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Új lépés – induljunk együtt!

Kiknek szól a program?
A programunkat olyan emberek számára terveztük, akik legalább öt éve nem jutottak munkához,
hátrányos helyzetűek, és alacsony iskolai végzettségűek, de segítségünkkel egy számukra ideális
illetve megfelelő piacképes szakma elvégzése után tartósan munkát tudjanak végezni. Azon
személyek jelentkezését várjuk tehát, akik akarnak, illetve tesznek is életük jobbra fordítása
érdekében, és hajlandóak képzésben részt venni. Azok jelentkezhetnek akik:
•
•
•
•

öt éve nem jutottak munkához, vagy munkatapasztalattal nem rendelkeznek
alacsony iskolai végzetséggel (8 általános vagy az alatt) rendelkeznek
vagy alanyi jogon ápolási díjban részesülnek
vagy csökkent munkaképességűek, fogyatékkal élők

Kiemelten keresünk legalább 3 éve ápolási díjon lévő, vagy legalább 5 éve nem
foglalkoztatott Munkaügyi Központban nem regisztrált jelentkezőket.
Aki nem jelentkezhet:
Azon személyek, akik nyugdíjszerű ellátást kapnak, akiknek munkából származó jövedelme van.
Mi a lényege?
A program egyik legfontosabb és kötelező eleme a képzés. A jelentkező számára a képzés költségét,
illetve az esetleges utazási költségeket a program fizeti ki. A program lehetőséget biztosít,
munkaerőpiaci, illetve pályaorientációs tréningen való részvételre. A képzést követően lehetőség
szerint a tanult szakmában, való elhelyezkedésben nyújtunk egyénenként segítséget. A megfelelő
munkahely megtalálásához segítséget nyújtunk, de a választást és a munkakeresés feladatát a
résztvevőnek kell elvégezni.
Mit nyújtunk a résztvevőknek?
• Maximum 4 hó időtartamú - OKJ-s képzés,
• Tréningeket,
• Lehetséges pénzbeli támogatás a képzés ideje alatt,
• Útiköltség hozzájárulás a képzés időszaka alatt,
• Elhelyezkedésben és a munkahely megőrzésben nyújtunk segítséget,
• Álláskeresési technikák elsajátítása és használata a klubfoglalkozásokon,
• Személyes segítés és tanácsadás,
• Lehetőség van jogi és pszichológiai tanácsadás igénybevételére
Mikor kezdődik?
Képzés tervezett indulása: 2012. május-június. A jelentkezés folyamatos a képzés indulásáig.
Hol és hogyan lehet jelentkezni?
Szentlőrinc, Erzsébet u. 5. szám alatt személyesen minden kedden és pénteken 09 - 13 óra
között, vagy telefonon. A jelentkezés még nem jelent automatikus felvételt, a jelentkezés
elfogadásáról a program munkatársai döntenek.
Információ: Boldizsár Imre – 70-7768607
A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatásával valósul meg.
A MásKépMás Esélyegyenlőség Emberközpontú Szemlélettel Közhasznú Alapítvány valósítja
meg a programot.
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