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Sajtómegjelenések 

TÁMOP-1.4.1-12/1 

 

„Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit 

szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével” 

 

Az Új Széchenyi Terv fókuszában a foglalkoztatás erőteljes kiterjesztése áll: a 

gazdaság- és társadalomfejlesztő programot az a tendencia vezérli, hogy tíz év alatt egymillió 

új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon.   A konstrukció fontos része a fiatalok 

oktatásból munkaerő-piacra történő átmenetének elősegítése összhangban az Új Nemzedék 

Jövőért Program és a Nemzeti Ifjúsági Stratégia által megfogalmazott irányelvekkel.  

A fiatalok munkaerő-piaci integrációját segítendő, a Társadalmi Megújulás Operatív 

Program (TÁMOP) keretében új programok indulnak a fiatalok vállalkozóvá válásának 

elősegítése, a középfokú szakképzettséggel rendelkező fiatalok gyakornokként történő 

foglalkozatásának támogatása, illetve az oktatásból a foglalkoztatásba való átmenet 

megkönnyítése érdekében. 

A fiatalok között igen magas azoknak a száma, akik szakképzettséggel sem találnak 

munkát,(a 25 év alatti regisztrált álláskeresők 40 százaléka szakképzettséggel rendelkezik) 

ennek oka általában, hogy nem a munkaerőpiac által igényelt szakképesítéssel rendelkeznek, 

illetve nem rendelkeznek munkatapasztalattal.  A TÁMOP-1.4.1-12/1 program keretén belül 

meghirdetett „Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit 

szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével” című pályázat célja ezért többek 

között az is, hogy elősegítse a fiatalok munkatapasztalat szerzését. A civil szektorban 

biztosítható a munkáltatói háttér a fiatal álláskeresők, munkanélküliek számára, ezáltal 

erősítve a humánszolgáltató nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitását. 

 



 

2 
 

 

A projekt eredményességét több sikeres pályázat is mutatja, néhány példa:  

 

 „Nyitott szemmel” Közhasznú Egyesület: 

http://www.nyitottszemmelkhe.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=227:tamop-

141-121-2013-0417-qnyitott-szemmelq-a-palyakezdkert&catid=63:tamop&Itemid=116 

 

 Salva Vita Alapítvány: 

http://salvavita.hu/munkara-felkeszites-onkormanyzatoknal/ 

 

 Korszerű Kereskedelemért Alapítvány: 

http://project.szolfportal.hu/tamop-1-4-1-12-1-2013-0230-palyazati-folap 

 

 Humanitas Szociális Alapítvány: 

http://www.humanitasalapitvany.hu/37-sajtokozlemeny 

 

 Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zempléni Szervezete: 

http://www.sajtokozlemeny.com/sajtokozlemeny/egy%C3%A9b/20150331/munkahelyteremt%C3%

A9s-magyar-v%C3%B6r%C3%B6skereszt-borsod-aba%C3%BAj-zempl%C3%A9n-megyei-szer 

 

 OTP Fáy András Alapítvány: 

http://www.otpfayalapitvany.hu/sajtokozlemeny_az_otp_fay_andras_alapitvany_trenerei_uj_penzu

gyi_kulturat_epitenek_nyiregyhazan_ 
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http://www.otpfayalapitvany.hu/sajtokozlemeny_az_otp_fay_andras_alapitvany_trenerei_uj_penzugyi_kulturat_epitenek_nyiregyhazan_
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Szintén a sikeres pályázók közé tartozik a debreceni Huszár Gál Gimnázium, 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. A pályázatról írt sajtóközlemény az 

intézmény honlapja mellett több portálon is megjelent.   

http://www.intezmenyvezetes.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=3836&Itemid=64 

  

http://www.raabe.hu/hirek/hatranyos-helyzetu-allaskeresok-foglalkoztatasa-a-huszar-gal-
iskolaban.html 

  

http://moderniskola.hu/cikk/hatranyos-helyzetu-allaskeresok-foglalkoztatasa-huszar-gal-iskolaban 

 

A 2014.04.01 és 2015.04.30 között megvalósult projektnek köszönhetően az 

intézmény 2 főt alkalmazott egy éven keresztül.  Egy fő felsőfokú végzettséggel rendelkező 

pályakezdő az Intézmény adminisztratív feladatainak ellátásában működött közre. Egy fő 

szakképzett pályakezdő az intézmény gondnoki feladatait látta el. 

A gondnoki munkakörben foglalkoztatott munkatárs részére a pályázati keret 

munkaruhát és lábbelit is biztosított. Emellett a mindennapi karbantartáshoz, javításhoz 

hegesztőkép, az Intézmény udvarának és parkjának gondozásához fűnyíró és fűkasza, az 

Iskola épületének homlokzati és belső emeleti részeinek karbantartásához, festéséhez, 

ablakainak tisztításához egy több funkciós stabil alumínium létra megvásárlására is 

lehetőségünk nyílt. A projekt egy éves futamidején túl a két fő alkalmazott 3 hónapos 

továbbfoglalkoztatása is megvalósul.  

 

A TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0534 azonosító számú, „Hátrányos helyzetű álláskeresők 

foglalkoztatása a Huszár Gál Iskolában” című projekt céljainak megvalósulásához az 

Európai Unió és a Magyar Állam 6.082.800 Ft támogatást nyújtott. 

Debrecen, 2015. április 30. 
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