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“Jó pályán!” szakmai fórumsorozat – a következő állomás Várpalotán

A 2010 nyarától 2011 novemberéig tartó TÁMOP 5.5.1/A-10/1 “Jó pályán! Jó gyakorlatok
továbbfejlesztése és alkalmazása a munkaerő-piaci integrációért és esélyegyenlőségért”
projekt keretében 2011. június 18-án szombaton 10 órai kezdettel a Két Bagolyhoz
fogadó (8100 Várpalota, Péti út 2.) emeleti termében szakmai fórum kerül megtartásra
az "IRISZ" Nőegyesület, Várpalota szervezésében.
A szóban forgó projekt során a főpályázó SZGTI (Szakszervezetek Gazdaság és
Társadalomkutatási Intézete) konzorciumi partnerével (Nők a Holnapért Alapítvány)
felhasználja, ötvözi és továbbfejleszti a korábbi Bérbarométer (www.berbarometer.hu) és
Pályainformációs
tanácsadók
projektben
(www.palyatanacsadok.hu)
kialakított
gyakorlatát. A projekt négy régióban - többek között a Közép-dunántúliban - valósul
meg.
A „Jó Pályán!” egyik célja az, hogy a munkaerő-piaci integráció és pályainformációs
tanácsadás témájára fókuszáló képzés keretében négy helyszínen (Nyíregyháza,
Békéscsaba, Miskolc, Várpalota) segítsen az álláskeresőknek, pályakezdőknek vagy
egyszerűen azoknak, akik másokon szeretnének segíteni a pályára kerülésben. 2011
májusára gyakorlatilag minden régióban sikeresen lezajlott a tervezett 15-15 fő
pályainformációs képzése, Közép-Dunántúlon ez már áprilisban megtörtént. A régióban a
tervezett 15 fő helyett 19 fő került kiválasztásra és kezdte el a képzést, s 16 fő el is
végezte. A képzés kistérségi, illetve megyei szinten került meghirdetésre, a felvétel a
jelentkezés sorrendjében történt. A létszám nagyon gyorsan betelt, ami egyértelműen az
ilyen jellegű képzés iránti jelentős igényt mutatja. Tekintettel arra, hogy a képzés
szervezését a Közép-Dunántúli régióban a Várpalotai Írisz Nőegyesület vállalta,
elsősorban nők jelentkeztek, bár a meghirdetés nem tartalmazott ilyen kitételt. Ezen
túlmenően azonban az összetétel rendkívül heterogén, mind életkort, mind végzettséget
tekintve. A hallgatók döntően a képzés helyszínén, Várpalotán élnek, illetve a
kistérséghez tartozó településekről jönnek, egy fői Veszprémből járt. Legtöbben (12 fő)
középfokú végzettséggel rendelkeznek, négy fő felsőfokú végzettségű, van közöttük pl.
több diplomás mérnök-közgazdász is. Alkalmazásban állók épp úgy megtalálhatók
közöttük, mint álláskeresők, munkanélküliek és nyugdíjas is. A képzettek többsége 25-54
év körüliek, de négy 54 év feletti és két 25 év alatti résztvevő is színesítette a palettát. A
legfiatalabb hallgató 21 éves, a legidősebb 62, de van a hallgatók között fiatal leány,
négy gyermekes családanya, nagymama, stb. is. A képzéseken való megnyilatkozásaik
alapján megállapítható, hogy a közép-dunántúliakat elsősorban személyes élethelyzetük,
illetve a munkanélküliségtől való félelem motiválta a jelentkezésre. Szinte valamennyien
megélték, vagy családtagjuk szenvedte, szenvedi el a munkanélküliség hátrányait. Ma
már a legtöbben úgy érzik, hogy képesek lennének mások számára tanácsokat adni.
Nagyon hasznosnak ítélték a képzéseket saját személyiségük megismerése és fejlesztése

szempontjából, de a gyakorlati álláskereső technikák és munkajogi ismertek is jól
hasznosíthatók számukra
A projekt második szakaszának részeként valamennyi régióban megvalósulásra kerülő
helyi szakmai fórumokon 30-30 főnek (összesen 120 főnek) lesz lehetősége találkozni a
munkaerő-piaci integráció és az életpálya tanácsadás témájában érintett felekkel, pl. a
helyi munkaügyi központok, helyi szakképzési központok, a helyi fejlesztési és képzési
bizottságok, önkormányzatok képviselőivel, helyi vállalkozókkal. A szakmai műhelyeken
születő ötletek, tervek gondozását a továbbiakban a mentorok végzik. A Közép-dunántúli
régióbeliek a szakmai fórumon elsősorban a helyi lehetőségekre vonatkozó ismeretek
bemutatását várják, konkrét elhelyezkedési lehetőségek ismertetését kérnék. Érdekli
őket a tágabb környezetre való kitekintés is, hazai és nemzetközi viszonylatban.
Ezeket az óhajokat is figyelembe véve készült el a 2011. június 18-án szombaton a Két
Bagolyhoz fogadó (8100 Várpalota, Péti út 2.) emeleti termében szakmai fórum
programja. Itt - többek között – gondolatébresztőként Talabér Márta, Várpalota Város
polgármestere számol be a város helyzetéről, az aktualitásokról és lehetőségekről;
Torákné Tóth Ilona, a Fejér Megyei Kormányhivatal Várpalotai Kirendeltség vezetője a
várpalotai és a Veszprém megyei munkaerő-piaci helyzetképről; Benkó Adrienn, a Fejér
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Befektetés Ösztönzési Osztály vezetője a
Munkaügyi Központ munkaerő-piaci szolgáltatásairól. Dr. Nagy Erika előadásában szó
lesz a Jogpont működéséről, dr. Borbély Szilvia pedig beszámol a régió foglalkoztatási
profiljáról. Az esélyegyenlőségről Szabó Zsóka és a civil szektor szerepéről Törzsök
Károlyné dr. számol be.
A Közép-dunántúli régióban a projektet Törzsök Károlyné dr. (Írisz Nőegyesület)
mentorálja. A szakmai fórumok által alkotott hálózatok nyitottak, bárki csatlakozhat
hozzájuk – azok is, akik a képzésben nem vettek részt - akár a helyi mentorokon
keresztül, akár a projekt (www.palyatanacsadok), akár közép-dunántúli mentorszervezet
(www.irirsz.varpalota.hu) honlapján keresztül.
/Dr. Borbély Szilvia/
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