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Elõszó
Tisztelt Olvasó!
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány a Kormány és a Munkaügyi Minisztérium által létrehozott, kiemelkedõen közhasznú szervezet, amelynek fõ feladata a munkanélküliség mérséklésében és a foglalkoztatás
elõsegítésében való kezdeményezõ és támogató közremûködés.

”

Idén, 2007-ben ünnepeltük az OFA fennállásának 15 éves évfordulóját. Nagyon sok feladatot láttunk el,
nagyon sok tapasztalat halmozódott fel az évek során, és egyértelmû sikereket könyvelhetünk el – különösen
a foglalkoztatási célú civil szervezetek és nonprofit társasásgok, társadalmi csoportok munkaerõ-piaci integrációja terén. Az OFA programjait megvalósító partner-szervezetek több mint ötszázezer embert értek el az elmúlt
idõszakban, munkába segítésükhöz 38,5 milliárd forint került felhasználásra. A programok legnagyobb
részt az összetett hátrányokkal küzdõk, a hátrányos helyzetû lakosságcsoportok munka helyzetének javítására,
meglévõ munkahelyek megõrzésére, és munkaerõt fejlesztõ képzések támogatására irányultak.

Az OFA programjait megvalósító
partner-szervezetek több mint
ötszázezer embert értek el az
elmúlt idõszakban, munkába
segítésükhöz 38,5 milliárd forint
került felhasználásra.

”

Mindezek az eredmények figyelemre méltók.
Részesei a tevékenységet felügyelõ kuratórium,
a megvalósító munkaszervezet a szakértõkkel
és a partner-szervezetekkel együtt, valamint a
szakmapolitika szereplõi és a munkaügyi ellátó
szervezet képviselõi.

Az OFÁ-ra a foglalkoztatáspolitikai intézményrendszerben továbbra is stratégiai szerep hárul.
Sajátos eszközeivel, a mindenkori jogi és
pénzügyi lehetõségeivel részt kíván vállalni a kormányzati foglalkoztatáspolitika megvalósulásában. Támogatáspolitikánkkal a regionális különbségek csökkentéséhez, programjainkkal, értékelõ, elemzõ, módszertani
tevékenységünkkel a foglalkoztatás Európai Unión belüli helyzetének javításához igyekszünk hozzájárulni.
Munkaszervezetünkben megõrzendõ értékeink a szuverenitás, a gyors reagáló képesség, a rugalmasság,
a kezdeményezõkészség, és a szakmai igényesség.
Nagy örömömre szolgál, hogy tizenegyedik alkalommal átnyújthatom a Kedves Olvasónak az Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány fõbb tevékenységeit bemutató kiadványt. Az Évkönyv a 2007. évrõl szól „OFA
szemszögbõl”, nem csupán egyfajta reprezentatív beszámolóként szolgál a foglalkoztatás-politika szakmai
közönségének, de szélesebb társadalmi kör számára is információforrás közhasznú ténykedésünkrõl. Mivel
ezen a helyen koncentráltan számolunk be az OFA által kézben tartott alternatív munkaerõ-piaci eszközökrõl,
e nyomdai termékben a felsõoktatás humánpolitikai szakán tanulók számára is használható ismereteket
nyújtunk.
Remélem ugyanakkor, hogy érezhetõvé válik majd e cikkek olvasása közben munkatársaim elkötelezõdése
a munkaerõ-piacon hátrányos helyzetû emberek segítése iránt.
Vértes János
kuratóriumi elnök
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Összefoglaló

hasznosul, és a támogatott szervezetek
tevékenysége által érintettek döntõ hányada
(72,74%) is ebbõl a régióból kerül ki. A több
hátrányos helyzetû kistérséget magukba
foglaló észak-alföldi, észak-magyarországi,
dél-alföldi és dél-dunántúli régiók nyertes
pályázó szervezetei együttesen több mint
12 ezer fõ rászorulónak nyújtanak valamilyen
formában munkaerõ-piaci segítséget.
Pályázati programjaink megvalósítói javarészt
a nonprofit szervezetek (61,6%), õk érik el a
programok által érintettek több mint 71,7%-át.
A bevontak döntõ arányban a munkaerõ-piaci
esélyegyenlõséget célzó programokból, valamint a gazdaságélénkítõ programcsoportba
sorolt kisvállalkozás támogatási és a szociális
szövetkezet alakításra ösztönzõ programokból
kerülnek ki, számuk csaknem eléri a 37 ezer
fõt. A pályázó szervezetek érdeklõdése ez
utóbbi programok, valamint a Szak- és felnõttképzési programok ismertségét növelõ támogatási program iránt kiugróan magas volt.

Alapítása óta
egyre növekvõ
arányban vállal
részt az OFA
a hazai foglalkoztatáspolitika
célkitûzéseinek
megvalósításában, erõsödik
részvétele a gazdasági aktivitás
és foglalkoztatás
bõvítés ösztönzése területén. Ez a tendencia
megfigyelhetõ a rendelkezésére bocsátott
támogatási összeg növekedésében is.
A Munkaerõ-piaci Alap Irányítótestület (MAT)
2007-ben a Közalapítvány által kidolgozott és
lebonyolított pályázati programokra az elõzõ
évhez képest 2,2 milliárd forinttal több forrást
(6,4 milliárd forintot) tett elérhetõvé. Ebben
az évben megduplázódott az elindított támogatási programjaink száma, és elmondható,
hogy megnövekedett az OFA programok iránti
pályázási kedv, mivel az elõzõ évhez képest
megháromszorozódott a beérkezett pályázatok száma (2292 db). A nagyobb forráskeret
kétszer annyi projekt-szervezet (1041 db)
támogatását is lehetõvé tette.
A támogatott programokon keresztül érintett
személyek létszámának alakulása ingadozásokat mutat. A támogatást nyert partner-szervezetek 2007-ben 53 ezer hátrányos helyzetû
személynek nyújtottak munkaerõ-piaci segítséget. Az odaítélt támogatás nagy része
(44,85%) a közép-magyarországi régióban

A 2007-es támogatási programokat a 8.
oldalon szereplõ csoportosításban ismertetjük.
Külön fejezetekben számolunk be a többi,
Alapítói Okiratban foglalt feladatunkról:
a Munkaügyi tárgyú kutatások programról,
a Tulajdonosi jogok gyakorlásáról, az OFA
ROP Hálózat ezévi teljesítményérõl, valamint
az EQUAL program végrehajtásának egy éves
szakaszáról.
Székely Gabriella
ügyvezetõ igazgató

Összesített kimutatás 1992-2007
Beérkezett pályázatok száma (db)
Támogatott projektek száma (db)

Felhasználható támogatási keret (millió Ft)
Érintett létszám (fõ)

2008. május 9-i adatok.
4. oldal

1992-2004

2005

2006

3 313

175

459

7 675

23 526

352 836

418

4 262

47 032

730

4 207

79 455

2007

1992-2007

1041

4 988

2 292
6 451

53 491

11 115

38 4 46

532 814
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A beérkezett és támogatott pályázatok száma (db)
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A támogatást nyert szer vezetek jellemzõi szer vezettípusok szerint
Támogatott
pályázatok száma

Vállalkozások
Kft.
Ev.
Kkt.
Bt.
Rt./Zrt.
Nonprofit szervezetek
Alapítvány, Közalapítvány
Egyesület
Egyházi és felekezeti sz.
Érdekvédelmi szervezet
Kht.
Szövetkezet
Költségvetési szer vezetek
Költségvetési egyéb
Köztestületi költségvetési
Nonprofit köztestület
Önkormányzat
Nonprofit kft.
Összesen

db
255
173
18
2
26
36
482
77
77
2
2
40
284
46
17
5
4
19
1
783

%
32,6%

61,6%

5,9%

Megítélt támogatás

millió Ft
1 710,0
1 338,1
64,4
14,0
151,5
142,0
1 928,0
694,0
516,4
11,4
36,9
553,8
115,5
428,8
63,9
42,7
37,3
276,6
8,3
4 067

%
42,0%

47,4%

10,5%

Bevontak száma

fõ
636
173
41
183
239
34 208
3 833
24 068
30
285
3 890
2 102
12 871
120
12 000
747
4
47 715

%
1,3%

71,7%

27,0%
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A 2007. évi támogatások régiós megoszlásban
Beérkezett pályázatok száma (db)
Támogatott projektek száma (db)

A régiókból érkezett pályázatok
támogatottsági aránya (%)
A támogatást nyert pályázatok
régiós megoszlása (%)

A nyertes pályázatokra lekötött
keret régiós megoszlása (millió Ft)

A nyertes pályázatokra lekötött
keret régiós megoszlása (%)
A támogatott projektek
tevékenysége által érintett
létszám régiók szerint (fõ)

A projektek tevékenysége által
érintett létszám régiók szerint (%)

DA

DDT

136

118

284

ÉA

ÉM

KöDT

KöM

NYDT

132

64

294

100

272

390

289

208

2 292

47,89%

43,38%

50,51%

45,67%

43,54%

41,88%

48,08%

–

13,06%

11,34%

18,92%

12,68%

6,15%

28,24%

9,61%

100,00%

608,5

494,0

606,4

581,5

155,7

2 280,36

358,5

5 084,8

11,97%

9,71%

11,93%

11,44%

3,06%

44,85%

7,05% 100,00%

4 253

2 709

2 996

2 231

27 7

38 908

2 117

7,95%

5,06%

5,60%

4,17%

0,52%

72,74%

3,96% 100,00%

197

147

702

DA–Dél-alföldi régió, DDT–Dél-dunántúli régió, ÉA–Észak-alföldi régió, ÉM–Észak-magyarországi régió,
KöDT–Közép-dunántúli régió, KöM–Közép-magyarországi régió, NYDT–Nyugat-dunántúli régió

ÉM

NYDT

208 db
100 db
358,5 mFt
2 117 fõ

6. oldal

KöM

147 db
702 db
294 db
64 db
2
280,36
KöDT 155,7 mFt 38 908 fõmFt
277 fõ

DDT

272 db
118 db
494,0 mFt
2 709 fõ

ÖSSZ.

289 db
132 db
581,5 mFt
2 231 fõ

284 db
136 db
608,5 mFt
4 253 fõ

DA

ÉA

390 db
197 db
606,4 mFt
2 996 fõ

1 041

53 491

evkonyv_2008_hun:Layout 1

2008.06.23.

10:41

Page 8

A 2007. évi támogatások az évkönyvben lévõ programcsoportosítás szerinti bontásban
Támogatott
pályázatok
száma

Beérkezett pályázatok
száma

Programcsoportok

db

%

db

Támogatási keret
%

Érintettek száma

%

millió Ft

fõ

%

522,5

11,5%

21 536

42,9%

1. Programok az esélyegyenlõség
éve jegyében

161

7,5%

44

4,4%

2. Roma emberek társadalmi
integrációjának elõsegítése

43

2,0%

24

2,4%

357,5

7,8%

2 417

4,8%

3. Esélyteremtés halmozottan
hátrányos helyzetû
munkanélkülieknek

20

0,9%

15

1,5%

387,9

8,5%

589

1,2%

4. Gazdaságélénkítõ
foglalkoztatási programok

1 157

53,7%

495

49,7%

718,8

15,8%

15 363

30,6%

5. Rehabilitációs foglalkoztatás

143
72

6,6%

3,3%

95

23

9,5%

2,3%

1 011,0

22,2%

2 477

4,9%

7. Innovatív megoldások

476

22,1%

265

26,6%

1 121,0

24,6%

3 344

6,7%

2 156

100,0%

996

100,0%

4 561,2

100,0%

50 206

100,0%

6. Hátrányos helyzetû
térségeket célzó programok
8. Nonprofit szervezetek
fejlesztése

84

Összesen

3,9%

35

353,2

3,5%

7,7%

89,3

2,0%

695

3 785

1,4%

7,5%

A támogatási keret megoszlása a programcsoportok között (millió Ft) 2007
mFt
1 121,0

1 200,0

1 011,0

1 000,0
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A programcsoportokba bevontak száma (fõ) 2007
fő
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A 2007. évi támogatási programok

Programok az esélyegenlõség éve jegyében
• Esélyegyenlõség a munka világában
• A munkavállalást gátló családi (magánéleti) kötelezettségek kiváltása és a nõk
munkaerõ-piaci karrierjének elõsegítése
• Az életkori sokszínûség kezelése a munkaerõ-piacon
• A Szenior program
• A Kapu program
Roma emberek társadalmi integrációjának elõsegítése
• Roma munkaerõ-piaci szolgáltató hálózat program
• Roma zenészek foglalkoztatása program
• Munkahelyteremtés a tarnabodi „befogadó faluban” és környékén
• A Talentum Kulturális Alapítvány munkahelymegõrzõ programja
• A romák foglalkoztatását gátló tényezõk kezelése a munkaerõ-piacon
Esélyteremtés halmozottan hátrányos helyzetû munkanélküliek számára
• A Hajléktalan program
• Az AVP-Háló program
• A „Csak legálisan” program
• A LAKMUSZ Program
Gazdaságélénkítõ foglalkoztatási programok
• A kisvállalkozások fejlesztését és megerõsödését támogató program
• A Szociális szövetkezet program
Rehabilitációs foglalkoztatás
• A megváltozott munkaképességû munkavállalók munkahelyének megõrzése
• A REFO programok hálózatos mûködtetése
Hátrányos helyzetû térségeket célzó programok
• A Kisfalu Program
• A Telepes Program
• Az integrátori tevékenység támogatása a hátrányos helyzetû térségekben
Innovatív megoldások
• A Mobilitás Program
• Az Önkéntes Program
• A Nonprofit közvetítés program
• A Szak- és felnõttképzési programok kommunikációjának támogatása
Nonprofit szervezetek fejlesztése
• Szakmai rendezvények és kiadványok program
• Az EU-háló partnerségi program (Segítõ-Háló)

8. oldal
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Az Esélyegyenlõség a munka világában
program
A 2007-es évet az Európai Parlament és
Tanács (771/2006/EK határozat) az „Esélyegyenlõség mindenki számára” Európai Évének jelölte ki azzal a céllal, hogy négy kiemelt
témában – jogok, képviselet, elismerés, tiszteletben tartás – felhívják a figyelmet az esélyegyenlõség érvényesítésére, a sokféleség
tiszteletben tartására, és a hátrányos megkülönböztetés mindenféle megnyilvánulása elleni
fellépés szükségességére. Ennek jegyében
harminc közösségi állam szervezett az egész
év folyamán diszkrimináció ellenes akciókat.
A „Esélyegyenlõség a munka világában”
támogatási programot az OFA az SZMM
megbízásából dolgozta ki. A programban
Közalapítványunk olyan szolgáltatások megvalósításához, eszközök fejlesztéséhez nyújt
támogatást, amelyek segítik a munkavállalókat
az õket ért negatív megkülönböztetés felismerésében és leküzdésében, valamint befolyást
gyakorolhatnak a vállalatok humán stratégiájára elsõsorban a munkaerõ-felvétel, karrier elõmenetel, a gyes/gyed utáni munkába való
visszatérés, valamint a bérezés területén
jelentkezõ rejtett diszkriminációs gyakorlatok
esetén.
A program azokat a munkavállalókat célozza
meg, akiket a nemük, fajuk vagy etnikai
származásuk, vallásuk vagy meggyõzõdésük,
fogyatékosságuk, koruk, vagy szexuális
irányultságuk miatt megkülönböztetés ér/ért
a munka világában.
A programra egyesületek, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, szakszervezetek és gazdasági társaságok nyújthattak
be pályázatot 2007. május 14-ig. A felhívásra
37 projekt terv érkezett, több mint 300 millió
Ft támogatási igénnyel. Közülük kilenchez
biztosított támogatást a Kuratórium 12 hónapos megvalósítási idõre. A támogatott szervezetek szeptembertõl kezdték meg a projektek
lebonyolítását, az alábbi tevékenységek
megvalósításával:
• Képzések, workshopok lebonyolítása
a vállalaton belüli diszkrimináció megjelenési
formáinak bemutatására, a munkavállalói
szemlélet formálására, a vállalatok munkavállalóik irányában megnyilvánuló diszkrimináció
oldására, a jó gyakorlatok bemutatására.
• Szolgáltatási tevékenység a vállalatok diszkriminációs területei feltárásának céljával,

segítség nyújtás az anti-diszkriminációs vállalati HR stratégia kialakításához.
• Tanácsadás a vállalati esélyegyenlõségi
terv elkészítéséhez, fejlesztéséhez, a vállalatnál végzett helyzetfelmérések elkészítésétõl
kezdve a feltárt problémák megoldására
irányuló esélyegyenlõségi stratégián keresztül
az esélyegyenlõséget elõsegítõ intézkedések
és munkaprogram kidolgozásáig.
• Útmutató, példatár, kiadvány készítése
a diszkrimináció megjelenési formáiról és
a diszkriminációt feloldó jó gyakorlatokról.
• Önsegítõ eszközök fejlesztése, adaptációja
és bevezetése, amelyek segítségével felismerhetõvé válik a munkavállalók és a munkáltatók
számára a látens megkülönböztetés is.
• Mentori eset tanácsadás a diszkriminációval érintett személyek részére.
A fentiekben bemutatott programot egy kommunikációs program egészítette ki a gazdaság
szereplõi, különösen a munkavállalók, valamint
a társadalom figyelmének felkeltése érdekében. Olyan kommunikációs (média) tevékenységek megvalósításához biztosított támogatást
a Közalapítvány, amelyek feltárják a munka világában jelen lévõ megkülönböztetéseket és
hozzájárulnak az esélyegyenlõség elõmozdításához a jó gyakorlatok bemutatásával. A
kommunikációs programra beérkezett 42 projekt tervbõl 16 pályázat részesült támogatásban, amelybõl végül 14 projekt megvalósítását
kezdték meg. A következõ tevékenységek
megvalósításához lehetett igényelni támogatást:
• Televíziós és rádiós mûsorok készítése és
sugárzása.
• Nyomtatott és online sajtóanyagok írása és
megjelentetése.
• Anti-diszkriminációs társadalmi célú reklámok készítése és sugárzása.
• Képregény-, plakát-, fotópályázat lebonyolítása.
Tekintettel a munkaerõ-piaci esélyegyenlõség
elõmozdításának fontosságára, és a 2007ben meghirdetett pályázatok iránti fokozott érdeklõdésre, a Munkaerõ-piaci Alap Irányító
Testülete (MAT) úgy döntött, hogy az Esély
Évet követõen is támogatja a program meghirdetését.
Kormosné Kiss Andrea
programvezetõ
9. oldal
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A munkavállalást gátló családi
(magánéleti) kötelezettségek kiváltása és
a nõk munkaerõ-piaci karrierjének
elõsegítése program
Korábban az OFA már támogatott hasonló
jellegû szolgáltatást a Tartós Foglalkoztatási
programban, 2005-ben pedig meghirdette
„A munkavállalást gátló családi kötelezettségek kiváltása a szociális gazdaság kiépítésének támogatásával” címû kísérleti programot.
Ennek keretében a támogatott szervezetek
által nyútott szociális szolgáltatások segítséget
jelentettek a környéken élõ hátrányos helyzetû
személyek foglakoztatási esélyeinek növelésében.
Az OFA a korábbi programok tapasztalatai
alapján készítette elõ a 2007-ben indított új támogatási programot az SzMM Nõk és Férfiak
Társadalmi Esélyegyenlõsége Osztályával
együttmûködve.
A cél az volt, hogy a program keretében
kapcsolat jöjjön létre a szolgáltatást szervezõk, a munkáltatók és a szolgáltatást igénybe
vevõk hármasa között. Ezért olyan projektterv
kaphatott támogatást, amely nemcsak nyújtja
a szolgáltatásokat a családi (magánéleti) kötöttségek kiváltására, hanem a munkáltatóval
és a szolgáltatás igénybevevõjével is aktív
kapcsolatot alakít ki, valamint olyan szolgáltatás csomagot, eszközrendszert hoz létre,
amely mindkét felet segíti a probléma megoldásában.
A program célcsoportjai:
• munkában álló olyan személy (nõ/férfi),
aki a családi kötöttségek miatt átmenetileg
vagy véglegesen kiesne a munkából;
• az a munkátlan személy, aki a magánéleti
kötöttségek miatt nem tud munkát vállalni;
• az a munkanélküli vagy munkában álló nõ,
akinek a munkavállalásához vagy a munkahelyének a megtartásához, karrierjéhez
képzésre van szüksége.
A pályázati felhívásra 63 pályázat érkezett,
amelybõl a Kuratórium 12 terv megvalósítására biztosított támogatást. A támogatási programra az adott évben összesen 200 millió Ft
értékû keretösszeg állt rendelkezésre, ehhez
képest a pályázók ennek közel hatszorosára
(több mint egymilliárd forintra) nyújtottak be támogatási igényt. A projektek megvalósítási
10. oldal

ideje 12 hónap, ez idõ alatt a támogatott szervezetek várhatóan több mint 800 személynek
nyújtanak szolgáltatást, illetve biztosítanak
tanácsadást, és közel 100 munkáltatót vonnak
be aktív részvételre a programba. A támogatott szervezetek év végétõl kezdve a következõ fõ tevékenységeket valósítják meg:
• a nõk foglalkoztathatóságát, munkaerõ-piaci
karrierjét támogató tanfolyamok, tréningek,
képzések lebonyolítása;
• a vállalatok/szervezetek alkalmazkodó
képességét, a nõk irányába megnyilvánuló
látens diszkrimináció oldását segítõ képzés,
tréning megvalósítása;
• tanácsadás, szakértõi szolgáltatások biztosítása mind szervezeteknek, mind munkában
álló vagy munkanélküli személyeknek;
• a családi (magánéleti) kötöttséget kiváltó
szolgáltatás biztosítása;
• szükségletfelmérések lebonyolítása, a nemek közötti esélyegyenlõség megvalósulását,
a nõk karrierjét gátló tényezõk feltárásához
szervezeten belül és kívül;
• önsegítõ eszközök fejlesztése, adaptációja
és bevezetése, mely mindkét felet (munkavállaló és munkáltató) segíti.
Kormosné Kiss Andrea
programvezetõ
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„Az életkori sokszínûség kezelése a munkaerõpiacon” program
A demográfiai trendek az Európai Unió – ezzel együtt Magyarország – munkaerejének elöregedését, hosszútávon
a munkaképes korú lakosság fogyását mutatják. Ez a tény súlyos kihívás elé állítja a tagállamokat a gazdasági
növekedés fenntartása és a szociális ellátó rendszerek tartós mûködtetése tekintetében. Az EU a foglalkoztatási ráta
50%-ra emelését tûzte ki célul 2010-re, ami az Európai Bizottság becslései szerint csak akkor érhetõ el,
ha 7,4 millióra emelkedik az idõs (55-64 év közötti korosztály) dolgozók száma (l. Az aktivitási ráta növelése és
az aktív öregedés elõsegítése, 2002.).
Az Európai Szociális Alap által 6. cikkely alatt támogatott innovatív megoldások és kísérleti projektek a változásmenedzselés elõmozdítására irányultak. Ilyen projekt volt a „Fair Play az idõskorú munkavállalókért” nemzetközi
projekt, amelynek eredményeire támaszkodik az OFA 2007-ben meghirdetett támogatási programja. A MAT
a 87/206. (XII.18.) határozata 110 millió forintot bocsát a programra, ennek keretében a nemzetközi együttmûködésben létrejött és tesztelt eszközök hazai adaptálása valósul meg.
A program úgy kívánja elõsegíteni az idõs munkavállalók munkaerõ-piaci aktivizálását, hogy a munkáltatókkal együttmûködve életkor-kezelési stratégiákat dolgoz ki és vezet be, melyek révén fenntarthatóvá és kiaknázhatóvá válik
az idõs munkavállalók alkalmazása.
A program két fõ részbõl áll. Az indulást megelõzi egy kutatás, amely a népesség öregedés és a foglalkoztatás
összefüggéseit, a munkaadók életkor kezeléssel kapcsolatos beállítódásait vizsgálja. E programelem sajátossága,
hogy a felmérés a nemzetközi konzorciumban résztvevõ holland egyetem módszereivel történik. A kutatási zárójelentést követõen a tesztelés idõszaka következik, az „új megoldások” programelem. Ennek keretében öt tesztelõ
szervezet készül fel arra, hogy segíteni tudjon a munkaadóknak és a munkakeresõknek az életkorral kapcsolatos
kérdések kezelésében.
A program a munkáltatókat, az 50 év feletti, állásban lévõket és állástalanokat, a toborzó/közvetítõ ügynökségeket, kutatóintézeteket célozza meg. Toborzó/közvetítõ gyakorlattal rendelkezõ munkáltatók pályázhatnak, akik
a pályázatuk beadása elõtti három évben hasonló témában megvalósítottak már programot.
Közbeszerzés lebonyolítását követõen az angol The Back to Work Company és a Fair Play Partnership közösen
vesz részt az eszközök és módszerek adaptálásában. Az SZMM és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat képviselõibõl a program elõrehaladását felügyelõ irányító csoport alakult.
Szuchy Zsuzsanna
programvezetõ

11. oldal
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A SZENIOR program
Magyarországon, amely a dolgozni képes és dol„Integrált szolgáltatási rendszer fejlesztése a 45 év fegozni akaró 45 feletti embereket mind hosszabb ideig
lettiek (szeniorok) foglalkoztatásának bõvítéséhez”
a munkaerõ-piacon belül tartja. Ezért a célcsoportba
címmel új programot hirdetett meg az OFA 2007
nemcsak a korosztálybeliek, de olyan legális munkálaugusztusában.
tatói szervezetek is beletartoznak, akik vállalják a szeA 90-es évek óta tartó gazdasági és társadalmi válniorok legális, rendezett munkaügyi körülmények
tozások egyik jellemzõje, hogy a 45 év feletti koroszközött megvalósított foglalkoztatását.
tály hátrányos helyzetbõl indul a munkahelyek
A meghívásos programra 90 millió forint keretösszeg
megszerzésében, és nem ritkán negatív megkülönhasználható fel, a pályázatra a Szenior Foglalkoztaböztetéssel találja szembe magát. Ezért visszajutásuk
a munkaerõ-piacra sútási Szövetséget kapott
lyos gazdasági és társa- A bizonytalanságokat nehezeb- meghí- vást. A pályázó
dalmi nehézségekbe
vállalta, hogy a regisztütközik. Szociológiai ben tûrõ szeniorok egyre na- rált 129 ezer 45 év
vizsgálatok által feltárt gyobb arányban szorulnak ki feletti álláskeresõ legés a munkaügyi intézalább 10%-át aktív
a
foglalkoztatásból.
ményhálózatban rendkereseti lehetõséghez,
szerezett tapasztalatoklegalább 6 hónapig
kal alátámasztott tény, hogy a munkaerõ-piacon már
fennálló munkaviszonyhoz juttatja. Feladata egy
45 éves életkor körül keletkezik az a töréspont, amely
országos munkaközvetítõ szolgáltatás kiépítése is
felett ugrásszerûen emelkedik az elhelyezkedési
száz, ún. Szenior Foglalkoztatási Klub létrehozása,
a szolgáltatásban résztvevõ 150 fõs közremûködõ
nehézségekkel küzdõk aránya. A vállalkozások,
csapat feladatorientált szakmai felkészítése, képzése,
de a közszféra munkaszervezetei is megszûntek stabil
továbbképzése.
munkahelyek lenni. A bizonytalanságokat nehezebben
tûrõ szeniorok egyre nagyobb arányban szorulnak
ki a foglalkoztatásból. A gyakorlat azt mutatja, hogy
ez a korosztály mind nagyobb számban „menekül”
a nyugdíjaztatás különbözõ formáiba, s kerül ki
a munkaerõ-piacról.
Bokonics Kinga
A Szenior program annak a szemléletváltásnak a
megvalósítását, új gyakorlatnak a kezdetét jelenti
programvezetõ

”

A

”

A KAPU Program
Kapu Program egy lakóközösségi alapon szervezõdõ, a generációk közötti
együttmûködést elõsegítõ önkéntes segítõ szolgálat. Az önkéntes munka az
önálló, aktív munkatapasztalat-szerzés terepe. A szolgálat a szociális és egészségügyi állami ellátórendszer mellett, annak szolgáltatásait kiegészítve mûködik
és nyújt segítséget a speciális szükségletekkel élõ embereknek, akik nyitottak a segítség igénybevételére.
Néhány „felhasználó”, akik jellemzõen kiaknázzák
a szolgálat nyújtotta lehetõségeket:
• otthonukban élõ, elsõsorban idõs emberek speciális szükségletekkel;
• bentlakásos szociális intézmények által gondozott,
ágyhoz kötött bentlakók;
• otthoni folyamatos ápolást igénylõ gyermekek és fiatalok szülei;
12. oldal

• falugondnoki szolgálat nélküli aprófalvak települései.
A program a Béthel Alapítvány és a brit Social Care
Initiatives Network közös munkájának eredményeként
egy angliai minta-projekt hazai adaptációjával kezdõdött 1996-ban, Békés megyében, az ICSSZEM támogatásával. Három évvel késõbb már 31 településen
fejtette ki tevékenységét a szolgálat, és tíz szervezet
az állami segítség befejezõdését követõen is folytatta
a szolgáltatások nyújtását. Létrejött az ISO9000
Fórum, a Kapu programok ernyõ szervezete, amelynek feladata (többek között) a szolgálat tevékenységének minõségi standardjainak a betartása.
Bokonics Kinga
programvezetõ
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A Roma mukaerõ-piaci szolgáltató hálózat program
A megyei munkaügyi központokban az OFA támogatásával, kísérleti jelleggel létrehozott roma foglalkoztatás-szervezõ menedzseri hálózattal elindult egy
támogató folyamat, amely azt célozza, hogy a romák
száma a regisztrált álláskeresõk, az ÁFSz szolgáltatásait igénybevevõk körében növekedjen. Megyénként egy fõ roma származású, fõállású munkavállaló
dolgozik a munkaügyi központokban. Emellett a korábbi támogatási politika ereményeként a magyarországi roma közösségben érzékelhetõ módon
artikulálódnak civil folyamatok, létrejöttek helyi szervezõdések. PHARE támogatással kialakult a roma közösségi házak rendszere, amelyek többsége helyi és
térségi beágyazottsággal rendelkezik, és napi kapcsolatban áll a célcsoporttal.
A kísérleti program célja, hogy a roma népesség
munkaerõ-piaci versenyképessége javuljon, a helyi
szükségletekhez igazított munkaügyi szolgáltatások
nyújtásával, új munkahelyek létrehozásával társadalmi
befogadásukat kívánja segíteni. Cél az is, hogy a
roma közösség számára a munkaerõ-piaci és egyéb,

foglalkoztathatóságot növelõ szolgáltatások könynyebben elérhetõk legyenek, a roma közösség
igényét a program felkeltse a szolgáltatások kihasználására.
A Közalapítvány a több éves tapasztalatokat figyelembe véve 2007-ben kisebb módosításokkal ismételten meghirdette a programot, így abban a pályázó
szervezeteknek lehetõségük nyílik kiegészítõ munkaerõ-piaci, illetve közösségi szolgáltatások biztosítására
is. A felhívásra 26 pályázat érkezett, 12 szervezet kapott támogatást, összesen 152,6 millió forint értékben.
A szervezetek 45 fõállású munkavállalót alkalmaznak
mentor, közösségszervezõ munkakörben, 2570 roma
álláskeresõt terveznek bevonni a szolgáltatásaikba,
amelynek legalább 10 százalékát fogják munkába
segíteni. A szervezetek munkatársainak az OFA
hatnapos felkészítõ képzést szervez.
Száraz András
programvezetõ

A roma zenészek foglalkoztatása program
Magyarországon a rendszerváltás óta romlik
a cigányzene mûvelõinek helyzete. A rendelkezésre
álló munkaerõ-piaci szolgáltatások igénybevétele nem
segíti a célcsoport elhelyezkedését. A nem-célzott
segítségnyújtáson túl további probléma adódik abból,
hogy a mûvészek (elsõsorban zenészek) foglalkoztatása, foglalkoztathatóságának növelése speciális
eljárásokat, módszereket igényel.
A kísérleti program célja a roma zenészek munkaerõpiaci versenyképességének javítása, társadalmi befogadásának segítése, legális munkajövedelmet
biztosító tartós foglalkoztatása.
A program alapkoncepcióját 2006-ban négy intézmény dolgozta ki: a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma, a Magyar Zenemûvészek és Táncmûvészek Szakszervezete Országos Szórakoztató-zenei
Központ, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány.
Az elsõ évben a programra hét civil szervezet kapott
meghívást, de végül hatan pályáztak és nyertek
támogatást. A szervezetek többsége az ország azon
területein tevékenykedik, ahol feltehetõen nagy
az igény a cigányzenére, és ahol nagy számban

élnek cigányzenészek. A projekt-tervek megvalósítása
közben azonban kiderült, hogy a célcsoport és a szolgáltatást igénybevevõk létszáma a tervezetben becsült
szám alatt maradt. Azt is tapasztalták, hogy a zenészek nagy része inkább alkalmi fellépéseket vállalt, és
nem tulajdonítottak jelentõséget annak a biztonságnak, amit a program keretében történõ foglalkoztatás
nyújt (bejelentett munkaviszony, legális jövedelem).
Ezért a támogatott szervezetek a projektek idõtartamával és a bevontak számával arányban a támogatási összeg csökkentését kérték. Egy szervezet elállt
a szerzõdéstõl.
A program e tapasztalataira alapozva 2007 májusában az OFA újra meghirdette a programot, ekkor már
nyílt felhívás keretében, kisebb módosításokkal.
A támogatási keret 200 millió forint, a zenészek foglalkoztatásához a szervezetek 1 millió Ft/fõ támogatást igényelhettek. Négy pályázat érkezett a felhívásra,
közülük kettõ nyert támogatást, amelyek 29 zenész két
éven keresztüli foglalkoztatását vállalták.
Száraz András
programvezetõ
13. oldal
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Munkahelyteremtés a tarnabodi
„befogadó faluban” és környékén
Három évvel ezelõtt „Befogadó falu” néven
a heves megyei Tarnabod községben kísérleti
modell-program indult az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Egészségügyi Minisztérium
kezdeményezésével azzal a céllal, hogy
a program során a településre költöztetett,
hajléktalan családok újra teljes értékû tagjai
lehessenek a kistérség közösségének.
A programhoz az OFA egy évvel késõbb
csatlakozott, és a modellt foglalkoztatási
komponenssel egészítette ki. Beindult egy közösségi vállalkozás, amelynek – a stabil mûködés, és a tartós foglalkoztatás feltételeinek
biztosítása érdekében – az OFA 2007-ben
már második ciklusban nyújtott támogatást
meghívásos pályázat keretében. A vállalkozást
a Máltai Szeretetszolgálat „Befogadás”
Szociális és Foglalkoztató Kht. mûködteti,
tevékenysége elektronikai hulladékbontó
üzem mûködtetésére, fejlesztésére irányul.

A projekt-szervezet a program megvalósítása
során keletkezett árbevételt a vállalkozásba
visszaforgatja.
A támogatás összege 2007-ben 66 millió
forintot tett ki, amelynek 56%-ából a közhasznú
társaság a foglalkoztatás költségeit fedezi,
44%-át részben a mûködésre, részben a fejlesztéshez szükséges beruházásokra fordítja.
A szervezet 30
fõ továbbfoglalkoztatását vállalta három éven
keresztül, ebbõl
két év már támogatás nélküli.

Pataky Erzsébet
programvezetõ

A Talentum Kulturális Alapítvány
munkahelymegõrzõ programja
A Nemzeti Kisebbségi Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészeti Iskola, Tánc- és Zenemûvészeti Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2007-ben a törvényi változások és
a megnövekedett közterhek miatt válsághelyzetbe jutott. A normatív támogatás nem
fedezte az oktatás költségeit, a többszörösen
hátrányos helyzetû tanulók szülei a képzés
költségeihez nem tudtak hozzájárulni, és a
hiányzó forrásokat a mûvészegyüttes piaci
tevékenysége sem tudta pótolni.
A Talentum Kulturális Alapítvány támogatása
azonban megoldja ezt a krízis helyzetet. A támogatás nyolc hónapos idõtartamra segíti ki
14. oldal

az intézményt, hogy a pedagógusok bér és
közterheit fedezni tudja. Ezzel várhatóan
38 munkahely
marad meg, és
közel 250 hátrányos helyzetû diák magas szintû
oktatása és képzése folytatódhat.
Ujszászi Éva
programvezetõ
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A romák foglalkoztatását gátló tényezõk
kezelése a munkaerõ-piacon
A romák foglalkoztatásának elõmozdítása
érdekében Közalapítványunk új programot
dolgozott ki 2007-ben. Célja a romák foglalkoztatásának bõvítését célzó fejlesztési irányok
meghatározása, a bevált módszerek, eszközök beazonosítása, kipróbálása, elterjesztése.
A program – az életkori sokszínûség kezeléséhez támogatást nyújtó programhoz
hasonlóan, azzal karöltve – a külföldön
(Nagy-Britanniában) bevált, nemzetközi
együttmûködésben kifejlesztett eszközök
és módszerek adaptálását, kipróbálását és
bevezetését foglalja magában.
A célzottak köre: az álláskeresõ vagy alkalmazásban álló roma emberek, a munkáltatók,
a munkaerõ-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek, és a kutató intézetek.
A program lényeges eleme a munkáltatók
meggyõzése, az esélyegyenlõség tudatosítása a roma munkaerõ toborzásakor, kiválasztásakor és alkalmazásakor. Az egyik
adaptálandó „eszközzel” mérhetõvé, ezáltal
kiértékelhetõvé válik a munkáltató által gyako-

^

rolt munkaerõ kiválasztási folyamat. A készségek mérésére szolgáló „panel” mind az álláskeresõ, mind a leendõ munkáltató részére
információt nyújt a személy pillanatnyi munkaerõ-piaci helyzetérõl, potenciáljáról.
Három projektben tervezzük az adaptált eszközöket és módszereket kipróbálni. A személyeket munkaerõ-piaci szolgáltatást végzõ
szervezetek közvetítik majd munkába, szervezett segítséget nyújtva az elhelyezkedéshez,
(például támogató mentorral).
A programra 110
millió forintot biztosított a MAT,
10 millió forintot
a program-alapozó kutatásra
különítettek el.

Száraz András
programvezetõ

15. oldal
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A Hajléktalan program
Hazánkban évrõl évre nõ a hajléktalanság.
A hajléktalanok száma a becslések szerint
mára 40 ezerre tehetõ, és legalább felük
Budapesten él. Ez a tény arra indította az OFÁ-t,
hogy bekapcsolódjon a Fõvárosi Munkaügyi
Központ hajléktalanok foglalkoztatására
irányuló programjába 2005-ben, majd egy
évvel késõbb ezen tapasztalatokra építve, és
a szakterületért felelõs miniszteri megbízottal
egyeztetve, hajléktalan emberek átmeneti foglalkoztatását segítõ kísérleti programot indítson.
A hajléktalanság a vidéki nagyvárosokban,
fõként megyeszékhelyeken is megjelent, ezért
indokolttá vált a program hatáskörének kiterjesztése. A 2007-es program lehetõséget biztosít a hajléktalan emberek foglalkoztatására,
szükség szerint új munkahelyek kialakításával.
Olyan projekttervek valósulhatnak meg e program keretében, amelyek a hajléktalan emberek
életmódjához leginkább igazodó, a hajléktalan lét során kialakult tevékenységekre építenek. A projekt-szervezetek teljes munkaidõben

alkalmaznak hajléktalan személyeket például
mosodában, táskakészítésben, vissza nem
váltható üvegek begyûjtésében, újrahasznosításában.
A hajléktalan lét összetett problémahalmaz,
amelyben a problémák együttes kezelésére
van szükség. Ezért a foglalkoztatási fõ programelem mellett szociális, mentális, életvezetési
(és egyéb) kiegészítõ szolgáltatásokat is be
kell vezetni.
A program megvalósítására 7 szervezet
nyert támogatást, egy szervezet késõbb
visszalépett. A hat projekt megvalósítására
128,5 millió forint vissza nem térítendõ
támogatás állt rendelkezésre. A projektek
összesen 54 hajléktalan személy két éves
foglalkoztatását és a foglalkoztatás feltételeinek kialakítását vállalták.
Pataky Erzsébet
programvezetõ
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Az AVP-Háló program
Az „AVP” tréning New
York állam börtöneiben
indult el 1975-ben azzal
a céllal, hogy a börtönökben csökkentsék az
erõszak szintjét. Ezt a
modellt vette át a debreceni AVP Hungary
Közhasznú Egyesület,
majd a tréninget más
szolgáltatási elemekkel
bõvítette.
A 2005-ben kísérleti jelleggel meghirdetett program
keretében lehetõség nyílt a modell-projekt módszertanának és oktatásának terjesztésére. Ekkor a debreceni
telepítõ szervezet mellett egy nyíregyházi, egy zalaegerszegi, egy miskolci és egy szombathelyi szervezet
is bekapcsolódott a tevékenységbe.
A 2007-es program a szolgáltatás folytatására, valamint a hálózati mûködés továbbfejlesztésére irányul.
A program keretében nyújtott szolgáltatás egy speciális konfliktuskezelés elsajátítását célzó tréningsorozatra épül. A tréningeket csak képzett trénerek
tarthatják, képzésükrõl az AVP Hungary Közhasznú
Egyesület munkatársai gondoskodnak.
A speciális tréning-módszerek alkalmazásán felül
a bekapcsolódó szervezetek maguk alakítják ki
az ügyfelek részére nyújtandó szolgáltatásokat

a következõ elemek alkalmazásával: pszichológiai
tanácsadás, mentális gondozás, krízis intervenció,
képzések szervezése, szabadulás után lakhatási
lehetõségek felkutatása, munkába helyezés, nyomonkövetés. Igény szerint például OKJ-s képesítést adó
képzéseket, személyiségfejlesztõ programokat is
szerveznek.
Elmondható a programról, hogy hatékony együttmûködés alakult ki a projekt szervezetek és a BV Intézetek, valamint a munkáltatók és a projekt szervezetek
között. A program megvalósításában érintett BV Intézetekben mérhetõen csökkent az erõszakos megnyilvánulások száma az AVP tréningen résztvevõ
fogvatartottak és a közvetlen környezetükben lévõk között. A hálózatos együttmûködés lehetõvé teszi a szabaduló ügyfelek szervezetek közötti átadását, és
könnyebbé válik az integráció akkor is, amikor
a bevont ügyfelek másik régióba vagy városba szabadulnak. Létrejött az „AVP-Háló kézikönyv”, ami a projektmunkatársak munkájához nyújt nagy segítséget.
A programra 110 millió forint állt rendelkezésre. A hálózatban résztvevõ szervezetek 12 hónap alatt 335
személyt terveznek bevonni a programba, és 59 fõt
kívánnak munkába helyezni. A projektek 2008.
december végével zárulnak.
Szokolainé Molnár Eszter
programvezetõ
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A „Csak legálisan” program
Az Észak-Magyarország központi részére irányuló
programmal rendhagyó támogatási programot indított
2007-ben az OFA, melyet a miskolci székhelyû DIFO
munkaerõ kölcsönzéssel és közvetítéssel foglalkozó
közhasznú társaság valósít meg. Az OFA által 1992ben alapított szervezet munkatársai folyamatosan vizsgálják, hogy ügyfeleik milyen típusú foglalkoztatásban
vesznek részt, és a jövedelemszerzés milyen formáját
alkalmazzák. A felmérések azt mutatták, hogy a munkanélküli emberek nagy részének jövedelme – az ellátásokon kívül – fekete munkából származik. A térség
munkaerõ-piaci helyzete – a központi erõfeszítések ellenére – továbbra is a rosszabbak közé tartozik.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei munkanélküliségi
ráta 18% (54 ezer fõ), a munkanélküliek 60-70%-a
tekinthetõ hátrányos helyzetûnek.
A program célcsoportja Miskolcon és térségében élõ
40 év feletti nõk, 45 év fölötti férfiak, jellemzõen 8
általános iskolai végzettséggel és piacképes szakmai
végzettséggel nem rendelkezõ – családi ill. lakótelepi
környezetbõl érkezõ – hátrányos helyzetû munkanélküliek, pályakezdõ fiatalok, és roma kisebbséghez
tartozó személyek, akiket sok sérelem ért a környezetükben, és segítségre szorulnak az önálló munkakeresésben. A cél, hogy az érintett személyek önbizalma
erõsödjön, képessé váljanak a nekik való munka megtalálására, megszerzésére és megtartására. Ennek érdekében a társaság partneri együttmûködést alakít ki
a helyi önkormányzatokkal és intézményekkel is. A társaság gondoskodik a program részvevõinek kiválasztásáról, meghatározza képzésük tartalmát és felügyeli
a képzést, valamint közhasznú munkaerõ-kölcsönzés
keretében állás lehetõséget ajánl a résztvevõk

számára. Nagy ösztönzés a felkészítésben a hasonló
helyzeten sikeresen túllépett személyek példáinak
bemutatása.
A DIFO húsz hónap alatt 200 fõ programba vonását
és képzését vállalta, 60-70 fõ munkába helyezését,
60 fõ félévnél hosszabb munkaviszonyban foglalkoztatását, 30 fõ alkalmi munkavállalásba segítését, és
60-70 fõ munkaerõ-kölcsönzésbe közvetítését vállalta.
Mindehhez 45 millió forint támogatási keret áll rendelkezésére. A projekt elsõ nyolc hónapjában 98 fõt
sikerült a programba bevonni, mindannyian részt is vettek a felkészítõ képzésen. Közülük 62 fõt sikeresen
munkába helyeztek (6 fõ esetében hat hónapot meghaladó idõtartamra), ötvenen vettek részt munkaerõkölcsönzésben.
A programot irányító Takács Béla, a DIFO Kht. ügyvezetõje elmondása szerint a program pozitív példaként
hat a résztvevõk lakókörnyezetében, ezen túl alternatívát kínál a fekete foglalkoztatással szemben, formálja
az immár legálisan foglalkoztatott résztvevõk szemléletét, és javítja életminõségüket.
Bokonics Kinga
programvezetõ

A LAKMUSZ Program
munka-sszocializáció) elnevezésû
A Lakmusz (llakás-m
támogatási programot a gyermekvédelmi szakellátásból kikerült vagy utógondozói ellátásban részesülõ,
szakképzetlen, munkanélküli fiatalok munkaerõ-piaci integrációjának segítése céljából 2004-ben indította elõször az OFA. A
projektekben a fiatalok használaton kívül
álló épület felújítása, átalakítása során jutnak a munkaerõ-piacon használható tudáshoz, készségekhez, s az épületben
maguk számára alakítanak ki lakásokat.
Az OFA szeretné a Lakmusz Program modelljét kifejleszteni, majd elterjeszteni,
amely révén nagy számban kapnának lehetõséget a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatalok arra, hogy bekap18. oldal

csolódjanak a munkaerõ-piacra, ne kerüljenek a társadalom perifériájára.
A programra 2007-ben 100 millió forint keretösszeg
állt rendelkezésre. A támogatást nyert két
projekt egyik újszerûsége, hogy új lakások
(házak) építésével akarják megoldani
a fiatalok lakhatási és munkaerõ-piaci
problémáit.
A 2007-es projektek mellett zajlik majd
a korábbi Lakmusz projektek hatásvizsgálata, amelynek eredményeképpen megszülethet az országszerte terjeszthetõ
Lakmusz Modell is.
Szántó Tamás
programvezetõ
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A kisvállalkozások fejlesztését és
megerõsödését támogató program
Tradícióvá vált mára, hogy az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány minden esztendõben pályázatot hirdet a kisvállalkozások
verseny- és munkahelyteremtõ képességének
támogatására. Az idei program annyira
kedvezõnek bizonyult, hogy a tavalyihoz
képest közel hétszer annyi pályázat érkezett,
s a 240 millió forintos keretösszeget a MAT és
a Kuratórium 640 millióra emelte, amelynek
99,88 százalékát a Közalapítvány szétosztotta a nyertes vállalkozások között.
„A kisvállalkozások versenyképességének
fejlesztése, munkavállalói létszámuk növelése
(VF/2007)” támogatási program egyfelõl a
mûködõ kisvállalkozások gazdasági versenyképességének javítását, termelési kapacitásaik
modernizációját, a környezetvédelmi jogszabályok teljesítése érdekében a mûszaki
és technológiai fejlesztését, a menedzsment
képességeinek és az alkalmazottak tudásszintjének fejlesztését, s foglalkoztatási kapacitásának növelését tûzte ki célul. Másfelõl
kiemelten a roma munkanélküliek alkalmazására igyekezett ösztönözni a vállalkozásokat
a települések (különösen a kistelepülések) foglalkoztatottsági szintjének növelése, és gazdasági felzárkóztatásának elõsegítése
érdekében.
A program keretében a kisvállalkozások
az építési, felújítási, átalakítási költségekhez,
a gépek, berendezések, felszerelések beszerzésének költségeihez, az informatikai fejlesztés szoftverköltségeihez, és haszongépjármûvek vásárlásához kaphattak legfeljebb 75 %
támogatást, a hiányzó 25%-ot saját forrásból
kellett biztosítaniuk. Kilencven százalékban
támogatta a program a vállalkozás menedzseléséhez szükséges egyéb tevékenységeket,
úgymint: marketing ismeretek gyarapítása,
ECDL képesítés megszerzése, idegen nyelvi
képzésen való részvétel és nyelvvizsga, az üzleti tevékenységhez kapcsolódó OKJ-s képzés
megszerzése. Aktív korú munkanélküli alkalmazása esetén az elnyerhetõ támogatás 2 millió forint/fõ volt. A támogatással legfeljebb
6 fõt lehetett alkalmazásba venni, így egy
pályázó legfeljebb 12 millió forint támogatást
igényelhetett, amelynek 70%-át a foglalkoztatási kötelezettség megkezdése és az indokolt
költségek dokumentálása után folyósítja a Köz-

alapítvány a támogatott projektszervezetnek.
A támogatás fennmaradó 30%-át pedig a
12 hónapos kötelezõ foglalkoztatás befejezését követõen kapják meg a szervezetek.
A korábbi évhez mérten – és a kisvállalkozások rendelkezésére álló egyéb pályázati forrásokhoz viszonyítva – ebben az évben jóval
magasabb számban pályáztak erre a programra: 2006-ban 50 db, 2007-ben 345 db
pályázat érkezett. Minden megyébõl és a fõvárosból is küldtek pályázatot, a legtöbbet Budapestrõl (45), Szabolcs-Szatmár-Bereg (38),
Pest (35), és Bács-Kiskun (27) megyébõl. A beérkezett pályázatok összesen 1137 fõ alkalmazását vállalták, forrásigényük 3,5-szerese
volt a rendelkezésre álló 640 millió forintos keretösszegnek. Az elbírálást követõen a Kuratórium összesen 86 kisvállalkozási projektet
támogatott (a beérkezett pályázatok 24,6%át). A nyertesek összesen 330 fõnyi létszámbõvítést terveznek megvalósítani.
Nemeskéri János
programvezetõ
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A Szociális szövetkezet program
„Segély helyett munkát” címet viseli a szociális szövetkezetekhez készített Kalauz, amely az OFA új, foglalkoztatást támogató programja, a „Szociális szövetkezet program” keretében került kiadásra. Az említett
kiadványban a Köztulajdonú, Szociális és Szövetkezeti Gazdaság Nemzetközi Kutató- és Tájékoztató
Központja (CIRIEC) a következõképpen definiálja
a szociális szövetkezet fogalmát:
„Azon magán jellegû, formális keretek között szer vezett vállalkozá sok csoportja, me lye k döntéshozata li
szabadsággal és önkéntes tagsággal rendelkeznek ,
és amelyeket tagjaik szükségleteinek piacon keresztül,
áruk elõállítása, szolgáltatásnyújtás, illetve biztosítás
és finanszírozás nyújt ása révén törté nõ kielégítése
érdekében hoztak létre.
Továbbá amelyek esetében a döntéshozatal, valamint
bárminemû nyeresé g és többlet tagok közötti elosztása nem kapcsolódik közvetlenül a tagok által befektetett tõkéhez, illetve befizetett díjhoz, és amelyek
esetében minden tag egy szavazattal rendelkezik.”
Európai tapasztalatok szerint a szociális szövetkezetek a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési, az agrár-, és a környezetvédelmi politika
keretei között felmerülõ problémák megoldásának, kiegyensúlyozásának egyik eszközét jelenthetik. Hazánkban a szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X.
törvény, és a 141/2006. (IV.29.) Kormányrendelet teremtette meg a szociális szövetkezet mint szervezeti
forma létjogosultságát.
Az említett törvény így határozza meg a szociális szövetkezetet…:
„olyan szövetkezet, a) ame lyne k célja munkané lküli,
illetõleg szociálisan hátrányos helyzetben lévõ tagjai
számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális
helyzetük javításának egyéb módon történõ elõsegítése; b) amely iskolaszövetkezetként mûködik. Célja,
hogy ösztönözze a társadalom tagjait a szociális gazdaságban való aktív részvételre szociális szövetkezetek létrehozásával. A szociális szövetkezeteknek csak
te rmé szete s szemé ly tagjai lehetne k , ala pításához
legalább 7 fõ szükséges.”
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és az OFA között 2007-ben megállapodás jött létre a szociális szövetkezetek életre hívását támogató program
megtervezésére, elõkészítésére, és 2007 és 2011 közötti lebonyolítására, amelyhez 945 millió forint forrást
biztosít a Munkaerõ-piaci Alap.
A támogatási program elsõdleges célkitûzése, hogy
olyan szociális szövetkezetek alakuljanak, illetve olyan
már bejegyzett szociális szövetkezetek fejlesszék to-

20. oldal

vább tevékenységüket, amelyek a munkanélküli, szociálisan hátrányos helyzetben élõ emberek számára
munkafeltételeket teremtenek, és közösségi alapjukból
tagjaik szociális helyzetének javítását segítik elõ különféle kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi
szükségletek kielégítésével. A program futamidejének
végére, 2011-re, legalább 50 önfenntartó szociális
szövetkezetet tûzött ki célul.
A támogatási program három fõ elembõl áll. A „Szövetkezz” programrész keretében az alakuló, illetve már
megalakult szövetkezetek nyújthatják be két körben
projekt-tervüket. A második fordulón csak az elsõ körön
sikeresen túljutott szervezetek vehetnek részt, a pályázat elsõ fordulójában történõ kiválasztás pénzbeli
támogatással nem jár. Közalapítványunk olyan tevékenységek elindítását, mûködtetését preferálta az elsõ
körben benyújtott ötletek kiválasztásánál, amelyek az
adott településen kielégítetlen szükségletet céloznak
meg, amelyeknél az elõzetes felmérés szerint van
vásárlóerõ a vállalkozás tartalmára, és értékesítési
piaca megszervezhetõ. Ilyenek lehetnek például:
• Háztartásban ellátandó munkák kiváltása vásárolt
szolgáltatással.
• Személyi, szociális, oktatási és kulturális szolgáltatások.
• Minden olyan közfeladat ellátása, amelynek
fenntartására ellátási szerzõdés köthetõ az állammal
(közremûködhet közmunka, közhasznú, valamint közcélú munka biztosításában is).
• A munkába járást, a munkavállalást gátló tényezõk
lebontását megvalósító tevékenységek.
• Háziipari, vagy kisipari szolgáltatások.
• Termelés, feldolgozás, értékesítõi, beszállítói tevékenység (ipari, kereskedelmi, területen egyaránt).
• Más, a szövetkezeti törvény által nem tiltott
tevékenység, amely hosszú távon fenntartható.
A képzési programrészben felnõttképzési intézmények
tanácsadói, mentori, és pályázatírói képzési elemet
dolgoztak ki. A tanácsadói képzés célja, hogy
a tanácsadók megfelelõ jogi, gazdálkodási, piaci,
szervezési és menedzsment-információkkal lássák el a
szociális szövetkezet iránt érdeklõdõket, és szakmai
támogató hátteret biztosítsanak a mentorok számára.
A mentor-képzés során felkészülnek a kiválasztott
szakértõk arra, hogy a program megvalósításának
teljes idõtartama alatt (öt év) aktív tanácsadói tevékenységgel vegyenek részt a támogatásban részesített szociális szövetkezetek fenntartása érdekében.
A projekttervezési és pályázatírói gyakorlati képzés
célja, hogy a szociális szövetkezetek létrehozásának
támogatására vonatkozó pályázat elsõ fordulóján túljutott vázlatos projekttervek részletes kidolgozásában
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a tanácsadó szakértõk megfelelõ segítséget nyújtsanak. A tanácsadói és pályázatírói képzéseket a Saldo
Zrt., a mentorit a Közösségfejlesztõk Egyesülete
bonyolította le.
A kommunikációs programrész a szociális szövetkezeti
forma létezését népszerûsíti különféle eszközökkel:
nyomtatott kiadványokkal, elektronikus információhordozókkal, országos mûhelytalálkozókkal, konferenciákkal, regionális fórumokkal; cikkek, tanulmányok
megjelentetésével a nyomtatott sajtóban, tévémûsorok
készítésével (VTV, Hálózat TV). Közérthetõ formában
kíván tájékoztatást nyújtani a szövetkezet szervezeti
formáról, a szociális szövetkezésben rejlõ elõnyökrõl
és lehetõségekrõl, az OFA pályázati programjáról.
A programmal kapcsolatos kommunikációs tevékenységek lebonyolítását a Magyar Népfõiskolai
Társaság és a Szegedi Városi Televízió nyerte el.

71 db, a dél-dunántúli és a közép-magyarországi
régiókból 68-68 db, Dél-Alföldrõl 54 db, a nyugatdunántúli régióból 38 db, a közép-dunántúli régióból
32 db.
A Szövetkezz/2007 pályázat meghirdetése jelentõs
közösségszervezõ erõvel bír, és várhatóan a szociális
szövetkezetek hatékony szervezeti keretei lehetnek
a munkanélküliség csökkentésének. Helyi szinten
hatalmas érdeklõdés tapasztalható a szociális szövetkezeti szervezeti forma, valamint az OFA programja
iránt.
További információ a szociális szövetkezetekkel és
a programmal kapcsolatban a
www.nepfoiskola.hu/szocszov,
a www.szocialisgazdasag.hu
honlapokon, és az OFA internetes oldalán található.
Szokolainé Molnár Eszter
programvezetõ

A „Szövetkezz” pályázat elsõ fordulójára 2008.
február végéig összesen 445 pályázat érkezett.
Értékelésük az évkönyv elkészülésének ideje alatt is
folyamatban van. A legtöbb pályázat az észak-alföldi
régióból érkezett (114 db), Észak-Magyarországról
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A megváltozott munkaképességû
munkavállalók munkahelyének megõrzése
A röviden 5M-nek nevezett támogatási program a foglalkozási rehabilitációt támogatja.
Célja, hogy elõsegítse a felkészülést a rehabilitációs támogatást érintõ új jogszabályok alkalmazására, a támogatási rendszer reformjához kapcsolódó átmenet kezelését, a megváltozott munkaképességû munkavállalók
foglalkoztatását, munkahelyük megõrzését,
megelõzze a csoportos létszámleépítéseket.
A Munkaerõ-piaci Alap rehabilitációs alaprésze által biztosított forrást, 668,8 millió
forintot, a munkáltatók legfeljebb 6 hónapos

idõtartamban a megváltozott munkaképességû
munkavállalók munkahelyének megtartására
(mint bértámogatást) használhatták fel.
Hetven szerzõdés megkötésére került sor, megvalósításuk során a projekt szervezetek 1794
megváltozott munkaképességû munkavállaló
munkahelyének megõrzését vállalták, átlagosan 5 hónapos idõtartamig.
Pataky Erzsébet
programvezetõ

A REFO programok hálózatos mûködtetése
Több éve támogatja az OFA a megváltozott
munkaképességû és értelmileg akadályozott
emberek visszajutását a munkaerõ-piacra.
A REFO-s (rehabilitációs foglalkoztatási) programok hálózatos mûködtetése program keretében két non-profit szervezet több éves
tapasztalatainak átadásához járul hozzá.

A Támogatott Foglalkoztatás© Szolgáltat ás
(TF) program titka a személyre szóló segítségnyújtásban rejlik. A szolgáltatás egyik célcsoportja az értelmileg akadályozott emberek
köre, akik segítség nélkül nehezen képesek
eligazodni a munkakeresésben, nem tudják
az érdekeiket érvényesíteni a munkavállalási
folyamatban, és nem tudnak önállóan felkészülni a munkavállalásra. A célzottak másik
köre a munkáltatók, akiknek az igényeihez
rugalmasan alkalmazkodva keresik meg a
szükséges munkaerõt az elsõ célcsoportból.
A szolgáltatás egyedi módszereit a Salva Vita
Alapítvány fejlesztette ki több éves gyakorlat
folyamán, és azt jogilag levédte. A bevált módszerek terjesztését 2003-ban kezdték el szintén az OFA támogatásával, és mára 8
szervezet tagja a hálózatnak. A tagok megtanultak hatékonyan együttmûködni, és elkezdõdött a szolgáltatás nyújtás standardjainak
kialakítása. A szolgáltatás a munkaerõ-piacon
és a munkáltatók körében is egyre elfogadottabbá és elismertebbé válik. A programról hatástanulmány készül várhatóan 2008. elsõ
negyedévében a hálózat és a módszertan eredményeinek és hatásainak megállapítására.
A támogatási program 120 millió forintos keretének felhasználásával a hálózat összesen
22. oldal

410 fõt tervez bevonni, és 120 fõt munkába
helyezni.
A Komplex munkaközvetít õ és tanácsadó
szolgálat mozgáskorlátozottak részére (KM)
program nonprofit szervezetei által nyújtott
szolgáltatások a munkaügyi központok rehabilitációs csoportjainak kapacitásbeli szûkösségét egészítik ki. Fontos feladatuk a nyílt
munkaerõpiac szereplõinek - elsõsorban a
munkáltatóknak - a felkészítése és ösztönzése
a megváltozott munkaképességû munkanélküli
emberek fogadására.
Célja komplex szolgáltatások biztosításával
növelni a megváltozott munkaképességû, ill.
tartósan egészségkárosodott emberek esélyeit
a hosszan tartó elhelyezkedésre.
A szolgáltatás tartalmi elemei: munkaerõ-piaci
és foglalkoztatási információs szolgáltatás,
munka- és pályatanácsadás, álláskeresési és
pszichológiai tanácsadás; és egyéb kiegészítõ
szolgáltatások (pl. jeltolmács szolgálat, személyi segítés, szállító szolgálat, stb.) nyújtása.
A Motiváció Alapítvány tíz nonprofit szervezetet kapcsolt be a szolgáltatásba 2003-2004
között.
2007-ben 110 millió forint áll rendelkezésre a
hálózat tevékenységének folytatására, fejlesztésére, a tag-szervezetek új munkatársainak felkészítésére, szakmai események szervezésére
és a komplex szolgáltatás módszertanának kidolgozására. A 2007. évi program keretében
a hattagú hálózat 480 fõ bevonását és 240 fõ
elhelyezését vállalta.
Szokolainé Molnár Eszter
programvezetõ
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A Kisfalu Program
A 240/2006. Kormányrendelet melléklete szerint Magyarországon 741 olyan társadalmi-, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott település van, ahol a munkanélküliség is legalább 1,75-szörösen meghaladja az
országos átlagot. Rajtuk kívül 395 azoknak a száma, amelyek ugyan nem tartoznak az elmaradott települések
közé, de a munkanélküliség ott az országos átlag majdnem kétszerese.
Ezek a – fõleg az elsõ csoportba tartozó – települések olyan szûkös erõforrásokkal rendelkeznek, hogy a számukra kínálkozó hazai és uniós források elérhetetlenek maradnak. Nincsenek szakembereik a hazai és uniós
pályázatok elkészítéséhez, nem rendelkeznek a sok esetben szükséges önrésszel, nincsenek olyan szakembereik,
akik a pályázatok révén elnyerhetõ források célszerû felhasználását irányítanák, segítenék stb. Ezért elmaradottságuk a gazdagabb erõforrásokkal rendelkezõ, s így külsõ erõforrásokat könnyebben mozgósító településekhez
viszonyítva tovább növekedhet.
A Kisfalu Program átfogó célja az elmaradott településeken élõk foglalkoztatását jelentõs mértékben javító modell
kialakulásának elõsegítése. Tervezésekor abból a feltevésbõl indultunk ki, hogy ezekben a falvakban is találhatók
olyan fel nem ismert vagy kihasználatlan adottságok és lehetõségek, amelyekre építve meg lehet tervezni és meg
lehet valósítani a falu fejlesztésének, és ezzel együtt a helyi munkanélküliség jelentõs mértékû csökkentésének a
programját. Ehhez azonban külsõ szakmai segítségre van szükség, amit olyan felkészült szervezetek, intézmények,
társaságok alkotta konzorciumok nyújtanak, amelyek a pályázó önkormányzat vezetése mellett jöttek létre, és részt
vesznek egy-egy kisfalu komplex fejlesztésében.
A programhoz beérkezett 13 pályázat közül 6 konzorcium projektjének végrehajtását támogatja az OFA. Ezek vezetõi: Abaújszolnok, Besence, Folyás, Meszes, Sámod és Tormás községek önkormányzata.
Szántó Tamás
programvezetõ

A Telepes program
Közalapítványunk 2007-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal együtt hirdette meg a telepeken, telepszerû
lakókörnyezetben élõk társadalmi integrációját elõsegítõ programját. Az OFA a projektmenedzsmentek mûködésének, valamint a munkaerõ-piaci részprojektek és a szociális munkások alkalmazásának támogatását vállalta magára.
A program célja a telepeken és telepszerû lakókörnyezetben élõk társadalmi integrációs folyamatainak felgyorsítása.
A projekteknek a lakhatási körülmények javítását, a munkaerõ-piaci és a szociális integrációt egymással összhangban kell segíteniük. A projektekbe lehetõség szerint be kell vonni a telepeken, telepszerû lakókörnyezetben lakó családok mindegyikét, illetve a településen lakó rászoruló, munkanélküli embereket is.
A lakhatási integráció célja az elkülönült telepeken élõk földrajzi szegregációjának, rossz lakhatási körülményeinek
megszüntetése. A munkaerõ-piaci integráció célja a telepen és a telepet magába foglaló településen élõ munkanélküliek foglalkoztathatóságának fejlesztése, képzése, képzéssel összekapcsolt tranzitfoglalkoztatása, elhelyezkedésük vagy más keresõ tevékenységben való tartós részvételük elõsegítése. A szociális integráció intézkedései a
szociális segítségnyújtást, az egészségügy és az oktatás színvonalának emelését, illetve az ehhez szükséges feltételek megteremtését érintik.
Szervezetünk 12 Telepes-projekt végrehajtásához biztosított támogatást. A projektek a Diósviszló, Füzér, Füzérradvány, Gerényes, Kakucs, Kiskunmajsa, Somogyapáti, Szomolya, Tiszabura, Tornanádaska, Váralja, Zsámbok községek területén található telepeken élõk integrációjához adnak segítséget.
Szántó Tamás
programvezetõ
23. oldal
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Az integrátori tevékenység támogatása
a hátrányos helyzetû térségekben
A Munkaerõ-piaci Alap Irányító Testülete
(MAT) 2007-ben 110 millió Ft támogatási keretet biztosított a hátrányos helyzetû régiókban
élõ munkanélküliek megélhetési, jövedelemszerzési és foglalkoztatási helyzetének
javítását célzó integrátori tevékenység támogatására.
A Közalapítvány 1995 és 1997 között már
mûködtetett hasonló programot, de az akkor
eredménytelenül zárult. A vizsgálatok szerint
az akkori sikertelenség az integrálásra vállalkozók és az integrált személyek felkészülésbeli
hiányosságaira volt visszavezethetõ. Ezért
most, a 10 évvel késõbb meghirdetett programban jelentõs hangsúlyt kap a képzési elem,
amelynek keretében e szereplõk termelési ismeretekre, és az integrátori tevékenység
ellátásához szükséges készségekre és képességekre tesznek szert. A korábbi program az
õstermelõi igazolvány kiváltásánál ért véget,
azonban a jelenlegi programban külön figyelmet kap az egyéni vagy társas vállalkozás,
szövetkezet létrehozása az integrátori tevékenység fenntartása érdekében.
A Baranya Megyei Munkaügyi központ
2001-ben szintén hasonló programot indított
az INTEREG program keretében, Herbal
Network elnevezéssel. A projekt célja egy önfenntartó gyógynövény begyûjtõ, -termelõ és
felvásárló klaszter kiépítése volt, amely munkát
és megélhetési lehetõséget biztosít a hátrányos
gazdasági térségekben élõ vidéki emberek
számára. Ez a projekt 2006-ban indult el,
jelenleg a célcsoport felkészítése történik.
Az OFA-program elsõdleges célcsoportja
a Borsod-Abaúj-Zemplén és SzabolcsSzatmár-Bereg megye területén élõ hátrányos
helyzetû munkanélküliek: romák, alacsony
iskolai végzettségû, tartósan munkanélküli,
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kedvezõtlen szociális helyzetben lévõ, kistelepülésen élõ emberek.
Az integrátor feladata, hogy a munkátlan személyek részére egyéni fejlesztési folyamatot
alakítson ki (többféle képzés, tanácsadás,
szociális-mentális szolgáltatásnyújtás, termelési/szolgáltatási tevékenységbe vonás), és segítséget nyújtson a célcsoport tagjainak ahhoz,
hogy képesek legyenek a termelési/szolgáltatási tevékenység önálló folytatására, vállalkozást alapítani és mûködtetni. A beindított
tevékenységet az integrátor szervezet még
egy évig segíti tovább. Mindehhez természetesen az integrátori szerepet vállaló szervezetnek meg kell teremtenie a szükséges
személyi és tárgyi feltételeket, fejlesztenie kell
munkatársai készségeit, képességeit, és partneri együttmûködést kell kialakítania képzõ- és
civil szervezetekkel, települési és kisebbségi
önkormányzatokkal, munkaügyi kirendeltségekkel. Az integráló tevékenység végzésére nem
mezõgazdasági vállalkozások pályázhattak.
A pályázati kiírás a Kelet-Magyarország és
Észak-Magyarország napilapban jelent meg,
a két érintett megyében mûködõ, kisvállalkozásokat tömörítõ munkaadói szervezetek
(VOSZ, Ipartestület, stb.) és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is értesült róla. A program hírének elterjesztésében támaszkodtunk
az OFA-ROP Hálózat területi irodájára és munkatársaira is. A beadási határidõre egy pályázat érkezett az OFA-hoz, amely a formai
szûrés szerint nem felelt meg a kiírás feltételeinek, ezért 2008-ban részben módosított
feltételekkel ismételten meghirdetésre kerül a
program.
Nemeskéri János
programvezetõ
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A Mobilitás Program
A Kormány 2007-ben az egészségügyi ágazat nagyszabású átalakításába kezdett. A strukturális átalakítás
célja, hogy egy gazdaságosan mûködõ, magas
minõségû egészségügyi ellátást nyújtó rendszer jöjjön
létre. Az átszervezés az akkori becslések szerint 1500
orvost, és 6000 szakdolgozót késztethet munkahelyváltásra.
Erre a változásra kívánt felkészülni az egészségügyi
tárca egy olyan programmal, amely támogatja
a közfinanszírozott fekvõbeteg ellátó egészségügyi
intézményekbõl felszabaduló szakemberek lakhelyváltoztatását a létszámhiánnyal küzdõ régiókba.
A Mobilitás Program kidolgozásában az Egészségügyi Minisztérium mellett a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara, az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ), annak országos
szakfelügyeleti és módszertani központja vett részt.
A program végrehajtásában a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium mûködött közre, szakmai segítséget
pedig a kormányzati személyügyi államtitkárság
nyújtott.
Az SZMM külön megállapodásban bízta meg az
OFA-t a Mobilitás Program lebonyolításával. A 2007
májusában indult programra 500 millió forint jutott
Munkaerõ-piaci Alapból.

Pályázni csak interneten lehetett, a támogatás összege
pedig objektív tényezõktõl, a dolgozó jelenlegi (befogadó intézményben kapott) illetményétõl, valamint
attól függött, hogy a választott munkahelye milyen
távolságra esik a jelenlegitõl, s a változás hogyan
befolyásolja az életszínvonalát. Ez utóbbi mérésére
a Központi Statisztikai Hivatal módszerét vették át. Jelentõs életszínvonalbeli különbséget okozhat, hogy az
új munkahely milyen településen van, mennyit kell utazni a dolgozónak. A pályázó egyszerûen beírta az
internetes programba az említett elemeket, a számítógép pedig azonnal kiszámolta a támogatás összegét.
A pályázási dömping messze elmaradt a várakozásoktól: összesen 104 pályázóval kötött szerzõdést a
Közalapítvány.
A tapasztalatok alapján elmondható, hogy a program
májusi elindítása megelõzte az egészségügyi rendszer
átalakulási folyamatát, mivel a munkaerõ átrendezõdés csak késõbb valósult meg. Amennyiben a támogatást kiterjesztik 2008-ra, úgy azt a járó-beteg ellátó
intézményekkel és a háziorvosokkal bõvített pályázói
kör részére lenne érdemes meghirdetni.

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
által felállított „Civil stratégia és cselekvési terv 20032006” szakmapolitikai feladatai között szerepelt az
önkéntes tevékenység bevezetése a munkaerõ-piacra,
ennek érdekében az önkéntes munkavégzés normatív
jogi szabályozásának megalapozása.
Az Önkéntes modellprogram 2005-ben indult, elõkészítésében az FMM Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Fõosztálya és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és
Esélyegyenlõségi Minisztérium képviselõi is részt
vettek.
Az egyedülálló kezdeményezésnek számító program
(többek között) azért jött létre, hogy a 18 és 26 év közötti pályakezdõ, munkanélküli fiatalok munkaerõ-piaci
esélyeit javítsa a hosszú távú önkéntes szolgálat során
megszerezhetõ tapasztalati tudással, készségek,
kompetenciák fejlesztésével és munkahelyi gyakorlat
megszerzésével.
A támogatott kísérleti projektekben az önkéntes tevékenységet próbálják modellezni. Az ország területén
lakóhelytõl függetlenül végezhetõ az önkéntesség,
amelynek bizonyos költségeire e program keretében
támogatást lehet szerezni. A támogatott szervezetek
felkutatják a térségükben a fogadó-szervezeteket,
önkénteseket, és egyéni állapot-, helyzet-, képesség és
szükségletfelmérések alapján képzéseket szerveznek
számukra.

Az elsõ támogatási ciklus eredményeként a nyolc
szervezetbõl megalakult hálózatnak köszönhetõen az
önkéntesek és a fogadó szervezetek egymásra találtak. A második ciklusban zárt pályázat keretében
ugyanezen szervezetek lehetõséget kaptak projektjeik
folytatására. Ebben az évben, a program harmadik
ciklusában, a célcsoport kiegészült a 45 év feletti tartós munkanélküliekkel.
A 2007. évi programra 250 millió forint áll rendelkezésre, amelybõl 250 fõt segítenek munkatapasztalatot szerezni, 120-200 fõt munkába illetve tanulásba
segítenek, és 120-150 fogadó szervezetet készítenek
fel önkéntesek koordinálására.
A program tapasztalatai alapján lehetõség nyílik majd
„A közérdekû önkéntes
tevékenységrõl” szóló
törvény gyakorlati alkalmazásának felülvizsgálatára, a szabályozó
rendszer további összehangolására, finomítására.

Az Önkéntes Program

Bokonics Kinga
programvezetõ

Szuchy Zsuzsanna
programvezetõ
25. oldal

evkonyv_2008_hun:Layout 1

2008.06.23.

10:42

Page 27

A Nonprofit közvetítés program
A nonprofit közvetítés kísérleti programot 2007-ben
második alkalommal hirdettük meg, az alkalmi és szezonális munkákat közvetítõ-kölcsönzõ tevékenység országos nonprofit szervezeti rendszer elõkészítése
érdekében. Az alkalmi munkavállalás törvényi szabályozása azt célozta, hogy a rövidebb idõtartamú, alkalomszerû munkákat munkaviszonyként elismerve
jogosultságot teremtsen elsõsorban a tartósan munkanélkülieknek a társadalombiztosítási és a munkanélküli
ellátásra. Az AM könyvvel történõ foglalkoztatás elõnye, hogy az alkalmi munkavállalói könyvbe beragasztott közteherjegy bélyeggel a munkabért terhelõ
valamennyi járulék, és a munkavállalót terhelõ személyi jövedelemadó elõleg befizetésének kötelezettsége
teljesíthetõ. A munkavállaló a közteherjegy ellenében
– a közteherjegyhez megállapított ellátási alap öszszegére is figyelemmel – egészségügyi- és nyugdíjellátásra, valamint munkanélküli ellátásra is jogot szerez.
A program célja, hogy növekedjen a háztartások munkaerõ-keresletének megfelelõ bejelentett alkalmi munkák mennyisége (pl. gyermekfelügyelet, takarítás,

kertgondozás, stb.), az alkalmi munkát végzõk rendszeresen, a szezonális munkát végzõk folyamatosan
dolgozhassanak. Fontos szempont az is, hogy létrejöjjenek az ilyen jellegû munkákat közvetítõ és/vagy
kölcsönzõ nonprofit szervezetek munkaügyi kirendeltségekhez igazodó országos hálózatát megalapozó
modellek, és el lehessen készíteni egy EU-s források
igénybevételét is lehetõvé tevõ távlati programot.
A beérkezett 22 pályázatból 5 szervezet nyert
támogatást pályázatának átdolgozása mellett.
A projektek 2007 decemberében indultak és
18 hónapig tartanak.

Balázs Anita
programvezetõ

A szak- és felnõttképzési programok
kommunikációjának támogatása
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013
közötti idõszakra (többek között) a foglalkoztatás bõvítését és a tartós gazdasági növekedés feltételeinek
megteremtését tûzte ki célul. A gazdasági versenyképesség fenntartásának feltétele az emberi erõforrások
teljes körû fejlesztése és kiaknázása, amelynek legalapvetõbb eszköze a képzés, a képzéseken való
részvétel ösztönzése. Magyarországon az aktív korú
népesség (fõként az idõsödõ munkavállalók és az alacsony iskolai végzettségûek köre) csak kis arányban
vesz részt a felnõttképzésben. Az egész életen át tartó
tanulás lehetõségeinek bõvítése segíti a változásokhoz való alkalmazkodást. Mindezek érdekében hatékonyabb tájékoztatással a lehetõ legszélesebb körben
juthatnak hozzá a társadalom tagjai a felnõttképzési
és foglalkoztatási információkhoz.
A program lehetõséget kíván biztosítani olyan rendezvények megtartására, kiadványok, elektronikus mûsorok, oktatófilmek, publikációk megjelenésére,
amelyek felhívják a társadalom figyelmét a szak- és felnõttképzési programokra, a hátrányos helyzetû régiók
26. oldal

és csoportok számára tett esélyteremtõ intézkedésekre,
az egész életen át tartó tanulás fontosságára, az
atipikus oktatási és képzési, foglalkoztatási formákra,
népszerûsítik az EU által meghirdetett „Egyenlõ
esélyek mindenki számára európai év” célkitûzéseit.
A pályázók négy téma közül választhattak: az egész
életen át tartó tanulás, a távmunka térnyerése, a munkaerõ-piaci szempontból hátránnyal élõk képzése,
valamint a fogyatékkal élõk képzése. Három programtípusra adhattak be pályázatot: 1. mûsorok, sorozatok, oktatófilm jellegû tévéfilm készítése és
bemutatása; 2. rádiómûsorok, cikkek, cikksorozatok készítése és közlése; 3. rendezvények, fórumok, konferenciák, kiállítások szervezése és a hozzájuk
kapcsolódó szakkiadványok összeállítása, terjesztése.
A programra 902,5 millió forint keret áll rendelkezésre,
a nyertes projektek 2008. július 31-ig valósíthatják meg
programjukat.
Szuchy Zsuzsanna
programvezetõ
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Szakmai rendezvények és kiadványok program
A munkaerõpiac nem állami szervezõdései, a foglalkoztatáspolitika nonprofit célú szervezetei (alapítványok, szövetségek, egyesületek stb.), olyan szakmai
tudással, tapasztalattal rendelkeznek, amelynek
közzétételére önerõbõl korlátozottan van lehetõségük.
Közalapítványunk 1997 óta támogatja a nonprofit
szervezetek szakmai rendezvényeit (konferenciák,
fórumok, börzék, kiállítások stb.) és önálló kiadványaik
megjelentetését.
A támogatási program lehetõséget kíván biztosítani
olyan rendezvények megtartására, és/vagy kiadványok elkészítésére, amelyek:
• ismertté teszik az aktuális foglalkoztatás-politikát;
• alátámasztják a nonprofit szervezetek gyakorlatának elméletét;
• tágabb szakmai környezetbe helyezik a megszerzett tapasztalatokat;
• feltárják a munkanélküliség tendenciáit;
• felkészítik a nonprofit szervezeteket a vállalható
feladataikra;
• feltárják a nemek közötti társadalmi esélyegyenlõség megvalósításának lehetõségeit, az egyenlõtlenségek okait, és megpróbálnak megoldást keresni rájuk;
• elõsegítik a munkanélküliség csökkentésében

szerepet játszó helyi szervezetek egymásra találását.
A programra a Munkaerõ-piaci Alapkezelõ Testület
(MAT) 50 millió forint keretet biztosított. Hetvenkilenc
pályázat érkezett be, közülük 34 tervet támogatott
az OFA Kuratóriuma.
A nyertes pályázatok témája a munkaerõ piaci problémák szinte minden területét felöleli: a pályakezdõ
fiatalok elhelyezkedési problémáinak megoldásától
egészen az egészségügybõl elbocsátott dolgozók
munkaerõ-piaci helyzetéig; a munkahely-feltárás és elhelyezkedés lehetõségeinek keresésétõl a családbarát
munkahely kereséséig; de foglalkoznak a hátrányos
helyzetûek elhelyezkedési lehetõségével, és az esélyegyenlõséggel is.
A tizenegy éve folyamatosan hirdetett program egyre
népszerûbb a nonprofit szervezetek körében. Szakmailag és technikailag is egyre színvonalasabb,
átgondoltabb munkák érkeznek a Közalapítványhoz.
A nonprofit szervezetek és a munkaerõpiac szakemberei közös tapasztalatcseréje és az együttes megoldáskeresés létjogosultságot szerez.
Bokonics Kinga
programvezetõ

Az EU-háló partnerségi program (Segítõ-Háló)
Az évrõl-évre meghirdetésre kerülõ program néhány
éves tapasztalata azt mutatja, hogy hazánkban
számos kistérség van, ahol egyáltalában nincs jelen
professzionális civil szervezet, nincs civil szolgáltató,
aki a helyi szereplõkkel összefogva mikro- és kistérségi
szolgáltatói pontokat mûködtetne a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások és a munkaügyi kirendeltségek részére a foglalkoztatási és szociális feladataik
ellátásában. Ahhoz, hogy a nonprofit szereplõk megfelelõ partnerei lehessenek a helyi intézményeknek, a
meglévõ szervezetek fejlesztése mellett újak létrehozására is szükség van. Ehhez a program keretein belül
egy professzionális, országos szintû tanácsadói hálózat nyújt koordinációs segítséget.
A program célja, hogy a foglalkoztatási és/vagy szociális feladatok ellátásában közremûködõ nonprofit
szervezetek megerõsödjenek, szakmai konzorciumok

alakuljanak, ahol a legjobb gyakorlatok és tapasztalatok cserélõdnek.
A program keretében egy professzionális tanácsadói
hálózat kap közvetlenül támogatást, amely legalább
200 foglalkoztatási és vagy szociális nonprofit szervezettel áll kapcsolatban.
A program 2007. augusztusi meghirdetését követõen
5 konzorcium nyújtott be pályázatot. A nyertes fõpályázó, a „Teljes Életért” Szolgáltató Kht. 2007
decemberétõl valósítja meg projektjét konzorciumi partnereivel, 35 millió forint támogatás
felhasználásával.
Balázs Anita
programvezetõ
27. oldal
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A munkaügyi tárgyú kutatások támogatása
és koordinálása
Az OFA megalakulása óta finanszírozza a munkaügyi tárgyú kutatásokat. Ez elmúlt 15 év során 526 kutatási pályázat érkezett a Kuratóriumhoz, közel 2,5 milliárd forint támogatási igénnyel. A kutatási igények kb. egyharmada
részesült támogatásban. A kutatásfinanszírozás eredményeként eddig 185 szerzõdéses kapcsolat kialakítására került sor, közel 750 millió forint értékben.
Idõszak

Beérkezett pályázatok
száma
év
db
93-'99
193
2000
45
2001
28
2002
29
2003
34
2004
46
2005
50
2006
55
2007
46
93-'07
526
* 2007. dec. 31-i adatok.

Támogatott pályázatok
száma
db
82
15
11
11
13
12
15
15
11
185

Igényelt támogatás

Támogatott kutatások

ezer Ft
666 322
192 024
139 554
162 512
165 888
221 439
333 385
297 629
244 852
2 423 605

ezer Ft
178 992
52 872
59 146
69 709
64 567
67 215
100 566
84 383
65 800*
743 250

A 2007. évi program – az OFA kutatásfinanszírozási folyamatában – a célok meghatározásában minõségileg új
elemeket tartalmaz. A konstrukció egyidejûleg erõsíti a kutatások célra orientáltságát és a kutatók kezdeményezéseinek érvényre jutását. Az összesen öt pályázati kiíráson alapuló 2007. évi program új elemét jelenti a kutatások
hasznosításának fejlesztése. A program hozzájárul a munkaerõpiac tárgyévi folyamatainak elemzéséhez, a szakképzés aktuális finanszírozási kérdéseinek megoldásához, a területi mobilitás helyzetének értékeléséhez. A program
keretében megvalósult a szociális ellátó rendszerek és a munkapiac összefüggéseit vizsgáló korábbi kutatások eredményeinek rendszerezése.
A programra pályázhattak a foglalkoztatás-politikai és munkaügyi tárgyú kutatásokkal foglalkozó felsõoktatási
intézmények, munkaerõ-piaci és önkormányzati, munkaadói és munkavállalói érdekvédelmi szervezetek, kutatóintézetek, kutatóhelyek, illetve független szakemberek.
A 2007-ben támogatott projektek:
• Munkakörülmények és egészségi állapot.
• A munkaerõ-piaci szereplõk attitûdjeinek vizsgálata az eltérõ flexicurity-modellekhez viszonyítva.
• Érdekek és lehetõségek: a szakképzõ intézetek forrásszerzõ stratégiái.
• Szerkezeti feszültségek – szakképzettek kereslete és kínálata a munkaerõ-piacon.
• A szakképzési hozzájárulás és a szakképzési alaprész felhasználásának területi és strukturális jellemzõi,
a szabályozás változásának következményei és továbbfejlesztésének javasolt iránya.
• A szakképzés hatékony finanszírozásának lehetõségei Magyarországon.
• A felsõfokú szakképzés szerepe, lehetõségei a munkaerõ-piaci
igények kielégítésében.
• Munkaerõhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel
rendelkezõk körében: a szakképzés lehetõségei.
• A képzési és a keresleti struktúra eltéréseinek szerepe az Észak-alföldi régió
munkaerõ-piaci feszültségeinek kialakulásában és fennmaradásában.
• Rezidens orvosok munkaerõ-piaci elhelyezkedési szándékainak,
migrációs és pályaválasztási motivációinak vizsgálata.
• A román állampolgárságú munkavállalók magyarországi
munkavállalásának vizsgálata.
• A magyar állampolgárságú munkavállalók ausztriai
munkavállalásának vizsgálata.
Gelencsér László
• „Munkaerõpiaci tükör – 2008” c. évkönyv.
programvezetõ
28. oldal
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Az állami tulajdonosi jogok gyakorlása és
az OFA társaságai
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány az
1997-2007 közötti idõszakban törvényi felhatalmazás
alapján gyakorolta az állam tulajdonosi jogait hat,
megváltozott munkaképességûeket foglalkoztató,
tartósan állami tulajdonban lévõ társaság felett
(AGORA Kft., ERFO Kht., FÕKEFE Kht., KÉZMÛ Kht.,
SAVARIA NETT-PACK Kft., és Szegedi SZEFO zRt.).
A társaságok (korábban célszervezetek) fõ feladata
az egészségkárosodott, megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatása, a foglalkoztatási
rehabilitáció. E szervezetek stratégiai szerepet
töltenek be a fogyatékossággal élõ emberek foglalkoztatásában, hiszen az összes ilyen szervezetnél
munkában állóknak mintegy 25%-át ezekben a társaságoknál alkalmazzák. Számuk 2007-re elérte a
9741 fõt, ami 1997-hez képest 34 %-os emelkedést mutat.
E vállalkozások szerepe és mûködése is sajátos,
hiszen a foglalkoztatott létszámon belül a megváltozott munkaképességû dolgozók aránya meghaladja
a 75 %-ot, a foglalkoztatáshoz pedig állami támogatást vesznek igénybe. Jelentõs létszámban alkalmaznak (többek között) szellemileg sérült embereket,
a FÕKEFE Kht. pedig egymaga több vak embert
foglalkoztat, mint az összes többi ilyen szervezet
együttvéve. A társaságok jellemzõen könnyûipari
tevékenységeket folytatnak, akkreditált telephelyeik
az egész országban megtalálhatók.
A mûködés egyik speciális eleme az állami
támogatás, amelyben sokáig a nyolcvanas évek
elején bevezetett, normatív elven alapuló szabályozás

érvényesült (dotációs rendszer). 2005-tõl fokozatosan
új jogszabályok kerültek bevezetésre, amelyek már
a rehabilitálás elvét helyezik elõtérbe. Ennek alapján
az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos
munkavégzés feltételeinek megteremtése, valamint a
rehabilitációs foglalkoztatásban érintett munkavállalók
védelme érdekében meg kell határozni azokat a
feladatokat, amelyeket az egészségkárosodással,
illetõleg fogyatékossággal élõ személyeket foglalkoztató munkaadóknak teljesíteniük kell. A foglalkoztatókkal szemben megfogalmazott elvárások között már megjelennek a foglalkozási rehabilitáció
olyan minõségi kritériumai is, mint a rehabilitációs megbízott alkalmazása, segítõ szolgáltatások biztosítása,
a rehabilitációs szakmai program vagy a személyes
rehabilitációs terv készítése, képzések biztosítása.
Az új jogszabályok már megfelelnek az Európai Unió állami támogatások nyújtásával kapcsolatos
feltételrendszerének is.
A társaságokban a 2007.
évi CVI. törvény (az állami
vagyonról) hatályba lépésétõl az ÁPV Zrt., illetve
jogutódja, az MNV Zrt.
gyakorolja az állam tulajdonosi jogait.
Gottl Balázs
irodaigazgató

29. oldal
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OFA Foglalkoztatást Elõsegítõ Kht.
A közhasznú társaság 1996-ban alakult. Tevékenységének két fõ területe: a Közalapítvány és
az általa támogatott foglalkoztatási célú civilszervezetek segítése, valamint Európai Uniós szakmai
képzések szervezése. Közhasznú tevékenysége magában foglalja a civil mûhely, és a munkaügyi
kutatások szakmai mûhelyének mûködtetését, a szociális partnerek EU-s felkészítését, az ILO program szervezését, valamint az Európai Uniós pályázati együttmûködést. Üzleti tevékenysége során
ingatlan hasznosítással és szolgáltatások nyújtásával, rendezvényszervezéssel, könyvkiadással,
könyvek értékesítésével foglalkozik.
Kiemelt feladatai 2007-ben: európai uniós szakmai képzések szervezése, az OFA pályázatokkal
kapcsolatban szakmai tanácsadás nyújtása, a munkaügyi kutatások program szakmai nyilvánosságának biztosítása, projektvásár szervezése, együttmûködés a helyi foglalkoztatási partnerségekkel,
új képzési programok kidolgozása.
A társaság jelenleg végelszámolás alatt áll.

OFA-HÍD Munkaerõ Kölcsönzõ Kft.
A társaság tevékenysége a munkaerõpiac változékony munkaerõ-igényének kielégítése érdekében
munkaerõ kölcsönzõ szolgáltatás, amely (a piacon lévõ más profit-célú munkaerõ kölcsönzõ
társaságtól eltérõen) a vállalkozás hozamát a térségben munkahelyre várók foglalkoztathatósági
esélyének növelésére fordítja. A kft. 2002 óta mûködik, tevékenységét Gyõr-Moson-Sopron, illetve
Komárom-Esztergom megye területén fejti ki.
Levelezési cím:
2890 Tata, Alkotmány út 6.
Ügyvezetõ igazgató: Dr. Antal Katalin
Telefon:
(06 96) 524 317
e-mail:
ofa-hid@freemail.hu

DIFO Kht.
(Diósgyõri Foglalkoztatás-szervezõ és Szolgáltató Kht.)
A közhasznú társaság a térség foglalkoztatási helyzetének javítása céljából a munkanélküliek
munkaerõpiacra való visszatérését elõsegítõ szolgáltatásokat, elhelyezkedési információkat ad, munkahelyeket kutat fel, képzést, átképzést biztosít, mindamellett munkaerõ kölcsönzéshez kapcsolódó
szolgáltatásokat nyújt.
Levelezési cím:
3531 Miskolc, Kiss E. u. 25.
Ügyvezetõ igazgató: Takács Béla
Telefon:
(06 46) 530 092
e-mail:
difo@axelero.hu
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Az OFA-ROP Hálózat
Az OFA az alternatív munkaerõ-piaci projektek területén szisztematikus programfejlesztõ munkát végez,
fennállása óta számos nemzetközi modell adaptálását sikeresen valósította meg. A fejlesztõ munka eredményeként a Közalapítvány által kidolgozott
támogatási programok, konstrukciók nagy része megjelent az NFT 1. releváns operatív programjaiban
(ROP, HEFOP), e tapasztalatokra alapozva kapta meg
a ROP 3.2.3. központi projekt komplex feladatait is.
Az OFA 2005 júniusában hozta létre az országos kiterjedésû OFA -ROP Hálózatot, amely elkülönült szervezeti egységként, 19 fõállású munkatárssal, 6 régiós
irodában (Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs,
Szeged, Veszprém) 2007. december 31-ig valósította
meg a ROP 3.2.3 központi projektet.
Az OFA-ROP Hálózat kitûzött céljai voltak:
• A szociális gazdaság megalapozása, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések hosszú távú fenntarthatóságához szükséges szakmai kapacitások kiépítése
és megerõsítése a régiókban, a foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetû csoportok munkaerõpiaci re-integrációjának elõsegítése érdekében.
• Két, Magyarországon innovatív terület a szociális
gazdaság és a foglalkoztatási paktumok népszerûsítése és szakmai támogatása.
• A munkanélküliség enyhítésében érintett és érdekelt
helyi intézmények és szervezetek tevékenységének
összehangolásának elõsegítése, együttmûködésük
ösztönzése.
Az OFA-ROP Hálózat a központi projektben vállalt
célokat maradéktalanul, határidõre teljesítette, szakmai
szolgáltató tevékenysége során a szociális gazdaság
és a foglalkoztatási paktum fogalmakat bevezette és
tisztázta. A lehetõ legszélesebb szakmai körben
elismertette, hogy a tartósan leszakadó rétegek mun-

kaerõ-piacra való bevonása elképzelhetetlen fenntartható szociális gazdaság kiépülése nélkül, ehhez viszont állami stratégia, a kereslet állam általi
gerjesztése és minden szinten megvalósuló partnerség
szükséges.
Az eltelt két és fél évben az OFA -ROP Hálózat teljes
körû, térítésmentes szakmai szolgáltatást nyújtott a helyi
foglalkoztatási kezdeményezésekben érdekeltek számára, koordinálta és szakmailag támogatta a foglalkoztatási partnerségeket. E tevékenysége során
folyamatos aktív- és passzív tanácsadást végzett, témaés célcsoport specifikus szakmai rendezvényeket (konferencia, szeminárium, workshop, stb.) és képzéseket
szervezett, valamint egyéb szakmai háttérszolgáltatást
biztosított (kiadványok szerkesztése, honlap, hírlevél,
a monitoring folyamat segítése, lobbi, disszemináció,
tanulmányutak, hálózatépítés, nemzetközi hálózatokban való részvétel, stb.).
A hálózat ténykedésének sikerét az is mutatja, hogy
az OFA a hálózatot a határozott idejû központi program lezárulása után 2008. január 1-tõl OFA Hálózat
név alatt tovább mûködteti, valamint egy új, szombathelyi regionális irodával bõvíti. Ezzel az OFA az
ország egészét le tudja fedni térítésmentes, segítõ és
támogató szolgáltatásaival. Mindemellett a közalapítvány jövõbeni stratégiájában hangsúlyos
szerepet kap a korábbi
hálózat által megalapozott regionális ismertségen
alapuló pályáztatási, projektgenerálási háttértevékenység.
Lehel Andrásné
központi irodavezetõ

A 2005-2007 között lezajlott események
DA

DD

ÉA

ÉM

KM

KD-NYD

Összesen

db
db
db
db
db
db
db
Rendezvények száma
Fõ
fõ
fõ
fõ
fõ
fõ
Résztvevõi létszám
1
87
1
75
1
97
1
101
4
523
1
90
9
Konferenciák
1
37
1
41
1
55
1
75
1
29
1
42
6
Információs nap
3.2.2. szociális gazdaság képzés 5x2 109 5x2 102 7x2 164 6x2 167 3x2 153 5x2 118 31x2
3.2.1. foglalkoztatási
1
partnerségek képzés
2x2 46 2x2 43 4x2 101 4x2 99 2x2 40 2x2 44 16x2
Szeminárium
9 266 9 400
9
207
9
199
9
451
9
336
54
Workshop
8
95
6
76
4
49
4
51
6
51
6
84
35
Mûhelymunka
5
77
5
54
5
48
5
77
4
35
4
60
28
Program Tanácsadó Testületi ülés

fõ

973
279
367
160
373
1859
406
351

DA- Dél-Alföldi régió, DD- Dél-Dunántúli régió, ÉA- Észak-Alföldi régió, ÉM- Észak-Magyarországi régió, KM- Közép-Magyarországi régió, KD- Kelet-Dunántúli régió, NYD- Nyugat-Dunántúli régió
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Az EQUAL Program végrehajtásának
2007. évi eseményei

Irodámban ülve az EQUAL projektek legfrissebb
kiadványait olvasgatom, és közben arra gondolok,
hogy évek múltán vajon miként gondolunk majd vissza
a 2007. évre?

Sokan – különösen az EQUAL programban érintett
szervezetek munkatársai – bizonyára nem felejtjük el,
hogy az Európai Unióban az esélyegyenlõség éve
volt 2007. Az EQUAL programnak alapeleme az
esélyegyenlõség gondolata, érvényesítése mindanynyiunk számára kulcskérdés. A programban érintett
munkatársak, szakemberek valószínûleg úgy is gondolnak majd erre az évre, mint az elsõ eredmények
évére, a tartalmi tapasztalatátadás megkezdésének
idõszakára. Programirodánk számára talán egyre
inkább a Programdokumentumban foglalt célok teljesülését hozta az év: egyre inkább körvonalazódott,
milyen gyakorlati szakmai eredményeket mutatnak fel
a munkaerõ-piaci hátrányos megkülönböztetés és
egyenlõtlenség elleni küzdelem jegyében 2005-ben
elindított innovatív, kísérleti projektek.
Talán mindenki számára érzékelhetõvé válik mindez,
ha megtekinti a projektekrõl készült rövidfilmeket,
amelyeket az EQUAL program támogatásával képzettséget és gyakorlatot szerzett hátrányos helyzetû –
megváltozott munkaképességû és roma – fiatalok
készítettek. A filmeket nézve szembesülhetünk igazán
azzal, hogy a modellértékû fejlesztések és szakmai
együttmûködések – sok-sok küzdelem és rendkívül
nehéz tanulási folyamat után – végül eljutnak a várvavárt eredményekig. Nagyon sok elkötelezett munkatárssal és szakemberrel találkoztam és dolgoztam
együtt a program eddigi végrehajtása során, és úgy
gondolom, céltudatosságuk és kitartásuk nélkül ma
nem beszélhetnénk szakmához jutott, a nyílt munkaerõpiacon helytállni képes, korábban munkanélküli vagy
megváltozott munkaképességû emberekrõl, szemléletváltást megtapasztalt szakemberekrõl, és remélhetõleg más szervezetek által is eredményesen alkalmazható sikeres módszerekrõl. Külön kiemelem a
nemzetközi együttmûködés során sikerrel átvett vagy
átadott gyakorlati módszereket és eszközöket (sok
ilyen van), amelyekkel a magyarországi szervezetek
gazdagodtak, illetve gazdagították európai partnerszervezeteiket.
A szervezetek munkatársai, szakértõink és kollégáim
az EQUAL tematikus hálózatok keretében is folytatták

a munkát. A korábbi nehézségek után fölgyorsult és
egyre gördülékenyebb együttmûködés eredményeként
komoly elõrelépés történt az ún. „termékfejlesztési”
folyamatban. A „Megváltozott munkaképességû
emberek hálózat” elvégezte kutatását, és folytatta a
munkaerõ-piaci szolgáltatások standardizált, egységes
folyamatának leírását. Az „Integrált hálózat” valamennyi területen (Mentorálás-mentorság, Munkapocs,
Kulcskompetenciák stb.) közelebb jutott a „késztermékig”. A „Nõk és férfiak esélyegyenlõsége hálózat”
elkészítette esélyegyenlõségi kézikönyvét. A „Roma
hálózat” folytatta az esettanulmányok elkészítését,
a „Fiatalok hálózat” pedig gyakorlatilag befejezte az
„Új esély - Komplex Ifjúságsegítõ Intézmény/Program”
modell kidolgozását.
A hálózatok szakmai munkája során 2007-ben újabb
ötletek, javaslatok is adódtak, amelyek további szakmai fejlesztéseket eredményeztek (pl. oktatófilm, új rehabilitációs szolgáltatások adaptációja, munkaadók
érzékenyítése újszerû eszközökkel, szervezeti együttmûködés kiterjesztése a munkaerõ-piaci reintegráció
érdekében); ezek megvalósítása a fennmaradó források terhére 2008-ban valósul meg.
A projektek és a tematikus hálózatok keretében elért
eredmények lehetõ legteljesebb hasznosulása érdekében megkezdtük az EQUAL-honlap átalakítását.
Célunk, hogy a program eredményeit hangsúlyos
módon, és a tágabb szakmai közvélemény számára
is érthetõ, érdekes formában jeleníthessük meg. A megújuló honlap minden bizonnyal hozzájárul majd
a program- és szakpolitikai szintû tapasztalatátadás
lehetõ leghatékonyabb megvalósításához, megfelelõ
tájékoztatást ad az EQUAL fejlesztési partnerségeken
túl más szakmai szervezeteknek is, és reményeim szerint sok új, jövõbeni
projektötlet kidolgozását
és megvalósítását teszi
lehetõvé. Jó böngészést
minden érdeklõdõnek!
www.equalhungar y.hu

Balogh Attila
program igazgató

Az EQUAL programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza.

The EQUAL programme is funded by the European Social Fund and the Hungarian Government.
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• „Csak legálisan”- Hátrányos helyzetûekkel a fekete foglalkoztatás ellen
Miskolc és vonzáskörzetében a munkaerõ-piaci helyzet javítása, különös tekintettel a hátrányos helyzetûek legális
foglalkoztatásának növelésére.

• Roma Szolgáltató (munkaerõ-piaci és közösségi) Hálózat
A roma népesség munkaerõ-piaci helyzetének javítása, a hozzáférés esélyének növelésének szolgálata. A roma
szervezetek, kisebbségi önkormányzatok szakmai fejlõdésének segítése.
• Az egészségügyi reform által érintett szakdolgozók bevonása az otthonápolás rendszerébe
A programban részt vevõ szervezetek az egészségügyi reform következtében felszabaduló egészségügyi dolgozókat
alkalmaznak az önellátásra képtelen emberek ápolása érdekében.

• A romák önálló gazdasági tevékenységének támogatása
Célja, hogy a támogatott szervezetek által folytatni kívánt gazdasági tevékenységet gazdaságilag racionálisan,
hosszú távra fenntartható módon, több éves szakmai és szervezeti fejlesztéssel valósítsák meg.
• Hátrányos helyzetû térségekben lakók mobilitásának elõsegítése
Alternatív munkaközvetítõ és kölcsönzõ szervezetek közremûködésével közvetlen anyagi támogatás és segítõ szolgáltatások (pl. motiválás, képzés, életvezetési tanácsadás, stb.) nyújtása a hátrányos helyzetû munkavállalónak.
• Szakmai rendezvények és kiadványok program
A munkaerõ-piaci tapasztalatok és változások megismerésére rendezvények, önálló kiadványok, információhordozók,
adott témakörökkel kapcsolatos hazai kutatási anyagok, tanulmányok létrejöttének támogatása.

• Segítõ-Háló program
A helyi foglalkoztatási és szociális feladatok ellátásában szerepet játszó professzionális civil szervezetek, civil szolgáltatók megalakulását, létezését, fejlõdését segítõ országos szakmai tanácsadó hálózat mûködtetése.

• Nem mondunk le senkirõl programhoz kapcsolódó képzési program
A 33 leghátrányosabb helyzetû kistérség helyi kulcsszereplõinek felkészítése a felzárkózásra. Célja a kistérségi
résztvevõk képzése, felkészítése az aktív szerepvállalásra, a tervezési folyamatokra, projektek készítésére és kidolgozására, pályázatok benyújtására, és a fejlesztési folyamatokban való részvételre.
• Kistérségi integrált munkaerõ-piaci és szociális szolgáltatások program
Holland modell alapján álláskeresõ szolgáltatások összehangolt rendszerének, és az álláskeresõk elhelyezkedését javító
foglalkoztatási programok kialakítása.

• Kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése a leghátrányosabb helyzetû kistérségekben
Magyarország 47 leghátrányosabb kistérségében tevékenykedõ kisvállalkozások segítése. A program támogatja a kisvállalkozó alkalmazotti létszámának bõvítését, a versenyképességet növelõ technológiai fejlesztést/beruházást, az üzleti
infrastruktúra fejlesztését, az innovatív tevékenységet a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

• „+1 fõ” program egyéni vállalkozóknak
Vissza nem térítendõ állami támogatás a vállalkozások elsõ munkavállalójának alkalmazása érdekében. A program célja
a vállalkozói szellem és a jövedelem-termelõ képesség erõsítése, a versenyképesség növelése.

• Távmunka támogatása a leghátrányosabb helyzetû kistérségek munkavállalói számára
A vállalatok ösztönzése a 47 leghátrányosabb helyzetû kistérségben élõk távmunkában való alkalmazására. Nagyban
támaszkodik a kistérségekben kiépült közösségi információs bázisokra (teleházakra), valamint a foglalkoztatási paktumok
részvételére.
• Telepes Program
A telepszerû lakókörnyezetben élõ roma lakosság foglalkoztatási helyzetének javítása. Olyan projektek támogatása,
amelyekben a telepen élõk képzettséget szereznek, miközben részt vesznek saját lakásaik kialakításában.

• Foglalkoztatást elõsegítõ tevékenységekhez kapcsolódó kommunikáció
A gazdaság szereplõinek, elsõsorban a munkavállalók széles körû és közérthetõ tájékoztatása arról, hogy milyen
foglalkoztatást elõsegítõ kínálat áll rendelkezésükre. Célja az uniós és hazai foglalkoztatáspolitika elveinek a terjesztése.

• Esélyegyenlõség a munka világában
Olyan kommunikációs és média programok megvalósításának támogatása, amelyek feltárják a munka világában fellelhetõ
esélyegyenlõtlenségeket, és bemutatják a megoldást célzó legjobb gyakorlatokat.

• Minõsített foglalkoztatási paktumok mûködésének támogatása
Már mûködõ foglalkoztatási paktumok támogatása, további munkahely-teremtési és forrás-szerzési lehetõségek megvalósítása, és a hosszú távú fenntarthatóság biztosítása céljával.

• Munkaügyi tárgyú kutatások program
Jogi, közgazdasági, demográfiai, szociológiai, pedagógiai, pszichológiai kutatások levezetése. Foglalkoztatási helyzetértékelések, hatásvizsgálatok, elõrejelzések készítésének támogatása. Kutatáshasznosítás.
Aktuális támogatási programjainkról és pályázati kiírásainkról további információ a honlapunkon található, a www.ofa.hu címen.
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Felügyelõ Bizottság
Pirisi Károly a Felügyelõ Bizot tság elnöke, Balogh Zoltán, Keleti Tamás, Nemoda István,
Nyenyestánné Endrész Katalin, Recska Endre, Ríz Ádám, Somodi Istvánné dr., Vincze Géza
Kuratórium
Vértes János a Kuratórium elnöke, dr. Antalffy Gábor, dr. Borsik János, Csuport Antal, Kozma Károly,
dr. Márkus Imre, Nagy Judit, Simon Dezsõ, dr. Szabadkai Antal
Programiroda
Adorjánné Csank Zsuzsanna, Balázs Anita, Benkó Balázsné, Bokonics Kinga, Bonfig Ágnes szakmai
igazgató helyettes, Csizmadia Béláné, Czékmány Gyõzõ, Dévényi Zsolt, Fazekasné Gálfi Ágnes,
Garainé Révay Adrienn, Gelencsér László, Hanyecz Andrea, Haraszti Tamás, dr. Jánosdeák
Viktória, Kalcsits Szilvia, Kis Anna dr., Kiss Imre, Kiss Natália, Kormos Krisztián, Kormosné Kiss
Andrea, Laki Dorottya, Lukácsi Ildikó, Mádai Péterné, Milisics Jánosné, Molnár Olga, Nagy Erika,
Nemeskéri János, Németh Erzsébet Piroska, Pataky Erzsébet, Seller Károly, Szántó Tamás, Száraz
András, Székely Gabriella ügyvezetõ igazgató, dr. Széles Katalin, dr. Szoboszlay Árpádné,
Szokolainé Molnár Eszter, Szuchy Zsuzsanna, Ujszászi Éva, Varga Erzsébet, Vida Szabó Ildikó,
Wester Marianna
Pénzügyi Iroda
Buzási János, Fodor Marietta, Juhász Beáta, Juhász Tamás, Kardos Ignácné, Kucsera Pál,
Kuti Mónika, Molnár Zsuzsanna, Nagy Zsuzsanna, Szabó Tiborné gazdasági igazgató helyettes
Célszervezeti Iroda
Gottl Balázs irodaigazgató, Halbauer Rozália, Lukinits Ágnes kereskedelmi igazgató
OFA Hálózat
Benczúr Tamás, dr. Csáky Gyopár, Dancsházy Kinga, Gyarmathi Mihály, Ignácz József,
Kasza Boglárka, Királyné Kerék Anikó, Kiss Renáta, Kodák Mónika, Laki Edina, Lehel Andrásné
irodavezetõ, Máté Szilvia , Nagy Sándor, Németh Tímea, Ombódi Ágnes, Pappné Kovács Kata,
Varga Tamás, Zsoltánszki Renáta
OFA EQUAL Nemzeti Programiroda
Balogh Attila programigazgató, Beyer Erzsébet, Fendt Gyula, Gyermán Zsolt, Hornung Zsuzsanna,
Kajtár Vera, Kalóné Kertai Katalin, Kovács Orsolya, Kun Klára, Levenda Judit, Pál Balázs, Polák
Andrea, Szarka Krisztina, Tirpák Veronika
Szakértõk
dr. Baják Gyula, dr. Bányi Gyuláné, Bedõk Barnabásné, dr. Berentey Ernõné, dr. Berki Tibor,
Bocsi Sándor, Bokor Csabáné, Demkó Olivér, Drimál István, Duchon Gáborné, dr. Frey Mária,
dr. Garzó Lilla, Gergely Zoltánné, Gólya Balázs, Gúr Nándor, Gyarmathi-Szabó Éva, Hajas György,
Horváth Lajos, dr. Juhász Csaba, Kelemen Endre, Köves Gábor, Mészáros Tibor, Nagy Géza,
Németh Zsolt, dr. Pál László, Pál Tibor, Pap Enikõ, Petróczi Ferenc, dr. Pongrácz László, dr. Soós
Adrianna, Svastics Carmen, Szász Andrea, Szeremi Lászlóné, Takács Ágnes Margit, Tornai Anikó,
Tóth Anikó, Varga Tamás, dr. Váry Annamária, Várnai Myrtill
Monitorok
Kiss Imre, Láng László, Letenyei Róbert, Pósfay Péter, Szabó János Zoltán, Varga István
Szakértõi Bizottságok

A Munkaügyi tárgyú kutatások program véleményezõ szakértõi bizottsága:
Demkó Olivér, dr. Garzó Lilla, dr. Horváth Lajos, dr. Pongrácz László, Tóth Anikó
A Szociális szövetkezet szakértõi munkacsoportja:
Farkas Tamás, Karácsony Mihály, dr. Nagyné Varga Ilona, dr. Pál József, dr. Petneházi Tóth Judit,
dr. Soltész Anikó, Serafin József, Váradi Lajos
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OFA Hálózat
Központi és Közép-Magyarországi
Regionális iroda
1037 Budapest, Lajos u. 80.
Telefon: 06/1 555 2930
Fax: 06/1 555 2939
www.szocialisgazdasag.hu
e-mail: rop@ofa.hu
Dél-Alföldi Regionális Iroda
6721 Szeged, Brüsszeli krt. 21.
Telefon: 06/62 444 288
Dél-Dunántúli Regionális Iroda
7623 Pécs, Szabadság u. 33.
Telefon: 06/72 212 354

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)
Székhely: H-1037 Budapest, Bokor u. 9-11.
Telephely: H-1037 Budapest, Lajos u. 80.
Postacím: 1301 Budapest, Pf. 84
Telefon: 06/1 555 2900
Fax: 06/1 555 2929, 2959
e-mail: info@ofa.hu
www.ofa.hu
OFA EQUAL Nemzeti Programiroda
1037 Budapest, Lajos u. 80.
Telefon: 06/1 555 2970
Fax: 06/1 555 2989
www.equalhungary.hu

Észak-Alföldi Regionális Iroda
4025 Debrecen, Simonffy u. 45.
Telefon: 06/52 531 880
Telefon/Fax: 06/52 531 881
Észak-Magyarországi Regionális Iroda
3530 Miskolc, Görgey u. 5.
Telefon: 06/46 507 537
Fax: 06/46 507 536
Közép-Dunántúli Regionális Iroda
8200 Veszprém, Kossuth L. u. 10.
Telefon/Fax: 06/88 328 921
Nyugat-Dunántúli Regionális Iroda
9700 Szombathely, Kõszegi u. 2.
Telefon: 06/20 913 7262

