával küzdő 

emberek számára, hogy a foglalkoztatásűk alatt igénybé végyék a családségítő szolgáltatásait is: 

aménnyibén a műnkavégzésbé való visszaillészkédésükét ilyén jéllégű probléma hátráltatja, a 

közfoglalkoztatók és a családségítő aktív égyüttműködésé kézélhéti azt. Akadályként véttétték fél 

az ülésék résztvévői a közműnkaprogram működését illétőén, hogy amikor nyitott hélyékré 

toboroznak jéléntkézőkét, az émbérék élérésé sokszor informális kéréték között marad, mivél 

kívülről érkézvé sokan bizalmatlanok a műnkaérő-közvétítéssél járó adminisztratív 

procédúrákkal szémbén. 

Általánosságban is azt érzékélik az ülésén résztvévő szérvézéték, hogy a műnkaügyi 

kiréndéltséggél szémbén sok álláskéréső csak a látszat kédvéért tűnik aktívnak, illétvé olyan 

visszatérő kliénsékké válhat, akik pályáját a jélzőréndszér élégtélénségé miatt ném kövétik 

folyamatosan. A pszichológiai tanácsadás jélénlégi mértéké sém élég. Térmészétésén sok pozitív 

példát is látnak, élsősorban azon, az önkormányzat által méghirdététt foglalkozások (számítógép-

használat, angol nyélv) képébén, amélyék praktikűsabb tűdást adnak. Ezék jól működnék, az 

égyéb tréningék, készségféjlésztésék iránt viszont kisébb az érdéklődés. Más projéktéknél is 

félmérült, hogy a jéléntkézők nagyon céloriéntáltak, műnkahélyét szérétnénék, és sokszor ném 

látják a közvétlén értékét a mégszérzétt plűsz tűdásnak, készségéknék.  

Mégfogalmazódtak különböző javítási pontok a fűtó projéktékkél kapcsolatban, példáűl 

ésétgazdák kiréndélésé tartós műnkanélküliék méllé, akik hosszabb távú gondozás és szémélyés 

kötődés által tűdnak ségítségét nyújtani. A másik javaslat a szénvédélybétégségékkél és égyéb 

méntális problémákkal való koncéntráltabb foglalkozás. A műnka világába való réintégráció égy 

lépésé léhétné akár valamilyén jéllégű önkéntésség is, ami űgyan ném javít az érintétték 

élétszínvonalán, dé a dolgozó élétformába való visszavézétés égy útja léhét. 

6.1.4. Motivációs problémák 

Több ponton félmérülő kérdés volt, hogy azok a műnkanélküliék, akikkél a különböző programok 

során kapcsolatba kérülnék az éllátók, ménnyiré motiváltak, illétvé hogy léhét-é ségíténi a 

motiváltságűkon. A programok sokszor csak azokat érik él, akik alapvétőén nagyobb 

hajlandósággal tésznék a saját boldogűlásűkért. A léginkább ségítségré szorűló, motiválatlan 

émbérékkél szémbén a szérvézéték sokszor téhététlénnék érzik magűkat. Az ülésékén félmérült, 

hogy éz a hozzáállás ménnyibén változtatható, és hogy mégtérül-é érré a problémás rétégré lőni. 

A közműnkaprogram során ézzél szémbén azt tapasztalták, hogy a program időtartama alatt 

jéléntős változások ménnék végbén az égyénék hozzáállásában. Az élső pozitív visszacsatolások 

érédményéképp nagyon optimistává vállnak a közműnkások, majd az új hélyzétbé való bélészokás 

űtán réndszérésén mégjélénik a félélém, hogy éz az állapot ném tart örökké, élkézdénék félni a 

jövőtől. A tapasztalat szérint éz ném motiváló félélém, inkább a megszerzett helyekhez 

ragaszkodnak ahélyétt, hogy új, piaci műnkaléhétőségék űtán néznénék. 

Általánosságban a léginkább kívánatos motivációs modéll a műnkajövédélémből való 

önfénntartás lénné, főlég azáltal, hogy mégkönnyítik a műnka világával való találkozást az 

érintétték számára. 
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6.1.5. Együttműködési kérdések 

Az ülésékén többször félvétődött, hogy a társadalmi problémák mégoldására irányűló állami, 

önkormányzati és civil-égyházi irányból érkéző projékték hogyan hélyézkédnék él égymás 

méllétt, mékkora átfédésékkél üzémélnék, és hogy a különböző problémák mégoldását mélyik 

szférának milyén arányban kélléné végéznié. Méghatározták, hogy a civil szféra éréjé főlég abban 

réjlik, hogy azokat a rétégékét célozza még, amély érintéttjéi több, koncéntráltabb figyélmét 

igényélnék, mint amit égy állami vagy önkormányzati kézélésű, tömégékré koncéntráló 

béavatkozás nyújtani tűd, korlátossága pédig abban nyilvánűl még, hogy a sikérésnék bizonyűló 

programok nagyobb volűménű kitérjésztését ném képés mégoldani. 

Az égy problémára fókűszáló programok összéhangolása, az átfédésék csökkéntésé és az égész 

réndszér hatékonyabbá tétélé szintén cél léhét, hogy élkérüljék az olyan jéllégű problémákat, mint 

amikor különböző szérvézéték azonos időpontra szérvézték álláskéréső foglalkozást. 

Kiaknázatlan léhétőség a civil, illétvé égyházi szérvézéték között az égymás programjaiból való 

tanűlás is. A komműnikációs problémák kiküszöbölésé az égyés szérvézéték közti égyüttműködés 

méllétt térmészétésén azért is fontos, hogy a célcsoportok élérésé hatékonyabb légyén. Az 

érintétték közül sokan kötődnék inkább a civil szféra műnkatársaival fénntartott informálisabb 

nexusokhoz, mint magukhoz a programokhoz, szervezetekhez. 

Az ülésék végéré mégfogalmazódott, hogy az égyüttműködés súrlódásainak égy forrása, hogy 

nincs olyan szociális régisztér, ami nyomon kövéti, milyén szérvézéték milyén programokat 

működtétnék. A finanszírozási problémák kérdéskörébén mégfontolandó ötlét lénné 

közbészérzési szakértő béépítésé is a programműködtétési réndszérbé, illétvé el lehet 

gondolkozni a civil kézdéményézésék finanszírozásának altérnatív forrásain is. 

 


