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

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 25-én szombaton 10 órai kezdettel a Garzon Szállóban
(5600 Békéscsaba, Ifjúsági tábor 1701.) szakmai fórum kerül megtartásra az Békés
Megyei Nők Egyesülete 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 dél-alföldiben - 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
május végére gyakorlatilag minden régióban sikeresen lezajlott a tervezett 15-15 fő
pályainformációs képzése. A Dél-alföldi régióban a tervezett 15 fő helyett 17 fő végezte
el sikerrel a képzést és kap erről tanúsítványt is.
A Dél-alföldi régióban a résztvevők fele a harmincas éveit tapossa, a másik része a
negyvenes ötvenes éveiben jár, de volt három hatvan éven felüli hallgató is. A
résztvevők döntően főiskolát végeztek, vagy jelenleg is főiskolára járnak, a többiek
érettségivel, technikusi képesítéssel, vagy akár több szakmával is rendelkeznek. A
projekt nyolc intenzív álláskeresővel indult, de közülük ketten – támogatott munkahelyen
- határozott idejű szerződéssel már dolgoznak. Ketten nyugdíjasok, a többiek pedig
munka mellett jártak a képzésünkre.
A Dél-Alföldi régióban a képzésre jelentkezők döntően helyzetükön szeretnének
változtatni, naprakész információt szerezni a munkaerő-piaci helyzetről, melyet fel
tudnak használni saját céljukra, vagy segíteni tudnak bajban lévő családtagjaiknak,
ismerőseiknek. Számítottak arra is, hogy új kapcsolatok, barátságok révén esetleges nő
a munkához jutás lehetősége is. Remélik azt is, hogy sikerül feltárni a bennük rejlő
lehetőséget, amellyel sikert érnek el és önbizalmuk nő. Megerősítést reméltek az
álláskeresésben, s remélték, hogy a szakemberek rámutatnak és feltárják az eddigi
hibáikat az álláskeresés során.
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, önkormányzatok képviselőivel.
A szakmai műhelyeken születő ötletek, tervek gondozását a továbbiakban a mentorok
végzik. A Dél-alföldi 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 25-én szombaton a
Garzon Szállóban (5600 Békéscsaba, Ifjúsági tábor 1701) megtartásra kerülő szakmai
fórum programja. Itt - többek között – gondolatébresztőként Herczeg Tamás, Békéscsaba
Megyei Jogú Város Önkormányzatának tanácsnoka, a város helyzetéről, az aktualitásokról és
lehetőségekről; Kiss Ilona, a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja munkaerő-piaci
elemzője, a Békés megyei munkaerő-piaci helyzetről és a munkaügyi központ szolgáltatásairól;
Juhászné Leszkó Andrea, az MSZOSZ Békés megyei kirendeltség vezetője a szakszervezet
szerepéről a jogérvényesítésben; dr. Borbély Szilvia pedig a régió foglalkoztatási profiljáról
számol be. Az esélyegyenlőségről Szabó Zsóka és a civil szektor szerepéről Szikora
Mihályné Békés Megyei Nők Egyesülete elnöke számol be.

A Dél-alföldi régióban a projektet Szikroa Mihályné (Békés Megyei Nők Egyesülete)
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 dél-alföldi mentorszervezet
(http://nokegyesulete.hu) honlapján keresztül.
/Dr. Borbély Szilvia/
2011. június 20.

