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BEVEZETÉS

A munkaerőpiac a piacgazdasághoz kapcsolódó egyik legfontosabb fogalom. Ez az az elképzelt hely, ahol a munkaerő adás-vétele történik.
Ugyanakkor a munkaerőpiac egy társadalmi szféra is, hiszen magát a
munkát nem lehet önmagában megvásárolni, mindig szükség van egy
személyre, aki saját maga megteremti a munkát és a munka által az
értéket.
Ahhoz, hogy ez a piac jól működjön, rugalmasnak kell lennie, hiszen
ez adja meg azokat a feltételeket, ahol a munkaadó, munkavállaló és az
állam érdeke is megegyezik. Ehhez nagyon fontos, hogy a munkaerőpiac átlátható legyen, ennek köszönhetően megjósolhatók legyenek a
folyamatok, a megüresedett álláshelyek gyorsan betölthetők legyenek,
a munkaerőpiac igényeinek megfelelően működjön az oktatás, a források hatékonyan legyenek felhasználva, és semelyik társadalmi csoport
ne legyen kizárva a munkaerőpiacról.
Ez utóbbi azért is különösen fontos, mert a piaci alapon vezérelt
társadalomban a munka alapvetően egy morális kérdés. Bár e morális
kérdésnek a pontos tartalma nem teljesen körülhatárolható, az megállapítható, hogy munkanélküliséget általában valamilyen erkölcsi hibaként értékelik. A munkaerőpiacról kiszoruló embereket megbélyegezik
azzal, hogy lusták és nem akarnak dolgozni. A társadalmi problémák
okozóinak próbálják meg beállítani a munkanélküliség elszenvedőit.
A kérdés azonban nem ilyen egyszerű, hiszen ezek az emberek nem lus-
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taságból kerültek ebbe a helyzetbe, hanem különböző társadalmi változásoknak voltak a vesztesei, mint amilyen a technikai fejlődés, vagy
a globalizáció. Ezekkel összefüggésben említhető meg a szektorváltás
is. Ez a váltás Magyarországon a huszadik század második felében a
mezőgazdaságból az iparba történő átlépés volt, míg a 21. században a
szolgáltatói szektor bővülése eredményez változásokat.
Ahogy arról szó volt már, az államnak is nagyon fontos érdeke, hogy
a nevezett problémákban érintettek kikerüljenek a helyzetükből. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia célja, hogy segítse
a társadalmi problémák elszenvedőinek munkaerőpiaci integrációját.
Ennek a Stratégiának megfelelően vállalkozik a Humán szolgáltatások
fejlesztése a Bonyhádi és a Szekszárdi járásban című projekt keretén
belül Zomba, Felsőnána, Kéty, Kölesd és Murga arra, hogy a nevezett
településeken élő hátrányos helyzetű célcsoporttagok, munkaerőpiaci
szereplők pozíciói megerősödjenek és javuljon a településeken az életminőség.
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A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ MUNKAVÁLLALÓK

A munkaerőpiacon hátrányos helyzetbe került munkavállalókon főként
specifikus intézkedésekkel lehet segíteni, ezért jóval nagyobb az állam
vagy más, velük foglalkozó szervezetek felelőssége is. Ehhez azonban
az kell, hogy e csoportok problémáival sokkal részletesebben és mélyebbre menően megismerkedjen az állam, az önkormányzatok, a civil
szféra stb., akik képesek lehetnek a szükséges segítséget megadni.
A hátrányos helyzetű munkaerőpiaci csoportok első kategóriáját az
alacsony végzettségűek alkotják. Ide tartoznak például azok, akik legfeljebb csak az általános iskolát (vagy még azt sem) végezték el. De vannak olyanok is, akiknek a végzettsége napjainkra elértéktelenedett, és
végzettségi szintje napjaink társadalmi viszonyai között már alacsonynak számít. Ezt fokozzák azok a körülmények, hogy a munkanélküliek
jórésze olyan településen lakik, amely területileg is hátrányos helyzetűnek tekinthető, ahol az esélyhátrányok felhalmozódnak.
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Az egyes települések érintettségi foka az
esélyhátrányok halmozódásában (2014)

(Forrás: Alpek 2017: 68.)

A hátrányos helyzetű munkavállalók második csoportját a pályakezdők jelentik. Ők igencsak sajátos helyzetben vannak. A legnagyobb
problémát az esetükben nem csak az jelenti, hogy az iskolából kikerülve (gyakran lemorzsolódva) nehezen tudnak elhelyezkedni. Akik megtapasztalják a munkanélküliséget, később nagyobb valószínűséggel
válnak munkanélkülivé, kevés munkatapasztalattal fognak rendelkezni,
és a potenciális munkaadók is az alacsony produktivitás jeleként értelmezhetik az önéletrajzukban megjelenő hiátusokat. Ráadásul ennek
a veszélye jobban sújtja azokat, akik eleve hátrányos helyzetből, alacsonyabb társadalmi státusú családból származnak. Magasabb státusú
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szülők gyermekei nagyobb eséllyel jelennek meg sikeresen a munkaerőpiacon. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy az alacsonyabb társadalmi
státusú családokból származó fiatalokat a válság okozta munkanélküliség jóval komolyabban sújtotta, melynek hosszútávú következményei
lesznek. Vagyis az esélyhátrányok csak tovább halmozódnak e társadalmi csoportok esetében.
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A PROJEKT RÉSZTVEVŐINEK
MUNKAERŐPIACI HELYZETE

A Humán szolgáltatások fejlesztése a Bonyhádi és a Szekszárdi járásban című projektben résztvevő települések közül egyedül Kölesd nem
a Bonyhádi járás része. A Bonyhádi járásról egyébként elmondható,
hogy egy alapvetően aprófalvas térség, a települések felét 500 főnél
is kevesebben lakják. Ez alól a járásban Bonyhádot és Nagymányokot
(melyek városok) leszámítva csak Aparhant, Kakasd, Tevel és Zomba
kivétel, amelyek népessége meghaladja az ezer főt.
A projektben résztvevő falvak Tolna megyében

(Forrás: Saját szerkesztés)
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A térségben ennek megfelelően egyfajta foglalkoztatási központnak tekinthető Bonyhád. A bonyhádi munkavállalók megközelítőleg a 40%-a más
településen él és naponta jár be munkahelyére. A járásban található több,
jellemzően kistelepülésen (leszámítva ez alól az ezer főnél népesebb Zombát és Kölesdet) nincs elhelyezkedési lehetőség. Ráadásul az esélyhátrányok halmozódása is jól körvonalazódik, hiszen az egész járás kedvezőtlen
oktatási statisztikával rendelkezik (kevesen vesznek részt érettségit, vagy
diplomát nyújtó képzésben). Vagyis a térségben élők több szempontból is
komoly problémákkal küzdenek elhelyezkedésük tekintetében.
De érdemes azt is megnézni, hogy milyen jelen pillanatban a népesség munkaerőpiaci helyzete. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai alapján az mondható el, hogy a konzorcium településein jellemzően magas a munkanélküliség. Vagyis a projektben résztvevő
települések lakói munkaerőpiaci helyzetük javítása érdekében segítségre szorulnak.
Regisztrált álláskeresők aránya, 2020 I. negyedév

(Forrás: Saját szerkesztés)
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Összességében tehát a településekre vonatkozó adatok alapján a
Humán szolgáltatások fejlesztése a Bonyhádi és a Szekszárdi járásban
című projekt helyi lakosok munkaerőpiaci helyzetének javítására vonatkozó céljai abszolút indokoltak és szükségesek ahhoz, hogy a térségben élők lehetőséget kapjanak a munkaerőpiaci integrációra. Már
csak azért is, mert ahogyan azt láthattuk, az esélyhátrányok nagyon
könnyen felhalmozódnak, holott már egyetlen hátrány is meggátolhatja a munka világába történő becsatlakozást. Több hátrány egyenesen
ellehetetlenítheti.
Ezen kívül azt is látni kell, hogy a térség lakóinak iskolai végzettsége
nagyon alacsony. Ezzel az a probléma, hogy a hazai oktatási rendszerben a szakmai végzettséget nyújtó iskolák nem látják el jól a feladataikat. Nem tudják elég jól fejleszteni a diákok készségeit. Nagyon fontos
lenne ezért, hogy a térségben élő hátrányos munkaerőpiaci helyzetű
csoportok munkavállalással kapcsolatos készségei fejlődjenek. Értve ez
alatt azt is, hogy egyszerűen fel kell készíteni őket már arra is, hogy egy
állásinterjún részt vesznek. E csoportok helyzetének javításában nagyon sokat segíthetnek a különböző szervezetek is, amelyek kimondottan velük foglalkoznak. Ha ők értik a térség hátrányos helyzetű lakóinak
helyzetét, akkor könnyen segíthetnek olyan programok szervezésével,
amelyek a különböző esélyhátrányokat megpróbálják lebontani. Értve
ez alatt akár készségfejlesztő tréningek megszervezését, akár a hátrányos helyzetű csoportok integrációját nehezítő előítéletek lebontására
törekedő programokat.
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SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A PROJEKT ÁLTAL

A tájékoztató első felében láthattuk, hogy a konzorcium településein
élő munkanélküliek helyzetét milyen körülmények rontják, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük. Pontosan láthatjuk, hogy a munkanélküliségük egyfelől jelentős részben az alacsony iskolai végzettségüknek
következménye, másfelől pedig a térségben élő népesség származásából. A rossz körülmények pedig egyfajta ördögi spirálként csak tovább
rontják a térség nehéz helyzetben élő lakóit.
Ezért is fontos, hogy megvalósulhat a projekt, melynek során olyan
programok kerültek és kerülnek megszervezésre, amelyek javítják a
csoporttagok munkaszocializációját, munkára való képességeit, munkavállalóvá válását. Míg a munkáltatók részéről szemléltformáló, antidiszkriminációs programok megvalósítására került sor.
Azzal, hogy a konzorcium elnyerte a pályázatával a támogatást, lehetősége nyílt arra, hogy Zombán és a konzorciumhoz tartozó településeken a hátrányos helyzetű célcsoportok tagjai ezeknek az irányelveknek
megfelelően segítő kezet kapjanak a munkaerőpiacra való belépésre.
A projekt megvalósulásának köszönhetően, a különböző programok
során a célcsoporttagok kompetenciái fejlődnek, közvetlen segítséget
kapnak abban, hogy eredményesebben lépjenek be a munkaerőpiacra.
Így csökken a településeken a munkanélküliségi ráta és kibővül azok
köre, akik rendszeres jövedelemmel rendelkeznek. Míg a munkáltatóknak és a nonprofit szervezeteknek tartott programok azt igyekeznek
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elérni, hogy a társadalom többi részétől minél szakszerűbb segítséget
kapjanak a hátrányos helyzetű célcsoporttagok.
A hátrányos helyzetű célcsoportok munkaerőpiaci
helyzetének komplex javítási színterei

(Forrás: Saját szerkesztés)

Ezeknek a céloknak az elérésre érekében több hasznos program is
megvalósult, és a programok egy része a jövőbeli munkavállalókat célozta meg, egy másik része a velük foglalkozó civil szervezeteket, de tartottak már programot a településeken működő cégek tulajdonosainak,
fontosabb gazdasági szereplőknek is.
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Állásinterjúra felkészítő program
(CV, motivációs levél és viselkedési etikett) – Kölesd

A jövőbeli munkavállalókat minden rendelkezésre álló eszközzel segíteni kell abban, hogy megnövekedjenek az esélyeik az elhelyezkedésre,
ezért a lehetőségeik, képességeik javítása érdekében valósult meg az
Állásinterjúra felkészítő program (CV, motivációs levél és viselkedési
etikett) elnevezésű program Kölesden.
A program célja az volt, hogy a résztvevők megismerkedjenek az álláskereséssel és a munkavállalással kapcsolatos ismeretekkel. Ezek az
ismeretek pedig jelentős mértékben javíthatják a benyújtott álláspályázatok befogadásának lehetőségeit. Erre nagyon nagy szükség volt,
mert a településen sokan vannak, illetve voltak, akik nem tudtak ös�szeállítani úgy egy szakmai önéletrajzot, hogy az felkeltse a munkáltatók figyelmét. Ugyanez vonatkozik a motivációs levél elkészítésére is,
amelynek pontos témaválasztása és annak megfogalmazása is problémát okoz sokaknak. A fiatalabbak ráadásul azt sem tudják, hogy mi a
helyes viselkedés egy állásinterjún, hiszen hiányzik az ezzel kapcsolatos
tapasztalatuk. Emiatt egy gyakorló hivatalvezető és szakelőadó érkezett
Kölesdre, hogy egy előadással, és a modern tanulást segítő módszerekkel hozza közelebb a településen élőkhöz az álláskereséssel kapcsolatos ismereteket, válaszokat adjon a kérdésekre.
A program nyitott volt, amelyre a település vezetése elsősorban a
hátrányos helyzetű célcsoporttagokat várta. Az állásinterjúra való felkészítés szükségességét pedig az mutatja, hogy szép számú érdeklődő
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jött el. A program első felében a meghívott szakember előbb bemutatta, hogy milyenek a munkavállalási lehetőségek a megyében, majd
arról beszélt, hogy általában hogyan zajlik egy sikeres álláskeresés. Továbbá szó volt arról is, hogy az álláskeresés során benyújtott dokumentumoknak (önéletrajz, motivációs levél) milyen formai, és tartalmi követelményei vannak, illetve hogyan is kell fölkészülni egy állásinterjúra.
A program második felében már a megjelentek kerültek a középpontba. Egy önismereti beszélgetés következett, ahol a munkához, a
munkavállaláshoz kapcsolódó kérdéseknek köszönhetően jobban megismerhették a résztvevők egymást és saját magukat. Ez jó lehetőség
volt arra, hogy mindenki kimondhassa azt, amiben jó, és amiben még
fejlődnie kell ahhoz, hogy munkához juthasson. Az ilyen típusú önismeret elengedhetetlen része a sikeres álláskeresésnek.
Az utolsó részben a program elején lezajlott kérdésekhez tértek
vissza a résztvevők. Viszont ez a szakasz a gyakorlatiasság jegyében
telt. Három résztvevő önként jelentkezhetett egy szituációs játékra,
ahol elpróbálták azt, milyen egy igazi állásinterjún részt venni. Így a
megszerzett tudás mellett a résztvevők egy konkrét példát is láthattak,
hogy hogyan kell jól szerepelni egy állásinterjún. A program legvégén a
megjelent szakelőadótól személyesen is kérdezhettek a megjelent célcsoporttagok.
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Szemléletformáló és anti-diszkriminatív
kerekasztalbeszélgetés munkaadók részére – Zomba
A projekt megszólította a térségben működő vállalkozások vezetőit is,
így valósulhatott meg Zombán a „Szemléletformáló és anti-diszkriminatív kerekasztalbeszélgetés munkaadók részére” elnevezésű program.
E program jelentősége nagy volt, ugyanis a munkáltatók azokból az
adatokból, amiket az álláskeresők önéletrajzában láthatnak, félreérthetik az álláskeresők valódi helyzetét. Továbbá arról is szó volt, hogy
bizonyos társadalmi csoportok helyzetét a sztereotípiák, előítéletek is
rontják. Egy térség munkaerőpiaci helyzetének javítása tehát lehetetlen anélkül, hogy a foglalkoztatói oldal attitűdjei ne lennének fejlesztve.
A programon a zombai vállalkozók mellett megjelent több fontos
személy is, akik a beszélgetésben részt vettek. Így jelen volt a Paks II-ért
felelős államtitkár, egy kabinetfőnök, egy politikai tanácsadó, a térség
országgyűlési képviselője, egy kormánymegbízott, valamint egy helyben is működő nagyvállalkozás vezetője. Mindez azért volt fontos, hogy
a település munkáltatói megismerkedjenek nagyobb vállalkozások jó
gyakorlataival, valamint azokkal a foglalkozáspolitikai normákkal (különös tekintettel a diszkrimináció kérdésére vonatkozóan), amelyek
térségi és országos szinten is fontosak. Összességében tehát a helyi
munkáltatók egy nagyon magas színvonalú beszélgetésen vehettek
részt, és olyan attitűdöket, szemléletmódokat ismerhettek meg,
amelyek segíthetnek a térség munkaerőpiaci helyzetének javításában.
Összességében egy nagyon tartalmas programon lehettek túl a
zombai vállalkozók, munkáltatók. Megismerhették, hogy miért fontos
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a munkaerőpiacon jelenlevő diszkrimináció felszámolása, valamint egy
előremutató beszélgetésen megoldásokat jelentő konkrétumokkal is
gazdagodhattak.

Hátrányos helyzetűeket támogató szervezet
fejlesztése workshop keretében – Zomba
Az álláskeresők és a munkáltatók mellett nagyon fontos szereplői a helyi társadalomnak a civil szervezetek is. Ideértve természetesen valamennyi civil szervezetet, amelyek a helyi hátrányos helyzetű célcsoportoknak valamilyen módon segítenek elhelyezkedni. A legideálisabb egy
olyan civil szervezet jelenléte lenne, amely konkrétan a munkaerőpiaci
integráció elősegítésével foglalkozik. Ennek hiányában viszont bármely
olyan szervezet hasznos tagja lehet ennek a tevékenységnek, amelynek
valamilyen módon az érdeklődési körébe kerülnek a hátrányos helyzetű célcsoporttagok. Ilyenek például a különböző érdekképviseleti szervezetek. Ezek ugyanis különböző programokon keresztül segíthetik a
hátrányos helyzetű célcsoporttagokat az elhelyezkedésben is, ahogy
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sok minden másban is támogathatják őket. Ennek szellemében került
megrendezésre Zombán a „Hátrányos helyzetűeket támogató szervezet fejlesztése workshop keretében” című program, amelyen a zombai
civilszervezetek vezetői és a kisebbségi önkormányzatok képviselői vettek részt.
A program ráhangolódásaként egy érdekes játékot játszottak a résztvevők, melynek célja az érzékenyítés volt. Nagyon fontos, hogy az előző
programhoz hasonlóan, a civil szervezetek is minél inkább befogadóan
viszonyuljanak a hátrányos helyzetűekhez. Az attitűdformáló ráhangolódást követően egy előadás keretein belül megismerhették a jelenlevők, hogy mit jelent a hátrányos helyzet.
A program további részében már kimondottan a helybéli hátrányos
helyzetű csoportok kerültek a fókuszba. Ezt követően a jelenlevők
maguk is definiálhatták, ők kiket gondolnak hátrányos helyzetűnek.
Az eredmény nem volt meglepő, sok volt az egyezés. Az ekkor elhangzott fölvetésekre épülve kialakult egy beszélgetés, egy brainstorming,
amelynek az állt a középpontjában, hogy vajon miként lehetne segíteni a településen élő hátrányos helyzetűeket. A brainstorming olyan
jól sikerült, hogy a jelenlevő szervezetek konkrét célokat fogalmaztak
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meg, hogy miként próbálkoznak meg segíteni a nevezett célcsoportok
tagjain.
Összességében tehát a zombai érzékenyítő workshop segített a helyi civil szervezeteknek fölismerni, hogy melyek azok a célcsoportok,
akiknek megkülönböztetett figyelemre van szükségük. Ráadásul megkezdődött egy egészen konkrét ötletelés is azzal kapcsolatosan, hogy
ezt a figyelmet, segítséget, hogyan lehetne megadni a számukra.

Hátrányos helyzetűeket támogató szervezet
fejlesztése workshop keretében – Felsőnána Jövője
Alapítvány működésének hatékonyabbá tétele
Felsőnánán a Felsőnána Jövője Alapítvány az egyetlen civil szervezet.
Ennek megfelelően ez az egyetlen olyan szervezet, amelynek minél
komplexebben kell foglalkoznia a településen élőkkel. Vagyis a felelősség igen nagy a szervezet vállán, ráadásul sokféle tevékenységet kell ellátnia. A szervezet tevékenységei közé tartozik az is, hogy a településen
élő hátrányos helyzetű célcsoporttagok helyzetét javítsa, támogassa
őket. Ehhez a komplex feladatellátásához az szükséges, hogy a szervezetben szerepet vállaló személyek minél felkészültebben álljanak hozzá
a különböző kérdésekhez.
Ebből a célból került megvalósításra a Hátrányos helyzetűeket támogató szervezet fejlesztése elnevezésű workshop, mely úgy lett megszervezve, hogy lehetőség szerint mindenki, aki a szervezethez kapcsolódik, részt tudjon venni. Erre azért volt szükség, mert rendkívül fontos
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információk hangzottak, amely a hátrányos helyzetű célcsoporttagok
segítéséhez kapcsolódik.
A programot a településen erre legalkalmasabb helyen, az alapítvány székhelyéül szolgáló épület tanácskozótermében tartották.
A minél alaposabb és gyakorlatiasabb információk átadása érdekében egy jogász érkezett a településre. Az övé volt először a workshopon a szó. Tartalmas előadást tartott arról, hogy miként válhat egy
alapvetően nem profitorientált keretek között működő szervezet, mint
amilyen a Felsőnána Jövője Alapítvány is, munkáltatóvá. A szakember
elsősorban inkább a jogi lehetőségekre fókuszált. Ugyanakkor jó gyakorlati példákat is megosztott a jelenlevőkkel.
A megjelent jogi szakemberen kívül, a konzorcium települései közti
kooperáció jegyében a Zombai Romákért Egyesület is részt vett a felsőnánai programon. Ezenfelül a zombai szervezet egyébként is aktív tagja a helyi közösségnek, igyekszik minél jobban segíteni a Zombán élő
hátrányos helyzetű célcsoporttagokat. Az Egyesület elnöke tehát megosztotta saját tapasztalatait, bevett gyakorlatait. A gyakorlatok közül
az egyik legjelentősebbnek mondható az „Együtt megyünk az úton!”
elnevezésű tehetséggondozó program. Ez a program azért különösen
fontos, mert a hátrányos helyzetűek között is ugyanannyi tehetséges
ember van, mint a jobb háttérrel rendelkezők között. Az ő esetükben
viszont nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tehetséggondozásra. A program során szóba kerültek egyéb segítői módok is. Ráadásul nem is csak
a kiemelhető, jó példákról beszélt az Egyesület elnöke. Megismertette
a felsőnánaiakkal azt, hogy a különböző segítő tevékenységek során
milyen nehézségekkel kell megküzdeni. Azért is volt fontos, hogy erre is
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kitért az előadó a tájékoztatásában, mert így a Felsőnána Jövője Alapítvány munkatársai az esetleges nehézségekre is fölkészülhetnek. Ha pedig nem tudnák, hogy milyen nehézségek várnak rájuk tevékenységük
során, az komoly motivációvesztést jelenthetne a munkájukban.
Miután a két meghívott előadó ismertette a legfontosabb kérdéseket, melyekről úgy gondolták, hogy valódi segítséget nyújthatnak a
felsőnánaiknak, valamivel kötetlenebbé vált a program. A Felsőnána
Jövője Alapítvány tagjai feltehették a kérdéseiket, hiszen kötetlen szakmai beszélgetés indult.

Összességében tehát a Felsőnána Jövője Alapítvány tagjai értékes
tájékoztató napon voltak túl, amely során konkrét segítséget kaptak
azzal kapcsolatosan, hogy miként segíthetik a településükön élő hátrányos helyzetű célcsoporttagokat. Értve ez alatt elsősorban az elhelyezkedésüknek a segítését.
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Állásinterjúra felkészítő program – Zomba
Ahogyan Kölesden is megvalósult az állásinterjúra felkészítő program,
úgy Zombán is sor került ennek megszervezésére. A program előadásokból és tréningszerű foglalkozásokból állt. Ehhez két előadó lett meghívva a Zombára. Az egyik előadó egy pszichológus volt, míg a másik a
Tolna-megyei Munkaügyi Központ egyik munkatársa volt.
Felmerülhet a kérdés, vajon miért lett egy állásinterjúra felkészítő
programra meghívva egy pszichológus. Ennek az oka abban keresendő, hogy sokszor az emberek egyszerűen nincsenek tisztában saját céljaikkal és a motiváltságukkal. Nincs az embereknek elég önismeretük,
vagyis nem igazán tudják, hogy mivel is foglalkoznának szívesen. Így nem
tud bennük kialakulni a motiváció, illetve még kevésbé tud kialakulni az
ambíció. Ez meggátolja azt is, hogy ezek az emberek a jövőbeli álláshelyükről bármilyen formában gondolkodjanak, megpróbálják inkább ezt a
kérdést elkerülni. Ráadásul akik ebben az alul motivált, ambícióhiányos
élethelyzetben vannak, nehezen élik meg azt, hogy a társadalom részéről
eközben nyomás nehezedik a vállukra, hogy munkát vállaljanak. Ezeknek
a feszültségeknek a feloldására volt szükség, és ezért került a programba
bevonásra egy pszichológus is, aki a fent nevezett kérdésekre reagálva
szervezte meg saját előadását. Egy interaktív, információgazdag előadást
tartott, amelyet három fő kérdés köré épített föl:
• Mennyire ismered önmagad?
• Milyen erényekkel, ambícióval rendelkezel?
• Miért jelentkezel a meghirdetett állásra? Van-e elképzelésed a
leendő munkáról?
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Ezeknek a kérdéseknek az volt a céljuk, hogy az arra válaszokat adó
célcsoporttagok megismerjék önmagukat, ezáltal képesek legyenek a
munkaerőpiacon saját értékeiket eladni, hogy saját szakmájukkal kapcsolatosan ambiciózusabbá váljanak, illetve mentálisan fölkészültebben
jelenjenek meg egy állásinterjún. Ezek közül mind valamennyi olyan
alapvető készség kialakulását segíti, amely nélkül lehetetlenség a
munkaerőpiacon érvényesülni.
A második előadó nem kevésbé fontos oldalról, de sokkal gyakorlatiasabb kérdések mentén próbált segíteni a programon megjelent hátrányos helyzetű célcsoporttagoknak. A Tolna-megyei Munkaügyi Központ
munkatársa arról beszélt, hogy milyen elemeket kell tartalmaznia egy
jó szakmai önéletrajznak. Emellett fölhívta a figyelmet arra is, hogy az
önéletrajz bizonyos elemeiről nem csak nyilatkozni kell, hanem az azt
bizonyító okiratok (pl. iskolai bizonyítványok) másolatát is csatolni kell
az önéletrajzhoz. Ezek igazolják azt, hogy az önéletrajz valóban hiteles.
Emellett fölhívta a figyelmet arra is, hogy egy szakmai önéletrajznak nem
szabad terjengősnek és csapongónak lennie. Csak a legfontosabb és releváns adatokat kell feltüntetni. Az önéletrajzot követően röviden beszélt
motivációs levélről is, ahol ugyancsak hangsúlyos, hogy magához a betöltendő munkakörhöz kapcsolódó kötődést és célkitűzéseket kell leírni.
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Az álláspályázathoz benyújtandó dokumentumok helyes összeállításának ismertetését követően már magáról az állásinterjúról esett
szó. Ez jelenti az állásokra jelentkezők számára a legnagyobb kihívást.
A munkáltató előtt személyesen kell megjelenni, és személyes elbeszélgetésen kell részt venni. A Zombán megjelent előadó ismertette,
hogy mik azok a legfontosabb viselkedési formák, amelyek bizonyosan
jó benyomást tudnak majd kelteni egy esetleges állásinterjún a jövőbeli főnökükre. Elmondta, hogy fontos az előzetes felkészülés (értve ez
alatt a megjelenés jelentőségét is), valamint az állásinterjún a közvetlen kommunikáció. Külön kiemelte az előadó, akik első állásinterjúra
mennek, sokkal mélyebb felkészülés szükséges, hiszen nem tudnak a
tapasztalataik alapján beszélni.
Az utolsó pont során a munkaügyi előadó és a pszichológus előadása összekapcsolódott. Az előadó többször visszautalt a pszichológus
gondolataira.
Összességében

egy

nagyon

összetett, komplex állásinterjúra
történő fölkészítő napon vettek
részt a zombai hátrányos helyzetű célcsoporttagok, akik ráadásul
egyszerű gyakorlati tanácsoknál
többet is hazavihettek a személyiségfejlesztő tanácsoknak köszönhetően. Ezek bizonyosan pozitívan
befolyásolják elhelyezkedési lehetőségeiket.
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„Legyél te is szakember” Szakemberhiány
leküzdését népszerűsítő program – Zomba
A „Legyél te is szakember” elnevezésű program a megvalósuló projekt
egy nagyon hangsúlyos tartalmi eleme, szorosan kapcsolódott az előző
eseményhez, az állásinterjúra felkészítő programhoz.
A „Legyél te is szakember” egy kötelezően megvalósítandó program,
amelynek célja a helyi emberi erőforrás fejleszti terv alapján alapvetően az, hogy elsősorban a fiatalokat szólítsa meg, felkeltse bennük a
motivációt, hogy szakemberekké váljanak. Ez mindenki számára előnyös lenne. A térség számára azért, mert az országos szinten jelenlevő szakemberhiány komoly munkaerőpiaci problémákat jelent. Ha
pedig jól képzett, motivált szakemberek kerülnének hamarosan ki az iskolapadból, az jelentősen csökkenthetné ezt a problémát. Ezzel együtt
a fiatalok számára is előnyös a szakemberré válás, hiszen a munkaerőhiánynak köszönhetően a munkaerőpiac nagyon hamar felszívná őket.
Ez azt jelentené, hogy elkerülnék a NEET fiatallá válást, vagy ha már
azok, akkor kitörhetnek ebből a kategóriából, és megteremthetik saját egzisztenciájukat, amelynek későbbiekben az egész életükre pozitív
hatása lesz.
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Ezeknek a céloknak az elérése érdekében a programra egy pszichológus és a Tolna-megyei Munkaügyi Központ munkatársa érkeztek,
mint előadók. Az első előadás az előző naphoz hasonlóan a pszichológus előadásával kezdődött. A mostani interaktív programja viszont
egyöntetűen a pályaválasztásra fókuszált. A jelenlevő célcsoporttagok
megismerhették a pályaválasztás három fő összetevőjét: önismeret,
kompetenciák, pálya- és munkaismeret. Ez a három fő témakör jelentette az interaktív előadás tematikáját is. Először az önismeretről volt
szó, ahol a résztvevőknek a következő kérdésekre kellett válaszokat keresniük saját magukban: Mit szeretnének kezdeni az életükkel? Ki akarja ezt? Biztos, hogy saját maguk akarják? Mit fognak tenni érte? Mikor?
Hol lakozik az erőnk? Elégséges-e, ha ezt az erőt megtaláljuk, vagy ehhez külső cselekvések is szükségesek? E kérdések megválaszolásával a
jelenlevők közelebb kerülhettek elsősorban saját magukhoz.
A következő kérdéscsoport a kompetenciákra vonatkozott. Azt kellett
megvizsgálnia mindenkinek, hogy a következő tulajdonságok mennyire
jellemzők rá: kreativitás, kezdeményező készség, nyitottság, kapcsolatteremtő készség, kitartás, terhelhetőség, önállóság, szabálykövetés, tanulási
hajlandóság, felelősségtudat, megbízhatóság, segítőkészség, csapatmunkára való képesség. Ha ezekre őszintén válaszoltak, akkor bizonyosan megismerték saját készségeiket. Ez azt is jelenti, hogy tudják azt, mik a lehetőségeik, mik a korlátaik, és épp miben szükséges még fejlődniük.
A harmadik tematikus egységet a pálya- és munkaismeret alkotta.
Ez elsősorban arról szólt, hogy a jelenlevő pályakezdők megismerhessék, hogy mi az élethosszig tartó tanulás fogalma és megismerjék, hogy
a különböző iskolatípusok átjárhatók.

25

A nap második felében a Tolna-megyei Munkaügyi Központ munkatársa vette át az előadói pozícióban a stafétát. Előadás helyett ez sokkal inkább a célcsoporttagok egyéni, páros és csoportmunkában való
„megdolgoztatása” volt. A jelenlevőknek bemutatkozás gyakorlatot
kellett csinálni, az együttműködési kereteket kellett tisztázniuk. Ezután
megbeszélték, hogy milyen elhelyezkedést nehezítő tényezők vannak,
illetve melyek a lehetséges célállások. Ezen kívül megismerkedtek a
résztvevők a jó önéletrajz és kísérőlevél megírásának szabályaival.
Összességében tehát a második rész újból a gyakorlatiasabb
vonalat képviselte, amely szorosan kapcsolódott a pszichológus által
megtartott foglalkozáshoz. A pszichológus elgondolkodtatta a fiatalokat azon, hogy ők maguk milyenek, milyen készségekkel rendelkeznek.
A Munkaügyi Központ munkatársa pedig megpróbálta ezeket a gyakorlatba is átültetni és már sokkal konkrétabban, már-már elindítani a pályaválasztás folyamatában a program résztvevőit.
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Állásinterjúra felkészítő program
(motivációs levél és viselkedés etikett) – Felsőnána
Az állásinterjúra felkészítő program Kölesdhez és Zombához hasonlóan
megszervezésre került Felsőnánán is. Ugyanakkor mivel minden település kicsit más és más, mások a helyi közösségek igényei, képességei,
ezért valamennyi esetben ahhoz igazított program került megvalósításra.
A program a felsőnánai könyvtár és számítógépteremben lett
megszervezve, hogy az eltervezett feladatok végrehajtására valóban
lehetőség legyen.
A felkészítő program megtartásában egy kommunikációs szakember és egy informatikus nyújtott segítséget. A program első felében
a kommunikációs szakember tartott előadást. Ő elsősorban tartalmi
és bizonyos értelemben formai szempontból közelítette meg az
állásinterjúra történő felkészülést. Ismertette a jelenlevőkkel, hogy
milyen tartalmi elemekkel kell rendelkeznie egy jó önéletrajznak
és motivációs levélnek. Továbbá a helyes kommunikáció formai
elemeiről is beszélt. Ilyen például, hogy telefonban miként kell a
helyes megszólításokat alkalmazni. Ezen kívül még szóba került az
is, hogy melyek azok a színterek, ahol a reálisan elérhető munkákat
megtalálhatják (pl. újság, internet). Ezekkel az ismeretekkel elméletben már készen álltak a jelentkezők arra, hogy megpályázzanak egy állást. Hiányzott azonban még az önéletrajzok gyakorlatias kérdéseinek
tisztázása, valamint magán az állásinterjún való viselkedésnek az elsa-
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játítása. A következőkben ezekre került sor. Ezek közül előbb a kommunikációs szakember folytatva előadását, az állásinterjún való helyes
viselkedési formákat ismerhették meg, illetve gyakorolhatták a felsőnánai célcsoporttagok.
Ezzel elméleti (és az interjúhoz kapcsolódó
feladatoknak köszönhetően részben gyakorlati) síkon már készen álltak a jelenlevők arra,
hogy jelentkezzenek egy állásra. Szükség volt
viszont arra is, hogy gyakorlatiasabb ismereteket is elsajátítsanak, például az önéletrajz konkrét megszerkesztése. Ebben segített a programon résztvevő informatikus. Megismertette az
elektronikus formában történő önéletrajz szerkesztést, hiszen napjainkban a munkáltatók elsősorban ilyen formában várják már a betöltetlen pozíciókra való jelentkezést. Ennek a programelemnek a
szükségessége nagyon hamar kiütközött. Kiderült, hogy sokan nem
rendelkeznek a szükséges digitális kompetenciákkal. Míg a fiatalabbak számára elsősorban a digitális kommunikáció (pl. e-mail-ben való
megszólítás) jelentette a problémát, addig az idősebbek számára már
akár egy e-mail fiók létrehozása is nehézséget okozott. Természetesen a program végére már mindenki rendelkezett saját elektronikus
üzenetküldő fiókkal, illetve mindenki elkészíthette a saját, jellemzően
mindenhol elfogadott (europass) önéletrajzát. Vagyis egészen konkrét tartalmakat is hazavihettek a megjelentek, amellyel akár egy állást meg is pályázhatnak.
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Miután a program formális része lezajlott, lehetőség volt a még
felmerülő kérdések átbeszélésére, valamint további szituációs
gyakorlatok eljátszására, ezzel is elmélyítve a nap során megszerzett
ismereteket.

Előzetes és foglalkozási szocializáció tréning
a munkaszocializáció megszerzésért – Zomba
A lakosság munkaerőpiaci helyzetének javítása érdekében kifejezetten
munkaszocializációs tréningek is megtartásra kerültek. Nagyon nagy
problémát jelent ugyanis, hogy számos hátrányos helyzetű munkavállalónak hiányoznak azok a szocializációból fakadó ismeretei, készségei,
amelyek sikeressé tehetik a munkavállalás folyamatában. Vagyis körülményeiknek köszönhetően nem ismerik pontosan, hogy milyen módon
kellene egy munkahelyi kollektívába beilleszkedni. Milyen szabályok
betartása várható el tőlük feltétlenül ahhoz, hogy a munkahelyükön
hosszú távon maradhassanak. Jelen program ebben kívánt segíteni.
A jobb hatékonyság érdekében, a célcsoporttagok kisebb létszámban
és közvetlen megszólítással, direkt módon kerültek meghívásra.
A program kezdetén legelőször a település polgármestere tartott
egy rövid bevezetőt, hogy a jelenlevőkkel megismertesse a program
célját, majd ezt követően bemutatta a két meghívott előadót, egy pszichológust és a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és
Foglalkoztatási Főosztály képviselőjét.
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Elsőként a pszichológus tartott egy interaktív előadást a pályaválasztás, azon belül is az önismeret témájában. Az előadó a foglalkozás során kitért arra, hogy a pályaválasztásnak alapvetően három összetevője
van: az önismeret, a kompetenciák, valamint a pálya- és munkaismeret. A jelenlevők tehát az önismeretük megteremtéséhez kapták meg
a szükséges kérdéseket annak érdekében, hogy eredményesen tudjanak kiválasztani egy olyan hivatást, amellyel foglalkozni szeretnének.
Továbbá olyan ismereteket szerezhettek a kompetenciákkal és a pályaismerettel kapcsolatban, amelyet hozzáigazíthatnak az imént említett
kérdések alapján kirajzolódó önképükhöz. Vagyis komplex segítséget
kaptak arra vonatkozóan, hogy milyen szakmát lenne érdemes tanulniuk, milyen területen lenne érdemes elhelyezkedniük a résztvevőknek.
Ugyanis, ha valaki valóban magáénak érzi az adott foglalkozást, az jelentősen segíti azt, hogy sikeresen vegye a munkavállalás során vele
szembe érkező kihívásokat.
A második, számos gyakorlati elemet tartalmazó programrészben a
meghívott munkaerőpiaci szakértő abban nyújtott segítséget, hogy ismertette az álláskereséssel kapcsolatos elengedhetetlen ismereteket.
Így például a munkahelyek toborzási szokásait, a hirdetések elemzését,
a kapcsolattartás jelentőségét, a munkaadókkal történő kapcsolatfelvétel formáit, internetes álláskeresés módszereit stb. Az egyes témákhoz
kapcsolódóan nem csak egy előadást hallgathattak meg a jelenlévők,
hanem gyakorlatias feladatokat is elvégezhettek. Például kiscsoportos
formában elemezhettek álláshirdetéseket.
A foglalkozás végén újfent a polgármester vette át a szót, aki előzetesen összegyűjtötte a településen éppen aktuális munkalehetőségeket,
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különös tekintettel a mezőgazdasági munkákra, és ismertette azokat a
jelenlevőkkel. Felhívva a figyelmet arra, hogy a helyi gazdákkal történő
együttműködés kölcsönösen jó az állást keresőknek és a gazdálkodóknak is, így összességében a település közösségének.

Szemléletformáló és anti-diszkriminatív kerekasztal
beszélgetés munkaadók részére – Zomba
Egy korábbi alkalommal már sor került egy azonos témájú és azonos
célcsoportot megszólító programra Zombán. Akkor a hangsúly elsősorban a munkáltatók hátrányos helyzetűekkel szembeni előítéleteinek leküzdésén volt. Az itt elkezdett munka azonban arra inspirálta a
munkaadókat, hogy a kérdéssel mélyrehatóbban kellene foglalkozni,
és minél konkrétabban megteremteni a lehetőségét a település lakóinak a támogatására. Így jelen program célja az volt, hogy a résztvevő
munkáltatók egyrészt mélyrehatóbban megismerkedjenek a hátrányos
helyzetűek foglalkoztatásának módjaival és támogatási lehetőségeivel.
Másfelől pedig megvitassák egymásközt azokat a kérdéseket is, hogy
miként tudnák együttműködve optimalizálni a cégek a saját foglalkoz-
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tatási stratégiáikat, mellyel a lehető legtöbb embernek nyújthatnának
segítséget.
Előbbi témában két előadó nyújtott segítséget. Legelőször egy foglalkoztatási jogra szakosodott jogász tartott egy tájékoztató előadást
arról, hogy a különböző foglalkoztatási típusokban, amelyek a hátrányos helyzetű lakosság számára kedvezőek lehetnek, milyen bejelentési, nyilvántartási kötelezettségei vannak a munkáltatóknak. Az előadás
során egészen konkrét információk hangzottak el az aktuális szabályozásokról. Ezzel is hozzájárulva, hogy a nem tipikus foglalkoztatási formákról is pontos információkkal rendelkezzenek a munkáltatók. Így
jobban megteremthetik a lehetőségét annak, hogy a megfelelő munkaformákkal segítsék az arra rászorulók elhelyezkedését.
Ugyancsak a hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedésének
támogatása érdekében tartotta meg a második előadó azon bemutatóját, amelyben a hátrányos helyzetű munkavállalók után járó foglalkoztatási kedvezményeket ismertette. Számos ilyen lehetőség van
ugyanis, amelynek köszönhetően a munkáltatók könnyebben ki tudják
gazdálkodni egy újabb munkaerő fölvételét.
A foglalkozás ezt követően egy, a helyi munkáltatók között lezajlott
beszélgetéssel zárult. E beszélgetés során tárgyalták meg egymással,
hogy a helyi körülmények között az előadások során ismertetett lehetőségek milyen mértékben alkalmazhatók helyben. Illetve számba vették, hogy milyen együttműködéseket alakíthatnának ki, amelyeknek
megfelelően saját foglalkoztatottjaik számát is bővíthetnék a hátrányos
helyzetű célcsoporttagok bevonásával.
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Hátrányos helyzetűeket támogató szervezet
fejlesztése workshop keretében – Murga
A Hátrányos helyzetűeket támogató szervezet fejlesztése workshop
harmadik állomása Murgán volt. Meg kell a workshoppal kapcsolatban
említeni azt a körülményt, hogy a konzorcium legalacsonyabb népességszámával (kevesebb mint 100 fő) rendelkező, halmozottan hátrányos
helyzetű településén nem működik semmilyen civil szervezet. Emiatt a
lakosság azon részét, akinek ilyen jellegű segítségre van szüksége, a
Zombai Hagyományőrző Egyesület szokta segíteni többek között azért
is, mert az Egyesület számos tagjának van valamilyen családi kötődése
is Murgához. Egy ilyen kis településen végzett szociális tevékenység viszont egész más ismereteket és képességeket igényel, mint a szervezet
eredeti, Zombán végzett tevékenysége. Emiatt vált fontossá az, hogy a
hátrányos helyzetűek támogatásával kapcsolatos feladatokra felkészítse a projekt az Egyesület tagjait.
E feladatban két előadó segítette a workshop során az Egyesület
tagjait. Először is egy szociális munkás, szociálpolitikus, a szekszárdi
Humánszolgáltató Központ intézményvezetője tartott egy előadást
arról, hogy egy civil szervezet miként kapcsolódhat be másodlagos
munkaerőpiaci szereplővé, vagyis milyen módon válhat foglalkoztatóvá azzal a céllal, hogy munkalehetőséget biztosítson a hátrányos
helyzetű lakosságnak. Továbbá arra is kitért, hogy milyen különleges
szempontokat kell figyelembe venni a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása során, például milyen váratlan kommunikációs szituációkra
kell felkészülni, stb.
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A második előadó egy hátrányos helyzetűekkel foglalkozó civil szervezet, a Zombai Romákért Egyesület vezetője volt, akinek jelentős tapasztalata van a hátrányos helyzetű lakosság támogatásában, az általuk elvégzett tevékenység közül számos tekinthető jó gyakorlatnak is.
Így azokat a tapasztalatokat osztotta meg a Zombai Hagyományőrző
Egyesület tagjaival, amelyeket a gyakorlati munkából fakadóan ismert
meg. Előadásában kitért konkrét tevékenységekre is, például a tehetséggondozásra. Valamint bemutatta azt is, milyen források állnak
az elvégzett tevékenységhez rendelkezésre, és ismertette a pályázati
rendszert, amelynek segítségével számos forrás elérhető a felzárkózást
segítő többletszolgáltatások biztosítására.
Végezetül a jelenlevők feltehették az előadóknak kérdéseiket, amelyek elsősorban a segítség helyes módjára vonatkoztak. Vagyis arra,
hogy mik azok a tevékenységek, amelyek hosszútávú segítséget nyújtanak, és valóban a felzárkózást segítik elő.
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TERVEZETT PROGRAMOK

Jelen tájékoztatófüzet elkészülésekor a projekt még nem zárult le. Ennek köszönhetően még vannak olyan projektelemek, amelyekre nem
kerülhetett még sor, de a következőkben még mindenképp megtartásra fognak kerülni. A lakosság munkaerőpiaci helyzetének javítása érdekében még három további tevékenység várható.
A már megvalósított munkaszocializációs foglalkozásra, ahogy arról
szó volt, az eredményesség érdekében csak meghívott vendégek érkeztek. Ez többek közt azért is volt fontos, mert az interaktív foglalkozáson
alapuló tevékenység eredményesebben volt megvalósítható korlátozott létszámmal. Azonban az ott meghívottaknál jóval több embernek
van szüksége hasonló segítségre. Így tervben van, hogy Zombán egy
újabb előzetes és foglalkozási szocializáció tréning kerül megtartásra,
ahol a meghívott célcsoporttagoknak lehetőségük nyílhat az eredményes elhelyezkedés érdekében önismeretük bővítésére, továbbá
képességeiknek, érdeklődési körüknek megfelelő foglalkozások, szakmák kiválasztására. A tevékenység, ahogyan azt már maga a formája
is meghatározza, mindenképp interaktív- és az aktív részvétele építő
eszközökkel kerül megtartásra, egy tapasztalt önismereti szakember
támogató munkájával.
Több településen is megtartásra került már eddig is a projekt állásinterjúra felkészítő programja. E tevékenység, amely során a hátrányos helyzetű célcsoporttagok megismerkedhetnek a munkakeresés
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minden fontos elemével az önéletrajz megírásától a sikeres állásinterjúig, beleértve a munkakereséssel járó stresszel történő megküzdést
is, rendkívül fontosnak nevezhető. Ebből az okból kifolyólag tervben
van még egy további, a munkaerőpiaci szempontból igen kedvezőtlen
helyzetben lévő Kölesd településen is ilyen tematikájú program megtartása. Ezzel is hozzájárulva a helyi lakosság munkaerőpiaci helyzetének javításához.
A térség lakosságának munkaerőpiaci felzárkóztatása érdekében
ezen felül egy olyan program is megtartásra kerül, amely a korábbiakban
még nem került megtartásra. Így Zombán tervben van egy munkaerőbázis fejlesztő program egy képességfejlesztő programsorozat keretein belül. E tevékenység célja az
lesz, hogy a téma iránt érdeklődő
célcsoporttagok megismerjék, milyen egészen pontosan a helyzetük
a munkaerőpiacon, milyen készségeik vannak, amire építkezhetnek, és
melyek azok a hiányosságok, amelyeket fejleszteniük kell annak érdekében, hogy eredményesen elhelyezkedhessenek. Továbbá megismerjék, hogy melyek azok a lehetőségek, amelyeknek a segítségével ezen
képességek fejleszthetők. Különös tekintettel a szakmai képzésekre.
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ÖSSZEGZÉS

A modern piaci gazdaságokban mindig vannak olyan társadalmi csoportok, amelyek a gazdasági- és társadalmi változások okozta akadályokat
nem tudják eredményesen venni. Ilyenkor ezek a csoportok leszakadnak, nem tudnak a munkaerőpiacon sem érvényesülni. A leszakadásnak következtében viszont gyakran megbélyegzettekké is válnak, amely
tovább rontja a helyzetüket.
A konzorcium településein viszonylag nagy számban élnek olyan társadalmi csoportok, amelyek valamilyen okból kifolyólag leszakadtak.
Vagyis már belekerültek abba a folyamatba, amely megnehezíti boldogulásukat. Ennek következtében a konzorcium némely településén
igen nagy számban vannak munkanélküliek, akik között ráadásul sok
a pályakezdő fiatal is, az ő esetükben a munkanélküliség korai megtapasztalása az egész életükre ki fog hatni.
A legnagyobb számban munkanélküliek Kölesden, legnagyobb
arányban pedig Murgán laknak. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a többi településen ne lenne a munkanélküliség jelenlevő probléma. Vagyis
rendkívüli szükség van arra, hogy a településen élő hátrányos helyzetű
célcsoportok az elhelyezkedésükben segítséget kapjanak. Ehhez nyújt
kiemelkedően jó lehetőséget az EFOP-1.5.2-16 kódszámú felhívás keretein belül megvalósuló Humán szolgáltatások fejlesztése a Bonyhádi és
a Szekszárdi járásban címet viselő projekt. A felhívásnak megfelelően
a projektben résztvevő települések (konzorcium) vállalták, hogy támo-
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gatást nyújtanak a hátrányos helyzetű célcsoporttagok számára abban,
hogy beléphessenek az elsődleges munkaerőpiacra. Ennek fényében
készült el a Helyi emberi erőforrás fejlesztési terv, valamint ennek a
fényében valósult már meg több program is a konzorcium településein. Olyan programok, amelyek segítettek a településen élők számára,
hogy jobban megismerjék saját magukat (segítve ezzel a pályaválasztást, ösztönözve a szakemberré válást). Ezen kívül megvalósultak olyan
programok is, ahol a célcsoporttagok gyakorlati tapasztalatokat szerezhettek az önéletrajz- és motivációslevél írással. Ez nagyban növelheti
az esélyüket, hogy eredményesen pályázzanak meg egy meghirdetett
munkahelyet, hiszen ezek azok az első csatornák, amelyeken keresztül a munkáltató találkozik a munkavállalóval. Vagyis nagy szükség van
ezen a területen a jó benyomásra.
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A projekt azonban nem kizárólag a munkavállalók oldaláról közelítette meg a kérdést. Rendkívül fontos, hogy a munkáltatók oldaláról is
meginduljon egy változás. Emiatt egy érzékenyítő, a hátrányos helyzetű
munkavállalók helyzetét megismertető programra is sor került a konzorciumvezető település, Zomba munkáltatóinak a bevonásával. Rajtuk
kívül szintén a projekt látóterébe kerültek azok a szervezetek, amelyek
valamilyen módon képesek lehetnek és szeretnének is foglalkozni a
hátrányos helyzetű célcsoporttagokkal. Fontos azonban, hogy ők is minél inkább professzionális módon álljanak a kérdéshez, ezért számukra
is megvalósításra került néhány program.
Összességében tehát a projekt keretein belül több olyan programra
is sor került, amely komplex módon igyekszik javítani a hátrányos
helyzetű célcsoporttagok munkaerőpiaci helyzetét. Reflektálva elsősorban azokra a nehézségekre, amelyek konkrétan a térségre jellemzőek.
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