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Előszó 

 
 
Budapesten igen sok munkahely várja rátermett emberét, mégis csaknem 
negyvenezer aktív korú szeretne, de nem tud elhelyezkedni. A munkanélküliség 
tartóssá válása a családi, társadalmi kapcsolatokat is gyorsan erodálja. Az 
eladósodás, a társadalmi leszakadás örvénye nagy erővel sodorja magával azt, 
akinek nincs kapaszkodója. Jellemző reakció az intézményrendszerrel szembeni 
bizalomvesztés, illetve szembefordulás. Az állami és az önkormányzati 
hivatalok és intézményeik munkatársai bizony gyakran kénytelenek a hozzájuk 
fordulókat „eltanácsolni”, megfelelő segítő eszköz hiányában.  
 
Vajon hány segítségre szoruló ember „pörgött ki” a hivatalokból csak azért, mert 
nem volt kellő információ a neki megfelelő segítség elérhetőségéről? Vajon 
tudhatják-e a hivatalok, intézmények, szervezetek munkatársai, hogy kik, hol, 
kiknek és milyen szolgáltatásokat tudnak biztosítani. Van-e az „ügyfelemnek 
éppen szükséges” segítő partnerszervezet, szolgáltatás? 
Kellően hasznosulnak-e azon szolgáltató szervezetek kapacitásai, melyek az 
elmúlt években, illetve az Európai Uniós programok során kiépültek 
Budapesten?  
 
E könyv lapjain az olvasó megismerkedhet Budapest több mint 40 
foglalkoztatási szolgáltatást nyújtó szervezete 65 munkaerőpiaci programjával, 
szolgáltatásával. A szolgáltatások a tartósan munkanélküliek, a fogyatékkal élők, 
a romák, a pályakezdők, a nők és egyéb, összesen 11 célcsoportnak kínálnak 
adekvát segítséget. Van olyan szolgáltató, amely egy-egy kisebb befogadó 
képességű programot működtet és van olyan, melynél évente több ezer ügyfél 
fordul meg. A szervezetek több, mint fele civil segítő szolgálat, jelentős részük 
egész Budapestről és környékéről várja a jelentkezőket, más részük pedig csak 
kerületi hatósugarú. Olyan viszont egy sincs köztük, mely bármilyen 
ellenszolgáltatást, „díjazást” fogadna el a segítségre szorulóktól.  
Magunk sem gondoltuk, hogy milyen széles és színes a segítő szervezetek 
palettája. Most már „csak” meg kell ismerni, tudni kell használni e formálódó 
lehetőségeket. 
 
Az összeállítás remélhetőleg segít partnerkeresésben, a komplex szolgáltatások 
megszervezésben is, (pl. Európai Uniós programokhoz). Nem szerencsés 
minden kerületben, mindenféle szolgáltatást külön-külön „kiizzadni”, azaz 
kifejleszteni és működtetni. Azonban, ha egy-egy szolgáltatás fejlesztése a cél, 
akkor pedig külön segítség a szomszédos jó gyakorlat megismerése, 
felhasználása. Ilyen együttműködési, partnerségi hálók kialakulása már több 
területen látható. 
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Az almanach összeállítása során megkerestünk minden olyan szervezetet, 
melyről tudható volt, hogy valamilyen munkaerőpiaci, illetve foglalkoztatással 
kapcsolatos személyes szolgáltatást működtet. Megkértük őket, hogy mutassák 
be magukat, szolgáltatásaikat, s leginkább, hogy adják meg elérhetőségüket, 
nyitva tartásukat. Akik ezt megtették, azok kerültek palettánkra. Külön jelezzük 
azon szervezeteket, illetve szolgáltatásokat, melyek még csak konkrét, de EU-s 
támogatást nyert programmal rendelkeznek, hiszen potenciális szolgáltatóként a 
szakemberek számolhatnak velük. Akiket nem értünk el, illetve nem jeleztek 
vissza, reméljük jelzik szerkesztőségünknek, s a következő almanachunkban 
már ők is szerepelhetnek. 
 
Budapest innovációs képessége a foglalkoztatási szolgáltatások területén 
kiemelkedő. Az e tárgyú nyertes EU-s foglalkoztatási HEFOP projektek 18%-a, 
az EQUAL projektek 48%-a itt indul. Ez mintegy 6,9 milliárd (!) forint külső 
forrást jelent. Mégis számos szakterület és térség lefedetlen, ellátatlan, 
átfedések alig vannak. Így ezen almanach szolgáltatási térképet is adhat, 
tájékoztatásul a szakemberek, szakpolitikusok számára. 
 
Köszönet illeti a szervezetek munkatársait, akik szakszerűen és határidőre 
rendelkezésünkre bocsátották adataikat, továbbá köszönet illeti a szerkesztőket, 
akik fáradságot nem kímélve járták a szervezeteket, míg össze nem állt a tisztelt 
olvasó elé tárt gyűjtemény. 
Reméljük, kiadványunkkal hozzájárulhatunk az Önök szolgáltatásának 
jobbításához, egy strukturált fővárosi szolgáltatási hálózat kialakulásához, a 
budapesti segítségre szorulók „akadálymentesebb” informálásához.  
 
 
    Kulinyi Márton 
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I Tartósan munka nélkül levők 

 
I.1  FŐVÁROSI MUNKAÜGYI KÖZPONT 

 
A Fővárosi Munkaügyi Központ kirendeltségei 
A kirendeltség címe  
(ellátott kerületek): 

A vezető neve: Telefon: Fax: 

1082 Budapest Kisfaludy u. 11. 
(FMK Központ) 

Vass István 
 igazgató 

303-0722 303-07-22 
 

1039 Budapest Heltai Jenő tér 7.  
(I.-II.-III.) 

Dudás Istvánné  
 

243-8665 
 

243-8663 

1043 Budapest Kassai utca 24/b   
(IV.-XIV.-XV.) 

Balla András  
 

390-2400 
 

390-2409 

1085 Budapest Baross u. 22-26.  
(VII-VIII.) 

Papp Tóth Tímea   215-9980 
 

215-1437 
215-0570 

1113 Budapest Bartók Béla út 132. 
(XI.-XII.-XXII.) 

Pálfi Beatrix  
 

206-6117 
206-6118 
 

204-1704 
206-6117 

1137 Budapest Katona József u. 25. 
(V.-VI.-XIII.) 

Marosvölgyi János  
 

320-5668 339-8270 

1163 Budapest Vívó u. 2. 
(X.-XVI.-XVII.) 

Nagyné Farkas Anna 
 

403-5201 403-3433 

1181 Budapest Darus u. 5.  
(XVIII.-XIX.) 

Bocsi Sándor 
 

292-5528 
292-4399 

292-4399 
290-4473 

1203 Budapest János u. 6.  
(XX.-XXIII.) 

Farkas Erzsébet  284-6405 
285-6324 

284-6404 

1211 Budapest Bajáki Ferenc u. 1. 
(XXI.) 

Adorjánné Kőrösi 
Regina  

420-4560 
277-1433 

277-1033 

1061 Budapest Andrássy út 10. 
Diplomások Információs és Közvetítő 
Irodája (főváros egésze) 

Vas Katalin  
 

311-1227 
311-1414 

269-0154 

1061 Budapest Andrássy út 10. 
Ifjúsági Iroda (főváros egésze) 

Hágen Tímea 
 

302-14-69 302-2017 

1089 Budapest Baross u. 124. 
Hajléktalanok Információs Irodája 
(főváros egésze) 

Ehmann Zoltán  334-2926 
313-5293 

334-29-26 
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A szervezet küldetése: 
A Fővárosi Munkaügyi Központ folyamatos törekvése, hogy a rendelkezésére 
álló forrásokkal és eszközökkel minél eredményesebben járuljon hozzá a 
fővárosi munkanélküliség csökkentéséhez. A munkaügyi központok feladatait 
jogszabályok határozzák meg.  
 
A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A Fővárosi Munkaügyi Központ a munkaerőpiaci szolgáltatások jobb 
elérhetősége érdekében kirendeltségeken keresztül szervezi meg működését. Az 
egyes kirendeltségeken a regisztráció és a munkanélküli ellátás igénybe 
vételéhez kapcsolódó ügyintézés mellett, az ügyfelek jelentkezhetnek az aktív 
munkaerőpiaci programokban való részvételre, illetve igénybe vehetik az FMK 
által nyújtott, a későbbiekben részletesen bemutatásra kerülő szolgáltatásokat. 
 
A szolgáltatás célja: 
A munkanélküliek elhelyezkedésének segítése passzív- és aktív munkaerőpiaci 
eszközök igénybevételének segítésével, szolgáltatások biztosításával. 
 
A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros egésze. 
 
A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
Munkanélküliek bármely csoportja. 
 
A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• az aktív- és passzív munkaerőpiaci eszközök igénybevételének segítése 
• álláskeresési-, munka- és pályatanácsadás 
• pszichológiai, munkajogi és rehabilitációs tanácsadás 
• együttműködés az önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel a 

munkanélküli ügyfelek hatékony segítése érdekében.  
 

A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Központi költségvetés. 
 
A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. 
 
A szolgáltatás eredményei: 
A 2004. évben a Fővárosi Munkaügyi Központ kirendeltségeinél regisztrált, egy 
évnél régebben folyamatosan (tartósan) munka nélkül lévő ügyfelek száma éves 
szinten elérte a 3400 főt. (Az egyes tevékenységek eredményei az alábbiakban 
részletezve.) 
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Álláskereső Klub 
Címe: Bp., 1111 Bicskei u. 6. 
Telefonszáma/Faxszáma: 466-8835; 466-6125 
E-mail: kijaczk@lab.hu, nemethag@lab.hu, mayerk@lab.hu, novakf@lab.hu,  
meszarosjo@lab.hu 
Kapcsolattartó neve: Kijácz Krisztina, Németh Ágnes, Mayer Katalin, Novák Franciska, 
Mészáros József 
 
A szervezet küldetése: 
A Fővárosi Munkaügyi Központ folyamatostörekvése, hogy a rendelkezésére 
álló forrásokkal és eszközökkel minél eredményesebben járuljon hozzá a 
fővárosi munkanélküliség csökkentéséhez. A munkaügyi központok feladatait 
jogszabályok határozzák meg.  
 
A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A munkanélküli emberek nagy része nincs tisztában azokkal a technikákkal, 
eszközökkel, melyekkel felkeltheti a munkaadók érdeklődését, megerősítheti 
alkalmazási szándékukat. Sokan nem, vagy kevéssé rendelkeznek alapvető 
önmenedzselési készségekkel, melyek fejlesztése a sikere álláskeresés kulcsa. 
 
A szolgáltatás célja: 
Az Álláskereső Klub működésének célja, hogy a munkát keresők megismerjék a 
hatékony álláskeresési technikákat, stratégiákat, ezek által a lehető legrövidebb 
időn belül megtalálják a számukra leginkább megfelelő állást. A program során 
a résztvevők motiváltabbá, elkötelezettebbé válnak a munkába állás terén, 
önbizalmuk folyamatosan növekszik; az együtt töltött idő alatt jobban 
megismerik egymást, és kölcsönösen egymás segítésére lehetnek az 
elhelyezkedés érdekében. 
 
A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros egésze. 
 
A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
Munkanélküliek bármely csoportja. 
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A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• tréningek folyamatos szervezése 
• intenzív álláskeresés segítése 
• álláskereséshez szükséges infrastruktúra biztosítása (számítógép, 

álláslista, telefonhasználat, újságok). 
A foglalkozás főbb elemei:  

 önismereti blokk (munkavégzéssel kapcsolatos képességek, készségek, 
érdeklődési körök, értékek feltérképezése) 

 célállás-meghatározása 
 állásinformációs források megismerése  
 munkáltatók alkalmazási eljárásainak feltérképezése  
 bemutatkozó kártya készítése  
 önéletrajz és kísérőlevél készítése  
 telefonálási technikák elsajátítása  
 tájékozódó beszélgetésre és felvételi interjúra való felkészítés  
 állásmegtartás oktatása. 

 
A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. 
 
A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Központi költségvetés. 
 
A szolgáltatás eredményei: 
A 2004. év folyamán az Álláskereső Klub munkatársai 16 háromhetes tréninget 
tartottak 154 fő részvételével, további 732 fővel zajlott egyéni beszélgetés. A 
Klub teljes ügyfélforgalma 2456 főt tett ki.  
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Álláskeresési tanácsadás 
Címe: Bp., 1111 Bicskei u. 6. , valamint a kirendeltségek. 
Telefonszáma/Faxszáma: 466-8835; 466-6125 
E-mail: kijaczk@lab.hu, nemethag@lab.hu, mayerk@lab.hu, novakf@lab.hu,  
meszarosjo@lab.hu 
Kapcsolattartó neve: Kijácz Krisztina, Németh Ágnes, Mayer Katalin, Novák Franciska, 
Mészáros József és a kirendeltségek munkavállalási tanácsadói 
 
A szervezet küldetése: 
A Fővárosi Munkaügyi Központ folyamatos törekvése, hogy a rendelkezésére 
álló forrásokkal és eszközökkel minél eredményesebben járuljon hozzá a 
fővárosi munkanélküliség csökkentéséhez. A munkaügyi központok feladatait 
jogszabályok határozzák meg.  
 
A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A munkanélküli emberek sikeres elhelyezkedése szempontjából fontos, hogy 
ismerjék és magukban megerősítsék az álláskeresés hatékony technikáit. 
 
A szolgáltatás célja: 
Az álláskeresési tanácsadás kapcsán a munkaügyi központok munkatársai a 
segítségre szoruló ügyfelekkel közösen készítenek olyan együttműködési tervet, 
amelyben meghatározzák az elérendő célt, a cél eléréséhez szükséges lépéseket, 
tevékenységeket. Az érdeklődő megtudhatja, mit tehet, ha a munkaadókkal 
történő találkozásokat kudarcként éli meg, megismerheti a pályázat- és az 
önéletrajzírás, az "öneladásnak" a módszereit. 
 
A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros egésze. 
 
A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
Munkanélküliek bármely csoportja. 
 
A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• az önismeret fejlesztése, az értékek rendszerezése 
• segítségnyújtás az önéletrajzok, kísérőlevelek, pályázatok írásánál 
• felkészítés a munkaadóval való találkozás tipikus kérdéseire 
• öltözködési, viselkedési és béralku-tanácsadás 
• a munkahelyen való beilleszkedéssel kapcsolatos tanácsadás. 
 
A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. 
 
A szolgáltatás megvalósításának forrása: Központi költségvetés. 
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Munkajogi tanácsadás 
Telefonszáma/Faxszáma: 303-0722, 303-0737 
Fővárosi kapcsolattartó neve: Dr. Szigeti Gabriella vezető-főtanácsos, Dr. Maday Bíbora 
vezető-főtanácsos, Dr. Antalóczy Márta főtanácsos 
 
A szervezet küldetése: 
A Fővárosi Munkaügyi Központ folyamatos törekvése, hogy a rendelkezésére 
álló forrásokkal és eszközökkel minél eredményesebben járuljon hozzá a 
fővárosi munkanélküliség csökkentéséhez. A munkaügyi központok feladatait 
jogszabályok határozzák meg.  
 
A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A munkanélküli ügyfelek többsége és a munkavállalók egy része nincs abban a 
helyzetben, hogy piaci alapú – foglalkoztatási és munkajogi kérdésekre 
specializálódott – jogi segítséget vegyen igénybe. A szolgáltatás biztosításának 
indoka, hogy az ő jogaik, érdekeik se sérüljenek.   
 
A szolgáltatás célja: 
Ingyenes jogi tanácsadás biztosítása munkanélkülieknek és munkavállalóknak. 
 
A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros egésze. 
 
A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
Munkanélküliek és munkavállalók. 
 
A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
Ingyenes jogi tanácsadás munkanélkülieknek és munkavállalóknak: 
• a Foglalkoztatási Törvény (A foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény) 
• a Munka Törvénykönyve (A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi 

XXII. törvény) 
• a Köztisztviselők és közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (A 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szabályozási 
köréből. 

 
A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. 
 
A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Központi költségvetés. 
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Munkatanácsadás 
Kerületi kapcsolattartók: 
I, II, III. kerület: Sebők Erika Telefon: 243-86-63 
IV, XIV, XV. kerület: Szabó Luca, Molnár Györgyné Telefon: 390-24-00 
XI, XII, XXII. kerület: Veszely György Telefon: 204-17-04 
XX, XXIII. kerület: Kámánné Perom Eszter Telefon: 284-64-03 
XVIII, XIX. kerület: Miavecz Andrea Telefon: 292-60-93 
VII, VIII. kerület: Mezei Ibolya Telefon: 215-87-99 
XVI, XVII. kerület: Pelek Zsolt Telefon: 403-00-02 
Fővárosi illetékességgel: 
Diplomás Iroda: Kovács Orsolya Telefon: 311-12-27 
Ifjúsági Iroda: Fehér Ildikó, Tóth Mária Telefon: 302-13-47 

A szervezet küldetése: 
A Fővárosi Munkaügyi Központ folyamatos törekvése, hogy a rendelkezésére 
álló forrásokkal és eszközökkel minél eredményesebben járuljon hozzá a 
fővárosi munkanélküliség csökkentéséhez. A munkaügyi központok feladatait 
jogszabályok határozzák meg.  

A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A munkanélkülivé vált emberek többsége saját erejéből hosszabb távon sem tud 
elhelyezkedni. Elhelyezkedésüknek fontos feltételei, hogy eljussanak hozzájuk a 
munkaerőpiaci információk, az állásajánlatok, valamint reális képpel 
rendelkezzenek a munkavállalási esélyeiket előmozdító lehetőségekről. 

A szolgáltatás célja: 
Munkatanácsadás minden munkaügyi központnál, illetve kirendeltségen 
működik. Amennyiben az ügyfél pályaválasztás, pályamódosítás előtt áll, vagy 
csak tanácstalan és információra van szüksége, ha sikeresebb akar lenni, többet 
akar tudni a pályákról, ha megalapozott döntést akar hozni és megerősítést vár, 
ha tisztázni akarja a felmerülő problémákat, a munkaerőpiaci lehetőségeket, az 
elhelyezkedési esélyeket, ha meg akarja ismerni képességeit, igénybe veheti a 
szolgáltatásokat. 
 
A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros egésze. Minden kirendeltségen elérhető. 
 
A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
Munkanélküliek bármely csoportja. 
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A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtása 
• munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkozási 

tanácsadás 
• munkaközvetítés. 
 
A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. 
 
A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Központi költségvetés. 
 
A szolgáltatás eredményei: 
A 2004. évben az összes kirendeltséget figyelembe véve 1. 474 fő egyéni, 1. 707 
fő csoportos tanácsadásban vett részt. 
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Pszichológiai Szakszolgálat 
Címe: Bp,.1094 Balázs Béla u. 39. 
Telefonszáma/Faxszáma: 215-6106 
E-mail: SzentkiralyiT@lab.hu 
Fővárosi kapcsolattartó neve: Szentkirályi Tibor 

A szervezet küldetése: 
A Fővárosi Munkaügyi Központ folyamatos törekvése, hogy a rendelkezésére 
álló forrásokkal és eszközökkel minél eredményesebben járuljon hozzá a 
fővárosi munkanélküliség csökkentéséhez. A munkaügyi központok feladatait 
jogszabályok határozzák meg.  

A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A pszichológiai szakszolgálat speciális tevékenységével a munkaügyi központok 
kirendeltségein dolgozó közvetítők és tanácsadók munkáját egészíti ki, így 
hatékonyabban lehet feltárni, és megoldani a munkanélküliek számára az 
életvezetésükből, a személyiségük problémájából eredő, az elhelyezkedésüket 
akadályozó tényezőket. 

A szolgáltatás célja: 
A pszichológus a képzésre-, átképzésre jelentkezők, új pályát választók, szakmát 
változtatni kívánók, önmagukban bizonytalanok, és az elhelyezkedni nem tudók 
problémájában nyújt segítséget. Kiemelt figyelmet fordít a pályakezdők, a 
tartósan munkanélküliek és a rehabilitációra szorulók támogatására. A 
szakszolgálat team munkájában tanácsadó, pszichológus és orvos szakértő is 
részt vesz. 
 
A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros egésze. 
 
A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
Munkanélküliek bármely csoportja, de különösen a tartósan munka nélkül levők, 
rehabilitációra szorulók és a pályakezdők 

A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
Pszichológiai tanácsadás. Formái: 
• egyéni vagy csoportos pszichológiai tanácsadás 
• egyéni tanácsadói beszélgetés 
• pszichológiai véleményezés 
• figyelem-, képesség-, érdeklődés és személyiség vizsgálatok végzése. 
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A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. 
 
A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Központi költségvetés. 
 
A szolgáltatás eredményei: 
A Pszichológiai Szakszolgálatot a 2004. évben havonta átlagosan mintegy 35-40 
munkanélküli kereste fel. Ez éves szinten több mint 400 új ügyfelet jelentett.  
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I.2 ERZSÉBETVÁROSI „ESÉLY” CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT 

Erzsébetvárosiak Álláskereső Klubja 
Címe: Bp., 1071 Dózsa György út 70. 
Telefonszáma/Faxszáma: 322-0272; 322-8853 
E-mail címe: eselycss@axelero.hu 
Kapcsolattartó neve: Vadász László 
Elérhetősége: 479-0202 

A szervezet küldetése: 
Az Álláskereső Klub célja, hogy a VII. kerületi álláskeresőknek, a személyes 
tanácsadói kapcsolaton keresztül, az egyéni képességek és a munkaerőpiac 
igények figyelembe vételével, rövid időn belül a hosszabb távú elhelyezkedést 
elősegítse.  

A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
Az Esély Családsegítő Szolgálat 1998-ban indította el a VII. kerületi 
munkanélküliség kezelésének programját a Fővárosi Szolidaritási Alap 
támogatásával. 2000-től 2002-ig az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 
alternatív pályázati programjaiban épült ki a teljes szolgáltatási kör. 
2003-óta a VII. kerületi Önkormányzat támogatásával működik a munkaerőpiaci 
szolgáltatást nyújtó program. A becsült munkanélküliségi ráta a kerületben a 
budapesti átlag felett van. A kerületre jellemző az „elöregedés”, az aktív korú 
nem foglalkoztatottak magas aránya, illetve a nem regisztrált munkanélküliek 
magas száma.  

A szolgáltatás célja: 
Az Álláskereső Klub egy olyan Európai Uniós elvárásoknak megfelelő 
szolgáltatást kíván fenntartani – minőségbiztosítási rendszerének 
működtetésével –, amely biztosítja a kerületben életvitelszerűen élőknek, hogy 
élethelyzetüknek megfelelően -egyéni igényeik figyelembe vételével- támogassa 
a munkaerőpiacra történő mielőbbi visszatérésüket. Minden évben elérendő 
számszerű cél, hogy a 300-350 ügyfél közül 40% helyezkedjen el. 
 
A szolgáltatás megvalósításának helyszíne: 
 Foglalkoztatási Tanácsadó Szolgálat – Erzsébetvárosiak Álláskereső Klubja, 
Címe: Bp., 1073 Kertész u. 28., Telefon/Fax: 479-0203 

A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros VII. kerülete. 
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A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
• a 40 év felettiek, akik koruk miatt diszkriminációt szenvednek el 
• az alacsony, vagy elavult iskolai végzettségűek, akik nehezen találnak 

olyan munkaterületet, amely fogadja őket 
• kisgyermekes anyák, akik a gyerekek miatt korlátozott időben, korlátozott 

lehetőségekkel tudnak állást elvállalni, illetve GYES-ről visszatérve 
nehezen találnak munkát 

• tartósan állás nélkül lévők, alkalmi munkákból élők 
• egészségi problémákkal rendelkezők, ellátatlanok, illetve megváltozott 

munkaképességűek, akiknek egészségi állapotuk miatt korlátozottak a 
lehetőségeik a vállalható munka tekintetében is 

• roma álláskeresők, akik az etnikai hovatartozásuk miatt diszkriminációval 
szembesülnek 

• még munkaviszonyban állók, akik hamarosan elveszítik állásukat. 

A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
Egyéni, álláskeresési, pszichológiai, pályaorientációs egyéni és csoportos 
tanácsadás, munkahely feltárás, illetve önéletrajzokhoz fényképkészítés, 
számítógépes ismeretek „felújításának, begyakorlásának” támogatása. Az 
ügyfélorientált szolgáltatás mellett biztosítják az elengedhetetlenül fontos 
technikai eszközök (telefon, fax, Internet, fénymásoló, újságok, egyéb 
információt hordozó anyagok) használatát. 

A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. 

A szolgáltatás biztosításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partnerszervezet neve Feladata(i): 
Csoport-téka Egyesület Kulcsképességek fejlesztése 
Közjóléti Szolgálat Alapítvány Pályázati források biztosítása 
 
A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Önkormányzati költségvetés és pályázati forrás (Fővárosi Közalapítvány). 
 
A szolgáltatás eredményei: 

Az ügyfelek száma és forgalma a szolgáltatási körökben 
Igénybe vett szolgáltatás Fő Forgalom

Álláskeresők klubja - egyéni 
tanácsadás

338 2955 

Álláskeresési technikák 59 158
Pszichológiai tanácsadás 56 180
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I.3 ÚJPALOTAI CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT 

Tartós Munkanélkülieket Segítő Szolgálat (TAMUSSZ) 
Címe: Bp., 1156 Kontyfa u. 3. 
Telefonszáma/Faxszáma: 416-0733 
E-mail címe: ucssz-tamussz@freemail.hu 
Kapcsolattartó neve: Szalai Andrea, Szekeres Boglárka 
Szolgáltatásért felelős szakember neve: Gráczer Irma 
Elérhetősége: 414-0879, 414-0880 

A szervezet küldetése: 
A Szociális Törvény (1993. évi III. tv.) és a Munkanélküliek együttműködési 
kötelezettségéről szóló 18/2000(V.4.) számú önkormányzati rendelet alapján 
végzett szolgáltatások biztosítása. 

A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A kliensek foglalkoztatáspolitikai szempontból többszörösen hátrányos 
helyzetűek. Jellemzően alacsony iskolai végzettséggel, megváltozott 
munkaképességgel rendelkező, a munkaerőpiacról több éve kikerült, 40-50 éves 
korcsoportba tartozó munkavállalók keresik fel a szolgáltatást. 

A szolgáltatás célja: 
A szolgáltatások önkéntesen illetve a rendszeres szociális segélyhez kapcsolódó 
együttműködési kötelezettség keretében vehetők igénybe. A szolgáltatás célja, 
hogy a tartósan munkanélküli ügyfeleket visszavezesse a nyílt munkaerőpiacra. 

A szolgáltatás megvalósításának helyszíne:  
Bp., 1156 Kontyfa u. 3. 

A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros XV. kerülete. 

A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
• tartósan munkanélküliek 
• regisztrált és nem regisztrált munkanélküliek 
• aktív korú nem foglalkoztatottak 
• támogatott foglalkoztatásból kikerülök 
• állásváltoztatók 
• állásvesztés előtt állók 
• anyasági ellátásból kikerülők. 

 

 



FŐVÁROSI ESÉLYEGYENLŐSÉG MÓDSZERTANI IRODA 
 

22 
 

 

A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• információnyújtás 
• tanácsadás 
• szolgáltatások közvetítése 
• egyéni és csoportos konzultáció 
• álláskínálat biztosítása 
• önsegítő csoport, klub, tréning. 
 
A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. 
 
A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Önkormányzati költségvetés. 

A szolgáltatás eredményei: 
2004-ben 169 fő kereste fel a szolgáltatást, közülük új kliens 120 fő volt. 
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I.4 BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLATA 

Álláskereső Klub, kötelező együttműködés 
Címe: Bp., 1012 Attila út 89. 
Telefonszáma/Faxszáma: 356-8363; 356-9599 
Kapcsolattartó neve: Lendvai Eszter 

A szervezet küldetése: 
Az elhelyezkedési esélyek javítása, a segélyezett létformából való kikerülés 
elősegítése, a munkanélküliség negatív pszichés hatásainak csökkentése 

A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A családsegítőt önként, vagy a rendszeres szociális segély igénylése kapcsán 
kötelező együttműködés keretében felkereső I. kerületi munkanélküliek 
szükségleteire adott válasz, amelyet a szociális törvény is előír. 

A szolgáltatás célja: 
A munkanélküliségből eredő problémák komplex kezelése. 

A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros I. kerülete. 

A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
• rendszeres szociális segély igénylés kapcsán együttműködésre kötelezettek, 
• tartós munkanélküliek, 
• diplomás munkanélküliek. 

A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• információnyújtás, tájékoztatás a különböző szociális és egyéb ellátási 

formákról 
• ügyintézés segítése 
• veszteségkrízis, izoláció, kommunikáció és személyiség zavarok kezelése 

szakemberek bevonásával 
• egyéni esetkezelés 
• Álláskereső Klub működtetése 
• átirányítás más intézménybe (probléma típusa szerint). 
 
A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. 
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A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Önkormányzati költségvetés. 
 
A szolgáltatás eredményei: 
Összesen 87 fő fordult a családsegítőhöz a 2004. évben, munkanélküliséggel 
kapcsolatos problémával. Az elhelyezkedési arány 30%-os volt, és közelítőleg 
ugyanennyi lett a továbbiakban leszázalékoltak aránya is. 
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I.5 NAPRAFORGÓ CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

Álláskereső Klub 
Címe: Bp., 1163 Cziráki u. 22. 
Telefonszáma/Faxszáma: 403-0001; 403-2122 
E-mail címe: napraforgo@posta.net 
Kapcsolattartó neve: Sapszon István 
Szolgáltatásért felelős szakember neve: Dániel Katalin, Szathmári Gyöngyvér 

A szervezet küldetése: 
Családok, egyének, csoportok jólétéhez, fejlődéséhez, környezethez való 
alkalmazkodásához járul hozzá, a szociális munka eszközeivel a problémák 
egységben szemlélve nyújt komplex segítséget. Megelőző, feltáró, jelzést 
továbbító szerepet tölt be, tanácsot ad, információt nyújt, ellátja az 
együttműködési kötelezettségeket. 
 
A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A szociális problémák hátterében gyakran a tartós munkanélküliség áll. A 
családi, anyagi, mentális, valamint az életvezetési és konfliktuskezelési 
problémák megoldásának alapja a munkanélküliség kezelése, megszüntetése, 
megelőzése. 

A szolgáltatás célja: 
Elhelyezkedés segítése komplex szolgáltatások biztosításával. 

A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros XVI. kerülete. 

A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
• tartós munkanélküliek 
• pályakezdő és diplomás munkanélküliek 
• nők, kisgyermekes anyák 
• idősebb munkanélküliek (50 év felettiek) 
• fogyatékkal élők 
• megváltozott munkaképességű munkanélküliek. 
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A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• újságok, álláslisták böngészése, konkrét munkaajánlatok felkutatása, 

információ biztosítása 
• munkaadók bemutatása 
• ingyenes telefonálás munkaügyben 
• önéletrajz szerkesztés 
• elhelyezkedési tanácsadás 
• képességek, önértékelés erősítése, fejlesztése 
• kötetlen beszélgetések, probléma felvetések (önsegítő jelleggel). 
 
A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatosan elérhető heti egy alkalommal az FMK XVI. kerületi 
kirendeltségén. 

A szolgáltatás biztosításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partnerszervezet neve Feladata(i): 
FMK XVI. kerületi kirendeltség állások közvetítése 
XVI. kerületi Önkormányzat költségevetés biztosítása 
 
A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Önkormányzati költségvetés.  
 
A szolgáltatás eredményei: 
Résztvevők száma 2004. októbertől (indulástól) 2004. decemberig: 90 fő. 
Elhelyezkedők száma (konkrét visszajelzések alapján): 15-20 fő. Nyolc 
munkaadóval épült ki kapcsolat. 
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I.6 ÓBUDAI CSALÁDI TANÁCSADÓ ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 

Elhelyezkedést segítő tréning 
Címe: Bp., 1035 Váradi u. 9-11. 
Telefonszáma/Faxszáma: 250-19-64/ 367-59-55 
E-mail címe: cssk-kiut@kszki.hu 
Kapcsolattartó neve: Zanáné Haleczky Katalin 
Szolgáltatásért felelős szakember neve: Baranyai Ágnes, Száváné Szemelka Mária 
Elérhetősége: 1033 Bp; Szentendrei út 85. Tel: 430-0791 

A szervezet küldetése: 
Az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ szociális és 
gyermekvédelmi feladatokat végző személyes gondoskodást nyújtó intézmény, 
amely szociális és gyermekvédelmi alapellátást biztosít az arra rászorulóknak. 

A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A központ klientúrájában felül vannak reprezentálva az anyagi gondokkal, 
díjhátralékkal küszködő munkanélküliek. Problémájukból a kiutat egy 
munkahely, munkalehetőség megtalálása és megtartása jelentheti.  

A szolgáltatás célja: 
Az álláskeresőket felkészíteni olyan elhelyezkedési technikák alkalmazására, 
amelyek segítségével több esélyük van a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre. 

A szolgáltatás megvalósításának helyszíne:  
Bp., 1093 Kelta u. 5. 

A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros III. kerülete. 

A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
Általános szolgáltatás, nincsenek kiemelve a munkanélküliek egyes csoportjai 

A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• szituációs gyakorlatok 
•  modellnyújtás 
• önismeret fejlesztése 
• tematikus előadás 
• csoport-visszajelzés. 
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A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. Évente három alkalommal indul csoport, csoportonként maximum 
15 fő részvételével. 
 
A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Önkormányzati költségvetés.  
 
A szolgáltatás eredményei: 
A résztvevők 90%-a befejezte a tréninget, 75%-uk két hónapon belül sikeresen 
elhelyezkedett. 
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I.7 PESTERZSÉBETI CSALÁD- ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 

Álláskeresési Tanácsadás 
Címe: Bp., 1203 Lajtha L. u. 5-7. 
Telefonszáma/Faxszáma: 283-0227; 283-0283 
E-mail címe: xxker.csaladsegito@mail.datanet.hu 
Kapcsolattartó neve: Csábi Lilla 
Szolgáltatásért felelős szakember neve: Csábi Lilla; Lázár Attila; Pongó Bea 

A szervezet küldetése: 
A központ szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátását biztosítja. Az 
intézmény működését biztosító jogszabályi háttér (1993. évi III.tv.: a szoc. 
igazgatásról- és a szoc. ellátásokról; 1997. évi XXXI. tv.: gyermekvédelmi tv.; 
1952. évi IV. tv.: családjogi) szerint járunk el. A központ tevékenysége az 
információadástól az életvezetési tanácsadásig, illetve a komplex 
családgondozásig terjed. 
 
A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A kliensek nagy részénél a komplex problémák mögött a munkanélküliség 
jelensége fő tényezőként szerepel.  

A szolgáltatás célja: 
A tartós munkanélküliségből fakadó problémák kezelése, munkanélküliek 
elhelyezkedésének segítése. 

A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros XX. kerülete. 

A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
Különböző státuszú munkanélküliek, de nagyobb arányban a tartósan 
munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek jelennek meg. 

A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• ügyintézés 
• álláskeresési technikák tanítása 
• kapcsolattartás társszervekkel (pl. kerületi munkaügyi kirendeltség) 
• állásbörzéken való részvétel. 
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A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. Az álláskeresési tanácsadás heti egy alkalommal (négy órában) áll 
az ügyfelek rendelkezésére. 

A szolgáltatás biztosításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partnerszervezet neve Feladata(i): 
FMK XX. kerületi kirendeltség • információadás 

• közös kliens-gondozás 
• álláslista biztosítása 

Csepeli Családsegítő Szolgálat álláskeresők teaháza 
 
A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Önkormányzati költségvetés.  
 
A szolgáltatás eredményei: 
A szolgáltatást 2004-ben 202 fő vette igénybe.  
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I.8 PESTERZSÉBETI CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 

Álláskereső Teaház 
Címe: Bp., 1203 Lajtha László u. 5-7. 
Telefonszáma/Faxszáma: 283-0227, 283-0283 
E-mail címe: xx.ker.csaladsegito@mail.datanet.hu 
Kapcsolattartó neve: Csábi Lilla 

A szervezet küldetése: 
A központ szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátását biztosítja a hatályos 
törvényi és jogszabályi előírások szerint (1993. évi III. tv. A szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról; 1997. évi XXXI. tv.: Gyermekvédelmi 
tv.; 1952. évi IV. tv.: Családjogi tv.). 
 
A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
Klienseik nagy részének problémái mögött a munkanélküliség áll. Ennek 
kezelésével sokféle életviteli probléma oldódik meg. 

A szolgáltatás célja: 
A tartós munkanélküliségből fakadó problémák kezelése, munkanélküliek 
elhelyezkedésének segítése. A megváltozott munkaképességűek számára védett 
munkahelyi lehetőségek feltárása. Prevenciós szolgáltatás (pályaválasztási 
tanácsadás) biztosítása, a pályakezdő munkanélküliekkel való foglalkozás terén. 

A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros XX. kerülete. 

A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
• megváltozott munkaképességűek 
• tartósan munkanélküliek 
• pályakezdő munkanélküliek. 

A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• klub működtetése 
• tanácsadás 
• információadás 
• ügyintézés 
• kapcsolattartás társszervezetekkel. 

A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. 
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A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partner neve Feladata(i): 
FMK Ifjúsági Iroda • információ 

• kliensek delegálása  
Motiváció Alapítvány állásinformációk 
XX. kerületi Munkaügyi kirendeltség állásinformációk 
Szociális Foglalkoztató állásinformációk 
Vargabetű Egyesület pályakezdő munkanélküliek 

 informálása 
Közhasznú Foglalkoztató állásinformációk 
 
A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Önkormányzati költségvetés.  
 



FŐVÁROSI ESÉLYEGYENLŐSÉG MÓDSZERTANI IRODA 
 

33 
 

 

I.9 ÚJBUDAI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 

Start Klub 
Címe: Bp., 1117 Bogdánfy u. 7/d. 
Telefonszáma/Faxszáma: 209-5639, 365-1343, 365-1240 
Kapcsolattartó neve: Dobri Edit 

A szervezet küldetése: 
Szociális alapellátások, szállásnyújtás nélküli szolgáltatások biztosítása a 
jogszabályoknak megfelelően. 
 
A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A szolgálatnál megforduló nagy számú munkahelykereső és információt kérő 
igényei alapján munkaerőpiaci szolgáltatások indítása vált szükségessé. 

A szolgáltatás célja: 
A kerületben élő munkanélküliek munkaerőpiaci reintegrációjának segítése. 

A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros XI. kerülete. 

A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
• tartós munkanélküliek 
• nyugdíj előtt álló munkanélküliek. 

A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• álláskeresés segítése (infrastrukturális és személyi háttér biztosítása) 
• a munkanélküliség emocionális feldolgozásának segítése. 

A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos.  
 
A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Önkormányzati költségvetés.  
 
A szolgáltatás eredményei: 
A szolgáltatást igénybe vevő 12 fő 30%-a sikeresen elhelyezkedett. 
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I.10 ÚJPEST SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY CSALÁDSEGÍTŐ 
SZOLGÁLAT 

Munka Világa Klub 
Címe: Bp., 1042 Deák Ferenc u. 93. 
Telefonszáma/Faxszáma: 369-3993 
Szolgáltatásért felelős szakember neve: Sófalvi Gyöngyi 

A szervezet küldetése: 
A Szociális törvény által előírt szolgáltatások nyújtása a IV. kerületben élőknek. 

A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A munkanélküli ügyfelek nagy számban jelentek meg a szolgálatnál. A 
jelentkező igény alapján indult el a szolgáltatás.  

A szolgáltatás célja (amennyiben lehetséges, számszerűsítve): 
A munkanélküli és csökkent munkaképességű kliensek munkaerőpiaci 
reintegrációjának segítése. 

A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros IV. kerülete  

A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
• tartósan munkanélküliek 
• csökkent munkaképességűek 
• Gyes-ről, Gyed-ről visszatérő kismamák 
• negyven év feletti nők. 

A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• motivációs szintfelmérés 
• kommunikációs és telefonálási gyakorlatok 
• önéletrajzírás tanítása. 

A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. A klub heti két alkalommal működik. 
 
A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Önkormányzati költségvetés. 

A szolgáltatás eredményei: 
A szolgáltatást igénybe vevő 278 főből 170 fő helyezkedett el. 
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I.11 XII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT 

Álláskeresők Klubja 
Címe: Bp., 1124 Jagelló út 24. 
Telefonszáma/Faxszáma: 319-9299; 319-9301 
Szolgáltatásért felelős szakember neve: Nyulas Katalin 

A szervezet küldetése: 
A XII. kerület lakosainak életkörülményeinek javítása szociális és 
mentálhigiénés szolgáltatások nyújtása révén. 
 
A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A növekvő munkanélküliség, valamint az ezzel járó szociális és mentális 
problémák indokolták a szolgáltatás szervezését a kerületi ügyfelek számára. 

A szolgáltatás célja: 
A kerületben lakó munkanélküliek és álláskeresők elhelyezkedésének 
elősegítése, a munkanélküliséggel járó destruktív egyéni és családdinamikai 
folyamatok enyhítése, a kritikus helyzethez való rugalmas alkalmazkodás és 
megfelelő túlélési stratégiák kialakítása.  
 
A szolgáltatás megvalósításának helyszíne: 
XII. Kerületi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ klubja 
Címe: Bp., 1123 Kékgolyó u. 19. , Tel.: 212-9650 

A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros XII. kerülete. 

A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
Munkanélküliek és nem munkanélküli álláskeresők. 

A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• telefonálási lehetőség 
• hirdetési újságok, információk, egymás segítése, átképzések felkutatása, 
• számítógép, internet használat 
•  korrepetálás 
• munkaügyi központtal való kapcsolattartás 
• számítástechnikai tanfolyam 
•  angol társalgási klub. 
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A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. A klub minden szerdán működik.  
 
A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Önkormányzati költségvetés.  
 
A szolgáltatás eredményei: 
A klubban összesen 87 fő jelent meg. A 87 főből 36 fő helyezkedett el. 
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I.12  XXII. KERÜLETI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

Aktívkorú munkanélküliekkel foglalkozó csoport 
Címe: Bp., 1225 Nagytétényi út 276. 
Telefonszáma/Faxszáma: 207-6024; 207-6025 
Kapcsolattartó neve: dr. Muraköziné Daróczi Csilla 
Szolgáltatásért felelős szakember neve: Hegyi Viktor; Hauptné Szemán Judit; Szabó Gabriella 

A szervezet küldetése: 
A kerületben élő munkanélküliek, különös tekintettel a tartós munkanélküliek 
segítése az intenzív álláskeresésben a munkavállalási készségek fejlesztésével, 
felhasználva a szociális munka eszköztárát. 
 
A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A Szociális törvény (1993. évi III.) az aktív korú nem foglalkoztatottak 
együttműködési kötelezettségét írta elő az önkormányzat által kijelölt segítő 
intézményekkel. A kerületi munkanélkülieket segítő program megvalósításának 
érdekében 2000-ben a Szolgálat a Fővárosi Önkormányzat Szolidaritási 
Alapjánál sikeresen pályázott.  

A szolgáltatás célja: 
A munkanélküli kliensek sajátosságainak megfelelő munkakeresés biztosítása, 
munkaerőpiacra való visszajuttatása.  

A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros XXII. kerülete. 

A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
• tartós munkanélküliek 
• megváltozott munkaképességűek. 

A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• elhelyezkedést nehezítő körülmények feltárása, megszüntetése 
• az ügyfél helyzetéhez igazodó szolgáltatások számbavétele 
• az ügyfél foglalkoztatásának, illetve átképzési lehetőségeinek áttekintése 
• munkavállalásra való felkészítés 
• ügyfél segítése a konkrét álláskeresésben. 

A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. 
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A szolgáltatás biztosításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partnerszervezet neve Feladata(i): 
Vargabetű Klub Műhely Egyesület hátrányos helyzetű emberek alternatív 

munkaerőpiaci képzése és 
foglalkoztatása 

Napra Forgó Rehabilitációs Kht. megváltozott munkaképességű 
 emberek munkavállalásának 
 elősegítése 

FMK Álláskeresők klubja hatékony álláskeresési technikák 
elsajátítása 

FMK (Bartók Béla úti kirendeltség) munkaerőpiaci szolgáltatások 
 
A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Önkormányzati költségvetés.  
 
A szolgáltatás eredményei: 
Megjelentek ügyfelek száma a 2004. évben 323 fő volt. A megjelent kliensek 
mintegy 30 %-a tudott elhelyezkedni. 
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I.13 ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

Munkavállalási tanácsadás 
Címe: Bp., 1144 Füredi park 6. 
Telefonszáma/Faxszáma: 364-3013 
E-mail: zugloi.csaladsegito@chello.hu 
Szolgáltatásért felelős szakember neve: Mészáros Eleonóra 

 

A szervezet küldetése: 
A kerületben élő munkanélküliek, különös tekintettel a tartós munkanélküliek 
segítése az intenzív álláskeresésben a munkavállalási készségek fejlesztésével, 
felhasználva a szociális munka eszköztárát. 

 

A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
• megváltozott munkaerőpiaci helyzet 
• munkanélküliség növekedése 
• munkaerőpiac követelményeinek átalakulása. 

A szolgáltatás célja: 
A munkanélküliek elhelyezkedési esélyeinek növelése, az elhelyezkedést gátló 
tényezők feltárásával, feloldásával. 

A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros XIV. kerülete. 

A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
• tartós munkanélküliek 
• pályakezdő munkanélküliek 
• megváltozott munkaképességűek 
• a munkanélküliség által veszélyeztetettek. 

A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• egyéni tanácsadás, 
• csoportos tanácsadás 
• álláshelyek közvetítése 
• képzési információk. 

 

 



FŐVÁROSI ESÉLYEGYENLŐSÉG MÓDSZERTANI IRODA 
 

40 
 

 

 

 

A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. 
 
A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Önkormányzati költségvetés.  
 
A szolgáltatás eredményei: 
A szolgáltatást igénybe vevő 180 munkanélküli 25-30%-át sikerült támogatott 
vagy nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatáshoz juttatni, 10%-uk képzésekbe 
kapcsolódott be. 
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Életmód Klub 
Címe: Bp., 1144 Füredi park 6. 
Telefonszáma/Faxszáma: 364-3013 
E-mail: zugloi.csaladsegito@chello.hu 
Kapcsolattartó neve: Mészáros Eleonóra 
Programvezető neve: Szathmáry Ildikó 

A szervezet küldetése: 
A kerületben élő munkanélküliek, különös tekintettel a tartós munkanélküliek 
segítése az intenzív álláskeresésben a munkavállalási készségek fejlesztésével, 
felhasználva a szociális munka eszköztárát. 

A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
Igény mutatkozott munkanélküli klienseik körében, olyan csoportfoglalkozásra, 
mely a közösségbe való integrációra és a hasonló élethelyzetben lévő 
emberekkel való kapcsolatfelvételre irányul. 

A szolgáltatás célja: 
• információcsere 
• hatékonyabb életvitel 
• álláskeresési technikák elsajátítása. 

A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros XIV. kerülete. 

A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
• tartósan munkanélküliek 
• Gyes-ről, Gyed-ről visszatérni kívánó nők.. 

A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
Verbális kiscsoport ülések átlagosan 12 fővel. 

A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. 
 
A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Önkormányzati költségvetés.  
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I.14 SEED KISVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY 

Tanácsadás munkanélkülieknek önfoglalkoztatóvá váláshoz 
Címe: Bp. ,1024 Rómer Flóris 22-24. 
Telefonszáma/Faxszáma: 316-4987, 212-2179 Fax:315-0195 
E-mail: seed@seed.hu 
Kapcsolattartó neve: Dr. Soltész Anikó ügyvezető igazgató 
Programvezető neve: Szilágyi Nóra, Cacosz Marianna 

A szervezet küldetése: 
Erőforrásaival – tudástőke, legjobb gyakorlatok – segíti az esélyegyenlőség 
érvényesülését, a vállalkozások és a civil szervezetek fenntartható fejlődését, 
növekedését. 

A projekt előzményei, indokoltsága: 
1990-óta foglalkoznak tanácsadással, az önfoglalkoztatás és a vállalkozóvá válás 
segítésével. 

A projekt célja: 
A projekt célja minél több munkanélküli elérése és segítése. Alternatívák 
közvetítése, amely világossá teszi, van-e reális esély a munkaerőpiaci 
reintegrációra, illetve adottak-e a feltételek az önfoglalkoztatóvá válásra.  

A projekt hatóköre: 
A főváros egésze. 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
• tanácsra szoruló vállalkozók, családi vállalkozások 
• nők 
• romák 
• fiatalok, pályakezdők. 

A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• üzleti tervezés, tanácsadás 
• pályázati információ közvetítés, pályázatírás 
• személyiség fejlesztés 
• kulcskompetencia-vizsgálat 
• igény szerinti tréningek szervezése 
• mentori támogatás. 

A projekt megvalósításának időtartama: 
Folyamatosan működik. 
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I.15  FŐVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT.  

„Többhasznú” Foglalkoztatás Program 
Címe: Bp., 1091 Üllői út 47. 
Telefonszáma/Faxszáma: 216-0809 
E-mail címe: hanyecz@axelero.hu 
Kapcsolattartó neve: Hanyecz Andrea 

A szervezet küldetése: 
A szolgálathoz forduló munkanélküli emberek munkához jutási esélyeinek 
növelése, illetve élethelyzetének javítása. Ennek érdekében személyre igazított, 
támogatott munkahelyek és segítő szolgáltatások működtetése. A munkaerőpiaci 
és a munkahelyi esélyegyenlőség érvényesülésének elősegítése. Ennek 
érdekében módszertani szolgáltatások és programok működtetése. A szolgálat 
külső és belső stabilitásának biztosítása. Ennek érdekében üzleti szolgáltatások 
szervezése. 

A projekt előzményei, indokoltsága: 
• A „Többhasznú Foglalkoztatás” program működése 2002 óta folyamatos. 

Az V.,VIII.,XIV.,XXI.,XXIII. kerületek közfoglalkoztatottjainak 
reintegrációját segíti, 

• A „Partnerség a foglalkoztatásért” program már a 2003-2004. évben 
működött. A VII.,VIII.,IX.,XX.,XXI.,XXIII. kerületek szociális és 
foglalkoztatási szolgáltató szervezeteinek együttműködésében valósul 
meg. A program, olyan tartós munkanélküliek segítését célozza meg, akik 
szociális és mentális képességeik miatt munkavégzésre nem alkalmasak 

 A projekt célja: 
• évente 80 fő programba való bevonása, 24 fő reintegrálása az elsődleges 

munkaerőpiacra 
• 70 fő bevonása a programba, mentális támogató szolgáltatás nyújtása után 

pozitív irányú elmozdulás elérése 
• kerületi és szervezetközi együttműködések fejlesztése. 

A projekt hatóköre: 
Budapest V.,VIII.,XIV.,XXI.,XXIII. és VII.,VIII.,IX.,XX.,XXI.,XXIII. kerülete. 
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A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
• közfoglalkoztatásban résztvevő ügyfelek 
• inaktív, tartós munkanélküliek. 

A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• motivációs tréning 
• álláskereső tréning 
• mentori tevékenység 
• számítógép kezelői tréning 
• szupervízió 
• havi team 
• mentális tréningek. 

A projekt megvalósításának időtartalma: 
Folyamatosan működik. 

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partner neve Feladata(i): 
Összjáték Alapítvány • tréningek szervezése 

• szupervízió biztosítása 
Fővárosi Munkaügyi Központ, 
a részt vevő kerületek: 
• közfoglalkoztató szervezetei 
• családsegítő szolgálatai 
• önkormányzati ágazati irodái 

• teameken való részvétel 
• mentorok biztosítása 
• operatív együttműködés 

A program megvalósításának forrása: 
Önkormányzati költségvetés és pályázatok. 

A projekt eredményei: 
• az elmúlt három év reintegráltjainak összesített száma: 86 fő, 
• a szervezeti és kerületközi együttműködési kapcsolatok fejlődése. 
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II Megváltozott munkaképességűek 
 

II.1  FŐVÁROSI MUNKAÜGYI KÖZPONT  

Rehabilitációs tanácsadás 
Telefonszáma/Faxszáma: 303-0722/141. mellék 
E-mail: Varkonyie@lab.hu 
Kapcsolattartó neve: Várkonyi Éva 
 
 
A szervezet küldetése: 
A Fővárosi Munkaügyi Központ folyamatos törekvése, hogy a rendelkezésére 
álló forrásokkal és eszközökkel minél eredményesebben járuljon hozzá a 
fővárosi munkanélküliség csökkentéséhez. A munkaügyi központok feladatait 
jogszabályok határozzák meg.  
 
 
A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
Az egészségkárosodott vagy fogyatékossággal élőket a legnagyobb hátrány a 
munkaerőpiacon éri.  Nagy részük tartós inaktivitásba kényszerül.  
 
A szolgáltatás célja: 
A foglalkozási rehabilitáció célja a megváltozott munkaképességű munkanélküli 
álláshoz segítse úgy, hogy képességeit a lehető legteljesebb módon 
érvényesíthesse.  
 
A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros egésze. 
 
 
A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
Megváltozott munkaképességűek. 
 
 
A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
A rehabilitációs eljárásba vonás, valamint a munkaügyi központ megfelelő 
szolgáltatásinak közvetítése az ügyfelek részére. 
 
 
A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. 
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A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Központi költségvetés. 
 
A szolgáltatás eredményei: 
 A 2004. évben rehabilitációs tanácsadáson 78 fő vett részt. 
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II.2 ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK ÉS SEGÍTŐIK ORSZÁGOS ÉRDEKVÉDELMI 
SZÖVETSÉGE 

Információs szolgáltatás 
Címe: Bp., 1051 Október 6. u. 22.  Levelezési cím: 1085 Bp., Üllői út 14. I/6. 
Telefonszáma/Faxszáma: 411-1356, 411-1357 
E-mail címe: efoesz@efoesz.hu 
Kapcsolattartó neve: Gyene Piroska 

A szervezet küldetése: 
A szövetség rövid távú célként az értelmi fogyatékossággal élő személyek, 
családjaik és a velük foglalkozó szakemberek érdek- és jogvédelmét, valamint 
az értelmi fogyatékos személyek alapvető emberi jogai érvényesülésének 
elősegítését határozta meg. 
Hosszú távú célja az értelmi fogyatékossággal élő személyek egyenlő 
állampolgárságának megteremtése, a többségi társadalom tagjaihoz hasonló 
életvitel megteremtése a korai fejlesztés, oktatás, lakhatás, munkavállalás, 
képzés, egészségügyi- és szociális ellátások minőségének javításával. 

A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
Bár Magyarországon az értelmi fogyatékossággal élő személyek számára 
többféle munkalehetőség létezik a szociális foglalkoztatóktól a nyílt 
munkaerőpiaci lehetőségekig, a munkahelyek száma csekély a munkavállalók 
létszámához képest. A szövetséghez gyakran érkeznek értelmi fogyatékossággal 
élő személyek, akik munkavállalási gondokkal küzdenek. 

A szolgáltatás célja: 
Az értelmi fogyatékossággal élő személyek munkahelyi elhelyezkedését kívánja 
elősegíteni információszolgáltatással, ingyenes jogi tanácsadással, munkahelyi 
lehetőségek felkutatásával. 

A szolgáltatás hatóköre: 
Országos hatókör. 

A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
Értelmi fogyatékossággal élő személyek. 
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A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• információszolgáltatás 
• tanácsadás 
• ingyenes jogi szolgáltatás 
• munkahelyi adatbázis hozzáférhetővé tétele 
• eseti munkahelyi lehetőség felderítése 
• fiatalok felkészítése a munkahelyi követelményekre 
• munkahelyekkel való kapcsolattartás. 

A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. 

A szolgáltatás biztosításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partnerszervezet neve Feladata(i): 
 
ÉFOÉSZ helyi szervezetei (24 szervezet 
az ország különböző területein) 

(Az ÉFOÉSZ Központi Irodájával 
megegyező szolgáltatások.) 
• információs szolgáltatás 
• tanácsadás 
• ingyenes jogi szolgáltatás 
• munkahelyi adatbázis 

hozzáférhetővé tétele 
• eseti munkahelyi lehetőség 

felderítése 
• fiatalok felkészítése a 

munkahelyi követelményekre 
• munkahelyekkel való 

          kapcsolattartás 

A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Normatív költségvetési hozzájárulás.  
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Önérvényesítés együtt, közösen 
Címe: Bp., 1051 Október 6. u. 22.  
Levelezési címe: Bp. 1085 Üllői út 14. I/6. 
Telefonszáma/Faxszáma: 411-1356, 411-1357 
E-mail címe: efoesz@efoesz.hu 
Kapcsolattartó neve: Gyene Piroska 
Programvezető neve: ÉFOÉSZ – Pikéthyné Babolcsay Dorottya 
Elérhetősége: 411-1356, babolcsay.dorottya@efoesz.hu 

A szervezet küldetése: 
A szövetség rövid távú célként az értelmi fogyatékossággal élő személyek, 
családjaik és a velük foglalkozó szakemberek érdek- és jogvédelmét, valamint 
az értelmi fogyatékos személyek alapvető emberi jogai érvényesülésének 
elősegítését határozta meg. Hosszú távú célja az értelmi fogyatékossággal élő 
személyek egyenlő állampolgárságának megteremtése, a többségi társadalom 
tagjaihoz hasonló életvitel megteremtése a korai fejlesztés, oktatás, lakhatás, 
munkavállalás, képzés, egészségügyi- és szociális ellátások minőségének 
javításával. 

A projekt előzményei, indokoltsága: 
Ma az értelmi fogyatékosok képviselete főleg közvetett módon történt szüleiken, 
gyógypedagógusaikon, szociális szakembereken keresztül úgy az ÉFOÉSZ-nál, 
mint más, értelmi fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetnél. Az 
ÉFOÉSZ a jelenlegi struktúra-átalakítási programjának részeként kísérletet tesz 
arra, hogy az értelmileg akadályozott fiatalokat bevonja az érdekvédelmi 
munkába.  

A projekt célja: 
A jelenlegi közvetett képviseleti gyakorlat megváltoztatása, vagyis az értelmi 
akadályozottsággal élő fiatalok saját maguk legyenek képesek az őket érintő 
kérdésekben tájékozódni, társaikat tájékoztatni, ügyeikről a szakmai segítővel 
közösen dönteni.  

A projekt hatóköre: 
Országos hatókör. 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
Fiatal felnőtt, értelmi akadályozottsággal élő munkanélküli személyek. 
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A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• számítógépes levelezőprogram kidolgozása értelmi fogyatékossággal élő 

fiatalok részére 
• felkészítő képzés a személyi segítőknek 
• önérvényesítő képzés a kiválasztott értelmi fogyatékossággal élő fiatalok 

számára 
• az értelmi akadályozottsággal élő fiatalok gyakorlati képzése és 

foglalkoztatása 
• fejlesztési partnerségi tagok rendszeres értékelő megbeszélései 
• a foglalkoztatott fiatalok rendszeres kapcsolattartása 
• akadálymentes (könnyen érthető és olvasható) honlap készítése a fiatalok 

bevonásával 
• tapasztalatátadás a szakma részére. 

A projekt megvalósításának időtartama: 
2005. január 1-jétől –2007. december 31-ig 

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partner neve Feladata(i):  

Értelmi Fogyatékosok Csongrád 
Megyei Érdekvédelmi Szervezete 
Közhasznú Szervezet 
 
ÉFOÉSZ Hajdú-Bihar Megyei 
Egyesülete 
 
ÉFOÉSZ Komárom-Esztergom 
Megyei Értelmi Sérültek és Segítőik 
Egyesülete 
 
ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Egyesülete 

(A partnerek mindegyike részt vesz az 
alábbi feladatok megvalósításában.) 
• a képzésen résztvevő értelmi 

fogyatékossággal élő fiatalok 
kiválasztása 

• a személyi segítők kiválasztása 
• a szakmai segítők felkészítése 
• a szükséges infrastruktúra 

megtervezése 
• az értelmi fogyatékossággal élő 

fiatalok gyakorlati képzése és 
foglalkoztatása a szakmai és a 
személyi segítők 
közreműködésével 

• közreműködés a projekt záró 
tanulmányának 
összefoglalójának 
megalkotásában 

A program megvalósításának forrása: 
Pályázati forrás (EQUAL). 
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II.3 EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 

Hátrányos helyzetűek, különösen szenvedélybeteg emberek integrált 
megközelítésű alternatív képzési, foglalkoztatási programja 
Címe: Bp., 1105 Cserkesz u. 7-9. 
Telefonszáma/Faxszáma: 431-9792; fax: 431-9796 
E-mail címe: emberbarat@axelero.hu 
Kapcsolattartó neve: Sztankovics Ágnes 
Programvezető neve: Bereczki Sándor 

A szervezet küldetése: 
Az Emberbarát Alapítvány hátrányos helyzetűek támogatására jött létre. Kiemelt 
helyen van tevékenységében az egészségnevelés, ifjúságnevelés, a 
szenvedélybetegek kezelése.  

A projekt előzményei, indokoltsága: 
Szenvedélybetegek rehabilitációja során merült fel az igény a komplex 
reszocializációs szolgáltatás iránt.  

A projekt célja: 
Az Emberbarát Alapítvány három szervezettel való partnerségben 24 fő képzése, 
foglalkoztatása révén járul hozzá célcsoportja foglalkoztathatósági esélyeinek 
növekedéséhez. 

A projekt megvalósításának helyszíne  
Bp., 1105 Cserkesz u. 11. 

A projekt hatóköre: 
Országos hatókör. 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
• szenvedélybetegek 
• megváltozott munkaképességűek 
• romák 
• nők. 

A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• képzés 
• foglalkoztatás 
• pszichoszociális támogatás. 
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A projekt megvalósításának időtartama: 
 2005. február 1-jétől – 2006. november 30-ig. 

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partner neve Feladata(i): 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
 
Motiváció Alapítvány 
 
Vargabetű Klub Műhely Egyesület 
 

(Az alábbi tevékenységeket a 
partnerek közösen, megosztva végzik.) 
• disszemináció 
• célcsoport kiválasztása 
• munkahelykeresés 
• mentori feladatok ellátása 

A program megvalósításának forrása: 
Pályázati forrás (HEFOP). 
 



FŐVÁROSI ESÉLYEGYENLŐSÉG MÓDSZERTANI IRODA 
 

53 
 

 

II.4 “HUMÁNERŐFORRÁS” SZAKKÉPZÉST TÁMOGATÓ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY  

Mozgáskorlátozottak az integrált ügyfélkapcsolati (call center) 
asszisztens szakmában – alternatív munkaerőpiaci képzés és 
foglalkoztatás 
Címe: Bp., 1056 Molnár u. 19. IV. em. 402. 
Telefonszáma/Faxszáma: 3654-312 
E-mail címe: info@hea. hu 
Kapcsolattartó neve: Tóth Éva Mária 
Elérhetősége: 06 20/964 3062 

A szervezet küldetése: 
A minőségi, az európai integrációs folyamatnak megfelelő konstrukciójú 
szakképzés támogatása, fejlesztése.  

A projekt előzményei, indokoltsága: 
A megváltozott munkaképességű emberek nagy része inaktivitásba kényszerül. 
A rokkantnyugdíj a napi megélhetés biztosításához kevés, ugyanakkor a 
megváltozott munkaképességűeket kevés helyen alkalmazzák. A 
rokkantnyugdíjban nem részesülők helyzete még rosszabb, munkanélküliként 
igen csekély esélyük van az elhelyezkedésre. Az ügyfélkapcsolati terület, 
különösen a telefonos ügyfélszolgálati munkakörökben jó lehetőség nyílik a 
mozgássérült emberek elhelyezésére. 

A projekt célja: 
A projekt célja, a munkanélküli mozgáskorlátozottak számára alternatív képzési 
és foglalkoztatási lehetőség biztosítása, amelyet a “HUMÁN ERŐFORRÁS” 
Szakképzést Támogató Közhasznú Alapítvány a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szövetségével (MEOSZ), a képzést végző oktatási 
intézménnyel és a képzés idejére foglalkoztatást biztosító vállalkozásokkal 
közösen valósít meg. 

A projekt hatóköre: 
A főváros egésze. 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
Munkanélküli és inaktív mozgáskorlátozott emberek. 
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A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• elméleti és gyakorlati oktatás (akadálymentes helyszínen) 
• mentori támogatás 
• foglalkoztatás a partnerségben szereplő munkaadóknál. 

A projekt megvalósításának időtartama: 
2005.04.01.- 2007.01.31. 

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partner neve Feladata(i): 
„Humánerőforrás” Szakképzést 
Támogató Közhasznú Alapítvány 

• stratégiai tervezés 
• a tevékenységek szervezése, 

koordináció 
•  monitoring 
• adatszolgáltatás 
• önértékelés 
• a nemzetközi partneri 

együttműködés szervezése 
• a projekt irányítása, pénzügyi 

menedzsment 
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 
Országos Szövetsége 

• a képzési központ kialakítása 
• a célcsoport informálása és 

nyomon követése 
Berzeviczy Gergely Közgazdasági és 
Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi 
Szakközépisola 

szakképzés 

T-Mobile Magyarország Távközlési 
Rt. 

28 szakképzettséget szerző, 
rokkantnyugdíjas résztvevőnek 
biztosít munkahelyet 

Transcom Hungary Kft. 8 szakképzettséget szerző, 
rokkantnyugdíjas résztvevőnek 
biztosít munkahelyet 

A program megvalósításának forrása: 
Pályázati forrás (HEFOP). 
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II.5  „KÉZENFOGVA” ÖSSZEFOGÁS A FOGYATÉKOSOKÉRT ALAPÍTVÁNY 

„Aktív Műhely” program 
Címe: Bp., 1093 Lónyay u. 19. 
Telefonszáma/Faxszáma: 2155213 / 2178115 
E-mail címe: kezenfogva@c3.hu 
Kapcsolattartó neve: Pordán Ákos 
Programvezető neve: Opitz Magdolna 

A szervezet küldetése: 
A Kézenfogva Alapítvány az értelmi fogyatékos emberekért végzett hazai 
szakmai munka egyik vezető szociálpolitikai, gyógypedagógiai, képzési, 
foglalkoztatásügyi, érdekérvényesítő és információszolgáltató szervezete, mely a 
fogyatékos emberek életminőségének, társadalmi lehetőségeinek és 
munkaerőpiaci helyzetének javítását vállalta feladatául. 

A projekt előzményei, indokoltsága: 
Az aktív korú fogyatékos emberek mindössze 7-9%-a végez munkajellegű 
tevékenységet; foglalkoztatásuk elsődleges színterei a célszervezetek és a 
szociális foglalkoztatók. Valamennyi, egyéb foglalkoztatási forma csak 
jelentéktelen mértékben szerepel a létező lehetőségek között. A foglalkoztatásba 
bevontak főleg alacsony presztízsű, betanított munkát (dobozolás, hajtogatás 
stb.) végeznek, így munkaerőpiaci érvényesülésük rendkívül nehéz. Kevés az 
értelmi fogyatékosok számára is elérhető, piacképes végzettséget adó képzés.  
A szakmaterülethez kapcsolódó nyugat-európai mintákat és tapasztalatokat a 
hazai szakma nem ismeri, a meglévő, jól működő foglalkoztatási formákat, 
részképzéseket nyújtó szervezetek nem kommunikálnak egymással, a 
tapasztalatok átadása és becsatornázása nehézkes, véletlenszerű. 

A projekt célja: 
A projekt az értelmi fogyatékosok foglalkoztatásával foglalkozó alrendszer 
fejlesztését tűzi ki célul. A projekt további célja 25 fő képzése, foglalkoztatásba 
való bevonása. 

A projekt hatóköre: 
Országos hatókör. 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
Értelmi sérült és autista emberek. 
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A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• piackutatás 
• képzés 
• foglalkoztatásba vonás 
• szakemberképzési tematika kidolgozása  
• módszertani tevékenység 
• online tudásbázis létrehozása. 

A projekt megvalósításának várható időtartama: 
2005. április 30.- 2007. december 31. 

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partner neve Feladata(i): 
Kézenfogva Alapítvány • projektvezetés, koordináció 

• online tudásbázis készítése 
• nemzetközi kapcsolattartás 
• hálózatszervezés 
• konferenciaszervezés 
• lobbyanyagírás 
• tankönyvkiadás 
• szakemberképzés indítása 

 
Szimbiózis Alapítvány 
 
Fogd a Kezem Alapítvány 
 
Bárka Alapítvány 
 
Mécses Alapítvány 
 
Esőemberekért Alapítvány 

(Az alábbi tevékenységeket a sorban 
szereplő partnerek közösen, megosztva 
végzik.) 
• piackutatás 
• profilbővítés 
• új tevékenységek adaptálása 
• értelmi fogyatékos emberek 

betanítása 
• munkaképesség-felmérés 

módszertanának kidolgozása 
• tankönyv készítése 

A program megvalósításának forrása: 
Pályázati forrás (EQUAL). 
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II.6 MAGYAR TARTALOMIPARI SZÖVETSÉG (MATISZ) 

Digitális tartalom előállítás alternatív foglalkoztatással mozgássérültek 
és megváltozott munkaképességűek számára 
Címe: Bp. 1012 Kuny Domokos u, 13. 
Telefonszáma/Faxszáma: 213-5089; fax: 375-9722 
E-mail címe: info@matisz.hu 
Kapcsolattartó neve: Horváth Noémi 

A szervezet küldetése: 
Információs tartalomfejlesztés fejlődésének elősegítése. A digitális tartalmak 
forgalmazásához, valamint a tevékenységhez kapcsolódó érdekképviselethez, 
jogalkotáshoz, szakmai és etikai normák betartásához kötődő feladatok ellátása. 

A projekt előzményei, indokoltsága: 
A mozgássérültek és megváltozott munkaképességű célcsoport iskolai 
végzettsége elmarad a társadalom egészéhez képest, ezért fontos a 
mozgáskorlátozottságukból adódó hátrányok csökkentése, igényeiknek 
megfelelő szakmai képzés biztosítása. 

A projekt célja: 
• 24 fő részére komplex képzési és foglalkoztatási szolgáltatásnyújtása két 

régióban 
• pszichoszociális segítségnyújtás 
• távoktatás és távmunka formában képzéssel egybekötött foglalkoztatás a 

matematikai és fizikai lapok digitalizálása keretében. 

A projekt megvalósításának tervezett helyszíne  
Képzés helyszíne: Székesfehérvári Regionális Képző Központ 
Címe: Székesfehérvár, 8000 Seregélyesi u. 123. 

A projekt hatóköre: 
• Közép-magyarországi régió budapesti központtal 
• Közép-dunántúli régió, székesfehérvári központtal. 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
• mozgássérültek és megváltozott munkaképességűek 
• munkanélküliek. 
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A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• pszichoszociális támogatás 
• szakmai képzés 
• foglalkoztatás a képzéssel párhuzamosan 
• nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedés támogatása. 

A projekt megvalósításának várható időtartama: 
2005. március 1. – 2006. december 31. 

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partner neve Feladata(i): 
MATISZ • program koordináció 

• tananyagfejlesztés, 
• toborzás 
• szervezés 

 
SZRMKK 

• képzés 
• tutorálás 
• pszichoszociális támogatás 
• vizsgáztatás 

Motiváció Alapítvány • toborzás, 
• mentorálás 
• képzők képzése 

MATFUND Alapítvány • digitalizátori képzés 
• tutorálás 

Profi-Média Kft. foglalkoztatás 

A program megvalósításának forrása: 
Pályázati forrás (HEFOP). 
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IT mentor – IT szektor, mint munkaadó 
Címe: Bp., 1012 Kuny Domokos u. 13. 
Telefonszáma/Faxszáma: 213-5089/375-9722 
E-mail címe: info@matisz.hu 
Kapcsolattartó neve: Mlinarics József 

A szervezet küldetése: 
Információs tartalomfejlesztés fejlődésének elősegítése. A digitális tartalmak 
forgalmazásához, valamint a tevékenységhez kapcsolódó érdekképviselethez, 
jogalkotáshoz, szakmai és etikai normák betartásához kötődő feladatok ellátása. 

A projekt előzményei, indokoltsága: 
• a 45 éven felüliek „digitális írástudása” nem megfelelő, sokan nem tudnak 

munkát vállalni, mert nincs informatikai ismeretük 
• a megváltozott munkaképességűek számára is van lehetőség az 

informatikai területen dolgozni 

A projekt célja: 
A megváltozott munkaképességűek és a 45 éven felüli munkanélküliek képzése, 
munkalehetőségek feltárása számukra. 

A projekt hatóköre: 
Országos hatókör. 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
• megváltozott munkaképességűek 
• 45 éven felüli munkanélküliek. 

A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• információs technológiai alapképzés, szakmai képzés 
• mentális felkészítés 
• munkatapasztalat-szerzés biztosítása a projektben résztvevők számára 
• munkaerőpiaci elhelyezés. 

A projekt megvalósításának várható időtartama: 
2005. januártól – 2007. júniusig. 
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A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partner neve Feladata(i): 
Informatikai Vállalkozások 
Szövetsége 
 
 

• projektvezetés 
• adminisztráció vezetése 
• képzés 
• foglalkoztatás 

MATISZ képzés 
Napra Forgó rehabilitációs Kht. • képzés 

• célcsoport felkészítése 
Hallássérültek Rehabilitációjáért 
Küzdők Egyesülete (HARKE) 

• képzés 
• célcsoport felkészítése 

Informatikai Érdekegyeztető 
Fórum 

• disszemináció, nyilvánosság biztosítása 

A program megvalósításának forrása: 
Pályázati forrás (EQUAL) 
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II.7 MOTIVÁCIÓ MOZGÁSSÉRÜLTEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY 

Munkaközvetítő és Tanácsadó Szolgálat 
Címe: Bp., 1053 Henszlmann Imre u. 9. Fzst. /3.  
Telefonszáma/Faxszáma: 318-99-20, 317-84-38 
E-mail címe: vezeto@mail.tvnet.hu 
Kapcsolattartó neve: Révész Anna Dóra 
Elérhetősége: 0670/ 379-58-78  

A szervezet küldetése: 
Az önálló életvitel alapelveit elfogadva, annak megvalósulását segítő 
szolgáltatások biztosítására jött létre 1991-ben a Motiváció Alapítvány. 
Célkitűzése, hogy a szükségletek figyelembevételével, az igények feltérképezése 
mellett olyan szolgáltatásokat szervezzen meg, amelyek a mozgás, látás-, és 
hallássérült illetve megváltozott munkaképességű emberek mind teljesebb 
integrációját segítik elő.  

A projekt előzményei, indokoltsága: 
A Motiváció Alapítvány szolgáltatásain belül 1996 óta a Munkaközvetítő és 
Tanácsadó Szolgálat külön részleggé nőtte ki magát, mivel a Budapesten élő 
fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek számára megnőtt az igény 
a komplex szolgáltatásra.  

A projekt célja: 
Minél több megváltozott munkaképességű egyén elérése, elhelyezkedésük 
segítése.  

A projekt hatóköre: 
A főváros és környéke. 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
• fogyatékkal élők 
• megváltozott munkaképességűek 
• 40 év felettiek 
• tartósan munkanélküliek. 
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A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• egyéni illetve csoportos keretek közötti tanácsadás 
• személyre szabott munkába állítás a nyílt, illetve védett munkahelyeken 
• segítség nyújtása a munkahelymegtartásban 
• a hagyományos munkaközvetítésen és tanácsadáson felül a munkába 

állást akadályozó tényezők orvoslása. 

A projekt megvalósításának várható időtartama: 
Folyamatosan elérhető. 

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partnerszervezet neve Feladata(i): 
Emberbarát Alapítvány  szenvedélybetegek képzése, segítése 
Soteria Alapítvány pszichiátriai betegek munkába 

állításának segítése 
Szigony Alapítvány pszichiátriai betegek gondozása és 

munkába állításának segítése 
Salva Vita Alapítvány értelmi sérültek segítése  
Fővárosi Munkaügyi Központ és 
kirendeltségei  

képzések és átképzések igénybe 
vételének segítése  

Országos Foglalkoztatási 
Közalapítvány  

a komplex szolgáltatás modelljének 
telepítése más szervezetekhez 

 
A program megvalósításának forrása:  
2004. szeptember 30-ig: Pályázati forrás (OFA és FMK).  
2005. március 1-től: Pályázati forrás  (HEFOP). 
 
A program eredményei: 
 2004-ben 1202 fő vette igénybe a szolgáltatást, közülük 222 fő helyezkedett el.  
 



FŐVÁROSI ESÉLYEGYENLŐSÉG MÓDSZERTANI IRODA 
 

63 
 

 

Komplex munkaerőpiaci szolgáltatás 
Címe: Bp., 1053 Henszlmann Imre u. 9.   
Telefonszáma/Faxszáma: 318-99-20, 317-44-17 
E-mail címe: motiv@mail.tvnet.hu, vezeto@mail.tvnet.hu 
Kapcsolattartó neve: Révész Anna Dóra 
Programvezető neve: Révész Anna Dóra, Kovács Zsuzsanna  
Elérhetősége: 0670/ 379-58-78 

A szervezet küldetése: 
Az önálló életvitel alapelveit elfogadva, annak megvalósulást segítő 
szolgáltatások biztosítására jött létre 1991-ben a Motiváció Alapítvány. 
Célkitűzése, hogy a szükségletek figyelembevételével, az igények 
feltérképezésével olyan szolgáltatásokat szervezzen meg, melyek a mozgás, 
látás-, és hallássérült illetve megváltozott munkaképességű emberek mind 
teljesebb integrációját segítik elő.  

A projekt előzményei, indokoltsága: 
A Munkaközvetítő és Tanácsadó Szolgálat az alapítvány megalakulása óta 
folyamatosan bővíti és alakítja szolgáltatásait ahhoz mérten, hogy a milyen 
igények és lehetőségek merülnek fel az ügyfelek és a szolgáltatással 
kapcsolatban álló munkáltatók, szervezetek és társadalmi szerveződések felől. A 
szervezet által korábban biztosított egyéni tanácsadások folyamán világossá vált 
számukra, hogy csoportos tanácsadásokra és az abból adódó visszajelzésekre, 
megerősítésekre is szükség van.  

A projekt célja: 
• 800 fő toborzása a célcsoportból 
• 200 fő tréningbe vonása 
• a tréninget elvégző 200 fő közül minimum 96 fő elhelyezése, 4 fő 

képzésbe irányítása 
• az elhelyezkedett emberek 6 hónapig tartó támogató utókövetése 
• 600 nyílt munkaerőpiaci munkaadó felkutatása, ebből 400-zal 

kapcsolatfelvétel, 
• 120 személyre szóló munkaajánlat beszerzése.  

A projekt hatóköre: 
A főváros és környéke. 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
Fővárosban élő, aktív korú, alacsony iskolai végzettségű vagy elavult, nem 
piacképes képesítéssel rendelkező fogyatékos és megváltozott munkaképességű 
emberek.  
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A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• tréning szervezése, lebonyolítása 
• munkaerőpiacon való elhelyezés 
• támogató utánkövetés 
• nyílt munkaerőpiaci munkaadók felkutatása 
• munkavállalást akadályozó pszicho-szociális tényezők feltárása, azok 

kezelése 
• meglévő ismeretek, képességek, tudásnak felszínre hozása  
• kiegészítő szolgáltatások biztosítása (személyi segítés, jelnyelvi 

tolmácsolás, szállítószolgálat, akadálymentes környezeti tanácsadás, 
adósságkezelő,- és jogi tanácsadás). 

A projekt megvalósításának várható időtartama: 
Folyamatosan elérhető. 

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partner neve 
 

Feladata(i): 

Motiváció Alapítvány • projektvezetés 
• koordináció 
• módszertani tevékenység 
• mentori támogatás 
• munkaadói kapcsolatok feltárása 
• utánkövetés 

Napra Forgó Rehabilitációs Kht.  toborzás 
Soteria Alapítvány  
 
Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási 
Szolgálat Kht. 

(Az alábbi tevékenységeket a sorban 
szereplő partnerek közösen, megosztva 
látják el.) 
• toborzás 
• célcsoport fejlesztése 
• célcsoport képzése 

A program megvalósításának forrása: 
Pályázati forrás (HEFOP). 
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 „Variációk Foglalkoztatási Rehabilitációra”  
Címe: Bp., 1053 Henszlmann Imre u. 9.   
Telefonszáma/Faxszáma: 318-99-20, 317-44-17 
E-mail címe: motiv@mail.tvnet.hu, vezeto@mail.tvnet.hu 
Kapcsolattartó neve: Dávid István 
Programvezető neve: Dávid István 
Elérhetősége: 70/ 387- 29- 60  

A szervezet küldetése: 
Az önálló életvitel alapelveit elfogadva, annak megvalósulást segítő 
szolgáltatások biztosítására jött létre 1991-ben a Motiváció Alapítvány. 
Célkitűzése, hogy a szükségletek figyelembevételével, az igények 
feltérképezésével olyan szolgáltatásokat szervezzen meg, melyek a mozgás-, 
látás-, és hallássérült illetve megváltozott munkaképességű emberek mind 
teljesebb integrációját segítik elő.  

A projekt előzményei, indokoltsága: 
A Munkaközvetítő és Tanácsadó Szolgálat az alapítvány megalakulása óta 
folyamatosan bővíti és alakítja szolgáltatásait, ahhoz mérten, hogy a milyen 
igények és lehetőségek merülnek fel az ügyfelek és a szolgáltatással 
kapcsolatban álló munkáltatók, szervezetek és társadalmi szerveződések felől.  
Szükségszerűvé vált, hogy a tehetséges és jó képességekkel rendelkező 
fogyatékosok, illetve megváltozott munkaképességűek ne csak a védett 
szervezeteknél dolgozzanak, hanem kiemelődjenek onnan és a tudásuknak 
megfelelő, egyenértékű munkát végezzenek a nyílt munkaerőpiacon.  

A projekt célja: 
Az egész életen át tartó tanulás és „befogadó” munkahelyi gyakorlatok 
támogatása, amelyek a munkaerőpiaci diszkrimináció és egyenlőtlenségek 
szempontjából érintett emberek álláshoz jutását illetve munkában maradását 
segítik. Szemléletformálás a munkahelyi, szervezeti és tágabb környezeti szinten 
is.  

A projekt hatóköre: 
A főváros és környéke. 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek.  
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A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• a nyílt munkaerőpiacra, munkavállalói szerepre való felkészülés, 

készségek és képességek kialakításának segítése 
• a munkavállalás feltételeinek biztosítása mellett az egyén fejlődési 

lehetőségének erősítése 
• az érdekviszonyok alapján történő foglalkoztatás komparatív előnyeinek 

kimunkálása 
• a programrésztvevők számára általános és/vagy speciális képzettség 

megszerzése. 

A projekt megvalósításának várható időtartama: 
2005 -2007 
 
A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partner neve 
 

Feladata(i): 

Motiváció Alapítvány • projektvezetés 
• koordináció 
• módszertani tevékenység 
• célcsoport segítő támogatása 

Enviroinvest- Waste Kft.  
 
Sanyi Kft. 
 
Rolfim Szövetkezet 

(Az alábbi tevékenységeket a sorban 
szereplő partnerek közösen, megosztva 
látják el.) 
• foglalkoztatás 
• munkahelyről kiemelés 
• toborzás 
• célcsoport fejlesztése  

Sztáv Rt.  • OKJ képzés 
• felnőttképzés, átképzés  

A program megvalósításának forrása: 
Pályázati forrás (EQUAL). 
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II.8 SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 

Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás  
Címe: Bp., 1081 Népszínház u. 17. II. em. 
Telefonszáma/Faxszáma: 323-1256, 323-1257 
E-mail címe: info@salvavita.hu 
Kapcsolattartó neve: Bárdi Katalin 

A szervezet küldetése: 
A Salva Vita Alapítvány 1993-ban jött létre azzal a küldetéssel, hogy 
hozzájáruljon az értelmi sérült emberek társadalmi esélyegyenlőségének 
megvalósulásához és egy sokszínű, befogadó társadalom felépítéséhez. Céljuk, 
hogy segítsük az értelmi sérült emberek önálló életvitelét, elsősorban 
munkaerőpiaci, illetve munkára felkészítő programok segítségével. 

A projekt előzményei, indokoltsága: 
A társadalmi fejlettség fontos ismérve, hogy tagjai miként viszonyulnak 
fogyatékossággal élő társaikhoz. Az Európai Unió tagállamaiban elvárás, hogy a 
fogyatékos emberek teljes jogú állampolgárként – lehetőségeikhez mérten – 
önálló életet éljenek, s normál munkahelyen, normál bérezésért képességeiknek 
és érdeklődésüknek megfelelő munkát végezzenek. Az értelmileg sérült 
emberek nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedéséhez nem mindig adottak a 
lehetőségek, sem a szükséges feltételek, sem pedig a befogadásra nyitott, 
felkészült közeg tekintetében. 

A projekt célja:  
A támogatott foglalkoztatás olyan alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás, amely 
sérült vagy megváltozott munkaképességű emberek nyílt munkaerőpiaci 
elhelyezkedését segíti, és mind a sérült ügyfél, mind az őt foglalkoztató 
munkáltató számára hosszú távú támogatást nyújt a sikeres foglalkoztatás 
érdekében. A támogatott foglalkoztatás célja, hogy a sérült emberek személyre 
szabott segítséggel, „normál” munkahelyen, az elvégzett munka értékének 
megfelelő fizetésért dolgozhassanak.  

A projekt hatóköre: 
A főváros és környéke. 

A projekttel elérni kívánt cél csoport(ok) felsorolása: 
A Budapesten és környékén élő tanulásban akadályozott, értelmi sérült, 
részképesség zavarral élő vagy autista emberek. 
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A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• munkavállalásra való felkészítés 
• segítségnyújtás a megfelelő munkahely és munkakör kiválasztásában 
• segítségnyújtás az ügyintézésben 
• segítségnyújtás a munkahelyi betanulásban és  beilleszkedésben 
• a munkáltatókkal való együttműködés az ügyfelek által is betölthető 

munkakörök felderítésében 
• tájékoztatás nyújtása a munkaadóknak a sérült munkavállaló 

képességeiről 
• közreműködés munkavállaló betanításában 
• naprakész információk nyújtása a munkaadóknak a sérült emberek 

foglalkoztatásához igénybe vehető támogatásokról 
• segítségnyújtás a foglalkoztatás során felmerülő problémák 

megoldásában. 

A projekt megvalósításának időtartama: 
Folyamatosan működik. 

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 

Partner neve Feladata(i): 
Fővárosi Munkaügyi Központ 
kirendeltségei 

• kliensek átirányítása 
• bértámogatás 
• regisztráció 

Országos Foglalkoztatási 
Közalapítvány 

• szakmai együttműködés 
• programfinanszírozás 

Családsegítő szolgálatok ügyfelek családjának segítése 
Munkaadók munkapróbás helyek biztosítása 
Speciális szakiskolák szülői értekezleteken való részvétel 

A program megvalósításának forrása: 
Pályázati források (NCA, OFA, OSI, FMK, Vodafone pályázatai).  

A projekt eredményei: 
• 107 új ügyféllel vettek fel a kapcsolatot 
• 63 ügyfél munka- és pályaalkalmassági felmérése történt meg 
• 47 főt készítettek fel a nyílt munkaerőpiaci munkavállalásra 
• 37 fő munkahelyfeltárását és 32 fő munkaközvetítését végezték el 
• 20 ügyfél sikeres munkába állítása történt meg az év folyamán 
• 67 elhelyezett ügyfél utókövetését végezték el, ezzel munkahelyük 

megtartását segítették. 
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II.9 SOTERIA ALAPÍTVÁNY 

Támpont Munkaügyi Szolgáltató és Magán-munkaközvetítő Iroda  
Címe: Bp., 1053 Kecskeméti u. 11. 
Telefonszáma/Faxszáma:  
E-mail címe: csapo.gabor@soteria.hu; soteria@axelero.hu 
Kapcsolattartó neve: Csapó Gábor 
Elérhetősége: 06 – 20 – 436 – 0203 

A szervezet küldetése: 
A pszichiátriai problémával élő emberek társadalmi reintegrációjának 
elősegítése modern, emberközeli és hatékony programokkal. 

A projekt előzményei, indokoltsága: 
A célcsoport – a krónikus pszichés problémával küzdő emberek – tagjainak 
súlyos problémája a munkaerőpiacról történő kikerülés által előidézett passzív 
életforma, amely az anyagi, mentális és kapcsolatrendszeri problémák miatt, 
fokozatosan a társadalomból való kirekesztettség érzését vonja maga után. A 
gyakorlat azt mutatja, hogy a pszichiátriai kezelések után leszázalékolják a 
beteget.  A munkahely iránti szükséglet óriási a célcsoportban. A munkanélküli 
létből következő passzív életforma, ugyanis megnöveli a betegségben történő 
visszaesés esélyét, valamint a kapcsolatrendszereik drasztikus csökkenése illetve 
a hasznos tevékenység hiányának érzete miatt úgy érzik kirekesztődnek a 
társadalomból. A munkábaállítási programok egyéb közösségi pszichiátriai 
ellátásokkal való kombinálása hatékonyabbá teheti a munkaerőpiaci 
rehabilitációt. 

A projekt célja: 
• 150 megváltozott munkaképességű pszichiátriai problémával élő ember 

bevonása, 15 munkába állítása 
• munkaügyi szolgáltató és magán-munkaközvetítő iroda létrehozása a 

célcsoport számára Budapesten. 

A projekt megvalósításának helyszíne:  
Bp., 1056 Molnár u. 19. 

A projekt hatóköre: 
A főváros egésze. 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
Pszichiátriai problémával élő megváltozott munkaképességű emberek 
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A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• munkatanácsadás 
• pszichológiai tanácsadás 
• utógondozás 
• álláskeresési tréning 
• munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása 
• munkábaállítási kerekasztal 
• cégek felkutatása. 

A projekt megvalósításának időtartama: 
2004 - 2005  

A program megvalósításának forrása: 
Pályázati forrás (PHARE-ESZA). 

A projekt eredményei: 
• 35 cég felkeresése állásfeltárás céljából 
• munka- és pályatanácsadás 21 fő részére 
• pszichológiai tanácsadás 21 fő részére 
• álláskeresési tréning 12 fő részére. 
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III Romák 
 

III.1 EC-PEC ALAPÍTVÁNY 

Esélynövelő roma iskolai koordinátorok képzése és foglalkoztatása 
Címe: Bp., 1072 Rákóczi út 22. 
Telefonszáma/Faxszáma: 486-2850; 266-3463 
E-mail címe: ecpec@ecpec.hu 
Kapcsolattartó neve: Pető Melinda 
Programvezető neve: Deák Éva 
Elérhetősége: 06/30 383-3045 

A szervezet küldetése: 
Az Ec-Pec Alapítvány célja, olyan közoktatási rendszer megteremtése, melyben 
érvényesül a méltányosság, és amely folyamatosan törekszik az 
esélyegyenlőtlenségek mérséklése. Ennek érdekében gyermekközpontú, 
befogadó pedagógiai gyakorlat meghonosítását, fejlesztését és terjesztését végzi. 

A projekt előzményei, indokoltsága: 
Jelenleg közelítőleg 20 fő roma iskolai koordinátor dolgozik az országban, 
zömében szakképesítés nélkül. Korábbi tapasztalataik alapján erre a 
kompetenciára rendkívül szükségük van azoknak az általános iskoláknak, ahol a 
roma gyerekek integrált nevelésével foglalkoznak 

A projekt célja: 
Országosan 40 fő képzése és általános iskolákban történő foglalkoztatása. 

A projekt hatóköre: 
Országos hatókör. 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
Roma származású, roma identitásukat felvállaló, munkaerőpiaci szempontból 
hátrányos helyzetű, a közoktatás területén dolgozni kívánó emberek. 

A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• érettségire való felkészítés 
• szakképzésben való részvétel (pedagógiai asszisztens, ifjúságvédelmi 

referens  és roma kultúra) 
• képzési és foglalkoztatási mentori támogatás 
• párhuzamos foglalkoztatás általános iskolában. 
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A projekt megvalósításának várható időtartama: 
2005. januártól – 2007. decemberig 

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partner neve Feladata(i): 
Oktáv Kht. szakképzés megvalósítása 
Nyíregyházi Főiskola • felnőttképzés 

• kutatás 
Országos Közoktatási Intézet • kutatás, 

• disszemináció biztosítása 

A program megvalósításának forrása: 
Pályázati forrás (EQUAL). 
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III.2 FŐVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT 

Befogadó Budapest 
Címe: Bp., 1091 Üllői út 45. 
Telefonszáma/Faxszáma: 216-0809 
E-mail címe: koltai@pestesely.hu 
Kapcsolattartó neve: Tóth Annamária 
Programvezető neve: Koltai Luca 

A szervezet küldetése: 
A szolgálathoz forduló munkanélküli emberek munkához jutási esélyeinek 
növelése, illetve élethelyzetének javítása. Ennek érdekében személyre igazított, 
támogatott munkahelyek és segítő szolgáltatások működtetése. A munkaerőpiaci 
és a munkahelyi esélyegyenlőség érvényesülésének elősegítése. Ennek 
érdekében módszertani szolgáltatások és programok működtetése. A szolgálat 
külső és belső stabilitásának biztosítása. Ennek érdekében üzleti szolgáltatások 
szervezése. 

A projekt előzményei, indokoltsága: 
Az esélyegyenlőségi terv 2003. évi törvénybe foglalása előírta a hazai 
munkáltatók számára, hogy tervszerűen, programokkal segítsék dolgozóik, és az 
új belépők esélyegyenlőségét. Ma még igen kevés munkáltató ismeri fel annak 
előnyeit, illetve olyan praxisok realitását, melyek a társadalmi szolidalítás helyi 
szerepvállalásában, a családos nők, romák, idősebb munkavállalók 
potenciáljának mozgósításával szerezhető. Jelen program előzménye, hogy a 
Fővárosi Önkormányzat az Esélyegyenlőség 2000, majd a 40+ program 
elfogadásával több éve küzd a hátrányos helyzetű csoportok esélyeinek 
javításáért. 

A projekt célja: 
A „BEFOGADÓ BUDAPEST” program a gyakran előítéletes munkáltatói 
magatartással szemben kíván működőképes praxist, kézzel fogható 
eredményeket felmutatni. Olyan modell került kidolgozásra, amely alkalmas 
arra, hogy a humánpolitika napi gyakorlatába beépülve segítse a munkaerőpiaci 
szempontból hátrányos helyzetű emberek befogadását, beilleszkedésüket.  
A projekt eredményeként a négy nagy szolgáltatónál kialakul a befogadó 
munkahely modellje. A támogató rendszerek segítségével a referencia-
foglalkoztatásban részt vevő hátrányos helyzetűek nagy arányban maradnak 
tartósan a munkahelyen. 

A projekt hatóköre: 
A főváros egésze. 
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A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
 romák 
 tartósan munkanélküliek 
 40 év felettiek 
 alacsonyan képzettek. 

A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
1. alprogram, a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerőpiaci pozíciójának 
javítása: 
• komplex képzés szervezése 
• mentori támogatás 
• referencia-foglalkoztatás 
2. alprogram, a hátrányos helyzetű munkavállalók munkahelymegtartó 
képességének javítása:  
• a már munkában álló hátrányos helyzetű munkavállalók 

munkahelymegtartó képességének növelése 
• képzések, tréningek a munkavállalói érték és alkalmazkodóképesség 

növelése, a munkahelyük megtartása érdekében.  
3. alprogram, a munkáltatók érzékenyítése:  
• munkaadói attitűdváltozást célzó médiakampány 
• kapcsolatépítés a munkaadókkal 
• „Befogadó Munkahely” Díj átadása. 

A projekt megvalósításának várható időtartama: 
2005. januártól – 2007. decemberig 

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partner neve Feladata(i): 
BKV Rt. 
 
Dél-pesti Kórház 
 
Fővárosi Állat-és Növénykert 

(Az alábbi tevékenységeket a sorban 
szereplő partnerek közösen, megosztva 
látják el.) 
• foglalkoztatás 
• patrónusi rendszer működtetése 

Összjáték Alapítvány tréningek szervezése 

A program megvalósításának forrása: 
Pályázati forrás (EQUAL). 
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Hátszél program 
Címe: Bp., 1091 Üllői út 47. 
Telefonszáma/Faxszáma: 216-0809 
E-mail címe:hanyecz@axelero.hu 
Kapcsolattartó neve: Hanyecz Andrea 

A szervezet küldetése: 
A szolgálathoz forduló munkanélküli emberek munkához jutási esélyeinek 
növelése, illetve élethelyzetének javítása. Ennek érdekében személyre igazított, 
támogatott munkahelyek és segítő szolgáltatások működtetése. A munkaerőpiaci 
és a munkahelyi esélyegyenlőség érvényesülésének elősegítése. Ennek 
érdekében módszertani szolgáltatások és programok működtetése. A szolgálat 
külső és belső stabilitásának biztosítása. Ennek érdekében üzleti szolgáltatások 
szervezése. 

A projekt előzményei, indokoltsága: 
Nagyvárosi hátrányos helyzetű, elsősorban roma kisebbséghez tartozó 
munkanélküliek körében a foglalkoztathatóságot befolyásoló hátráltató tényezők 
halmozottan jelentkeznek. 

A projekt célja: 
A projekt célja a nagyvárosi, elsősorban a cigány kisebbséghez tartozó, tartós 
munkanélküliek foglalkoztathatóságának fejlesztése, a munkaerőpiaci 
elszigeteltségük csökkentése.  
A célcsoport munkaerőpiacra juttatása: a foglalkoztatás lejárta után a munkáltató 
partnerek által aláírt nyilatkozat alapján legalább 23 fő továbbfoglalkoztatása, 2 
fő vállalkozásának megindítására, azaz a résztvevők 50%-ának a budapesti nyílt 
munkaerőpiacon tartós elhelyezése. 

A projekt megvalósításának tervezett helyszíne  
A főváros VII.,VIII.,IX. kerületei. 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
• roma emberek 
• munkanélküliek 
• alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők. 
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A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• betanított kertész, könnyűgépkezelő, betanított varrómunkás, személy- és 

vagyonőr képzések szervezése 
•  vállalkozóvá válás segítése 
• mentális támogatás, mentori segítségnyújtás. 

A projekt megvalósításának várható időtartama: 
2005. január 1. – 2006. február 28. 

A projekt megvalósításában résztvevő partnerek és szerepük: 
Partner neve Feladata(i): 
Barhács és Tsa. Kft. • képzés 

• foglalkoztatás 
Kamilla Kht. 
 
FESZOFE Kht. 

(Az alábbi tevékenységeket a sorban 
szereplő partnerek közösen, megosztva 
látják el.) 
foglalkoztatás 

SEED Alapítvány vállalkozóvá válás segítése 
VII. kerületi Roma Önkormányzat 
 
VIII. kerületi Roma Önkormányzat 
 
IX. kerületi Roma Önkormányzat 

(Az alábbi tevékenységeket a sorban 
szereplő partnerek közösen, megosztva 
látják el.) 
• mentorok biztosítása 
• toborzás 

A program megvalósításának forrása: 
Pályázati forrás (PHARE-ESZA). 
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III.3  MUNKANÉLKÜLISÉG HELYETT VÁLLALKOZÁS KÖZALAPÍTVÁNY 

Vállalkozás-támogatás hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára 
Címe: Bp., 1091 Üllői út 45.  I/141. 
Telefonszáma/Faxszáma: 215-3926 
E-mail címe: mhvka@citromail.hu 
Kapcsolattartó neve: Béki Gabriella, Kozma Blanka 
Elérhetősége: 219-0810 

A szervezet küldetése: 
Segítséget nyújtani azon hátrányos helyzetű budapesti állampolgároknak, akik a 
munkanélküliség állapotából vállalkozóvá – önfoglalkoztatóvá kívánnak válni. 

A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
Sok munkaerőpiacon kívül rekedt ember számára az önfoglalkoztatás, a 
vállalkozóvá válás megfelelő alternatíva lehet. 

A szolgáltatás célja: 
A fővárosban élő roma származású, volt állami gondozott és csökkent 
munkaképességű személyek munkanélküliségének mérséklése egyéni és társas 
vállalkozások beindításával, illetve a már működő vállalkozások 
fennmaradásának segítésével pénzbeli támogatás és üzleti tanácsadás révén. 

A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros egésze. 

A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
• roma származásúak 
• volt állami gondozottak 
• csökkent munkaképességűek. 

A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• pályázat útján pénzbeni támogatás biztosítása induló és már működő 

vállalkozások fejlesztésére 
•  a vállalkozások sikerességét elősegítő képzések, valamint tanácsadás 

biztosítása 
• térítésmentes internet-hozzáférés biztosítása. 

A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. 
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A szolgáltatás biztosításában részt vevő partnerek és szerepük: 

Partnerszervezet neve Feladata(i): 

Közéleti Roma Nők Egyesülete 
• jogsegélyszolgálat és 

érdekképviselet biztosítása 
• segítségnyújtás pályázatok 

 írásában, 
• információ-közvetítés pályázati 

lehetőségekről 

 
A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Fővárosi Önkormányzat normatív támogatása. 

A szolgáltatás eredményei: 
Éves szinten mintegy 35-40 vállalkozó támogatása pénzbeli hozzájárulással és 
mintegy 200 fő számára vállalkozói tanácsadás. 
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III.4 SEED KISVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY 

Esély a jövődért! 
Címe: Bp., 1024 Rómer Flóris 22-24. 
Telefonszáma/Faxszáma: 316-4987, 212-2179 Fax:315-0195 
E-mail címe: seed@seed.hu 
Kapcsolattartó neve: Dr. Soltész Anikó ügyvezető igazgató 
Programvezető neve: Laczkó Zsuzsa, Szilágyi Nóra  

A szervezet küldetése: 
Erőforrásaival – tudástőke, legjobb gyakorlatok – segíti az esélyegyenlőség 
érvényesülését, a vállalkozások és a civil szervezetek fenntartható fejlődését, 
növekedését. 

A projekt előzményei, indokoltsága: 
A romáknak tartott különféle önismereti, pályázatíró, menedzsment és 
vállalkozói tréningek során tapasztalták, milyen nagy szükség van a roma 
fiatalok tanulási és munkaerőpiaci reintegrációs esélyeinek javítására. A SEED 
Alapítvány felkaroló programja az intézményrendszer hiányait igyekezett –
egyelőre ideiglenesen és csak Budapestre fókuszálva pótolni – amikor felvázolta 
a továbbtanulást és a munkavállalást segítő program körvonalait.     

A projekt célja: 
A projekt célja, hogy segítse a legrászorultabb munkanélküli és roma fiatalokat 
abban, hogy kezükbe vegyék a sorsukat, tanuljanak, elhelyezkedjenek. A 
program résztvevőinek többféle kimenetet kínálnak aszerint, hogy milyen az 
addigi iskolai és munkahelyi előtörténetük. 
További cél, hogy a hároméves program során 80-100 fiatal számára elérhetővé 
váljon a kívánt képzettség megszerzése, és az elhelyezkedés. 

A projekt hatóköre: 
A főváros egésze. 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
Közép– és felsőfokú végzettséget megszerezni kívánó, munka mellett tanulni, 
illetve munkanélküliség esetén dolgozni akaró, fővárosi és környéki roma 
fiatalok. 
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A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások:  
A tanulást és a munkavállalást segítő személyiségfejlesztő alapozó képzés. 
Bekapcsolódás az iskolarendszerű közép és felsőoktatásba, OKJ-s képzésekbe, 
az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatásba és különböző kompetencia alapú 
informális képzésekbe. Menetközben mentori szolgáltatás, végzés után követés.   

A projekt megvalósításának időtartama: 
2003 végétől 2006 végéig. 

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partner neve Feladata(i): 
Romasist Egyesület • szervezés 

• képzés 
Ráció C • toborzás 

• népszerűsítés 
Kék Pont Drogambulancia • toborzás 

• mentorálás 
Belvárosi Tanoda toborzás 
Kalyi Jag Szakközépiskola • képzési helyszín biztosítása 

• szabadidős programok  

A program megvalósításának forrása: 
Adomány (Levi Strauss Alapítvány). 

A projekt eredményei: 
A képzésekben eddig 21 fő tett vizsgát.  
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III.5 JOGKLINIKA ÉS STREET LAW OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI ALAPÍTVÁNY 

Roma Para-legal program – nem jogász jogi segítők képzése a roma 
közösségek támogatására 
Címe: Bp., 1053 Egyetem tér 1-3. 
Telefonszáma/Faxszáma: 483-8000/4720, Fax: 483-8000/4616 
E-mail címe: kovera@ajk.elte.hu, jogklinika@yahoo.com 
Kapcsolattartó neve: Dr. Kövér Ágnes 
Elérhetősége: 06-70/3847177 

 
A szervezet küldetése: 
Jogsegély és tanácsadó programok működtetése olyan hátrányos helyzetű 
állampolgárok számára, akik nem tudják képviselni saját érdekeiket és érvényt 
szerezni alapvető jogaiknak. 
A minőségi, a jogászi képességeket fejlesztő jogászképzés megteremtése 
gyakorlati és gyakorlatorientált kurzusok szervezésével, készségfejlesztő 
programok kialakításával, különböző jogterületeken. Így a büntetőjog, az 
államigazgatási jog, a non-profitjog, a családjog vagy munkajog területén. 
Összehasonlító és kritikai elemzések készítése a hatályos jogrendszer 
mindennapi gyakorlatáról az összegyűjtött gyakorlati tapasztalatok alapján. 

 
A projekt előzményei, indokoltsága: 
A jog elérését biztosítani kell mindenkinek, azoknak is, akiknek nem áll 
módjukban elmenni a nép ügyvédjeihez és nem tudják artikulálni alapvető 
szociális, lakásügyi, gyermek- és családjogi problémájukat. Az ország több száz 
településén élnek roma és nem roma családok elszigetelten, szegénységben, akik 
nem képesek kihasználni az eddig számukra kínált lehetőségeket, s jogi 
természetű problémájuk csak akkor kerül szakértő jogászi kezekbe, amikor az 
büntetőjogi üggyé formálódik. A nem jogász jogi segítők, közvetítők, vagy 
jogvédők képzése és hálózatba való szervezése arra tesz kísérletet, hogy a jog 
menjen oda, ahol szükség van rá, és ne a többszörösen hátrányban lévő polgár 
keresse a jogot.  
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A projekt célja: 
• a demokrácia és a jogállamiság értékeinek megerősítése azáltal, hogy a 

szociálisan hátrányos helyzetű és kisebbségi családok, gyerekek és 
fiatalok számára is lehetővé teszi a joghoz való hozzáférést, mind az 
információ-nyújtáson, mind a tanácsadáson és a jogvédelem biztosításán 
keresztül   

• a hátrányos helyzetű és kisebbséghez tartozó családok 
esélyegyenlőségének növelése azáltal, hogy jogi tanácsadást nyújtó 
közösségi jogi segítők képzett szakemberként adnak tanácsot ügyeik 
bonyolításában  

• a jogi tanácsadás és jogvédelem eljuttatása az arra rászorulók lakóhelyére, 
illetve abba a környezetbe, ahol rendszeresen jelen vannak és 
biztonságban, komfortosan érzik magukat, 

• a hátrányos helyzetű és a roma kisebbséghez tartozó, és a helyi 
közösségekben élő fiatalok kiképzése alapvető emberi jogi és gyakorlati 
jogi ismeretekre 

• a fenntarthatóság biztosítása azáltal, hogy a hálózatban dolgozó roma jogi 
segítők foglalkoztatását az Uniós foglalkoztatási politikának megfelelően 
a megyei Munkaügyi Központok bevonásával valósul meg. 

 
A projekt hatóköre: 
Országos hatókör. 
  
A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
Roma polgárjogi és emberi jogi aktivisták, kisebbségi képviselők. 
 
A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• trénerképzés, nem jogász jogi segítők (para-legal) képzése  
• az esélyegyenlőségi törvény megvalósulásának monitorozása 
• gyors jelentések kiadása az esélyegyenlőség megvalósulását sértő 

esetekről. 
 
A program megvalósításának időtartama: 2005. januártól 2008. januárig 
 
A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partner neve Feladata(i): 
Roma Polgárjogi Alapítvány • a célcsoport elérése 

• a tanterv és a tananyagok 
kidolgozásában való részvétel 

 
A program megvalósításának forrása: Pályázati forrás (EQUAL). 
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IV Hajléktalanok 
 

IV.1 FŐVÁROSI MUNKAÜGYI KÖZPONT  

Hajléktalanok Információs Irodája 
Címe: Bp., 1089 Baross u. 124. 
Telefonszáma/Faxszáma: 334-2926 
Vezető neve: Ehmann Zoltán 

A szervezet küldetése: 
A Fővárosi Munkaügyi Központ folyamatosan törekvése, hogy a rendelkezésére 
álló forrásokkal és eszközökkel minél eredményesebben járuljon hozzá a 
fővárosi munkanélküliség csökkentéséhez. A munkaügyi központok feladatait 
jogszabályok határozzák meg. A szervezet feladatai egyrészt a delegált 
igazgatási tevékenységből, másrészt a munkanélküliek elhelyezkedését segítő 
eszközök és szolgáltatások biztosításából, valamint az üres álláshelyek 
feltárásából és közvetítéséből tevődnek össze. 
 
A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
Az önálló kirendeltség létrehozásának célja az volt, hogy a fővárosban élő 
hajléktalan munkanélküliek egy helyen tudják intézni különböző munkaügyi 
problémáikat. Küldetése, hogy szolgáltatásaival a hajléktalan munkanélküli 
embereket reintegrálja az elsődleges munkaerőpiacra. 
 
A szolgáltatás célja: 
A Munkaügyi Központ működési alapelve, hogy szervezeti és szolgáltatási 
felépítését a fővárosi munkaerőpiac strukturális sajátosságaival összefüggő 
igényeknek megfelelően alakítsa ki. Ennek szellemében nyitotta meg 
összfővárosi hatáskörű rétegspecifikus kirendeltségeit. 
Több éve erősödő tendencia a fővárosi diplomás regisztrált munkanélküliek 
számának emelkedésére. A helyzet kezelése érdekében önálló, diplomás 
munkanélkülieket fogadó szolgáltató irodát nyitott, amely az egész fővárosra 
kiterjedő illetékességgel fogadja az ügyfeleket. 
 
A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros egésze. 
 
A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
Hajléktalan munkanélküliek. 
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A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• támogatásokhoz és eszközökhöz való hozzáférés segítése: az aktív és 

passzív munkaerőpiaci eszközök teljes körének biztosítása 
• munkaközvetítés: munkaadókkal való kapcsolat kiépítésén keresztül üres 

álláshelyek feltárása, az ügyfél részére képzettségének, képességeinek, 
helyzetének megfelelő álláshely közvetítése 

• „Járható út” elnevezésű komplex szolgáltatási rendszer koordinálása 
• intenzív álláskeresés támogatása 
• munkavállalási tanácsadás biztosítása. 
 
A szolgáltatáselérhetősége: 
Folyamatos. 
 
A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Központi költségvetés. 

A szolgáltatás eredményei: 
A 2004. évben a regisztrált hajléktalan munkanélküliek havi száma átlagosan 
884 fő volt. Az intézmény több olyan programba kapcsolódott be eddig 
partnerként, melyek a hajléktalanokat komplex munkaerőpiaci és lakhatást 
biztosító szolgáltatásokkal támogatják. 
Az iroda a 2004. év folyamán a „Járható út” elnevezésű komplex munkaerőpiaci 
programot is koordinálta: 
A program keretében a képzési alprogramban 131 fő képzésére nyílt lehetőség, a 
foglalkoztatási alprogramba 192 főt vontak be valamely támogatott vagy nem 
támogatott foglalkoztatási formába. A szolgáltatási alprogramon belül 707 fős 
részvételt regisztráltak.  
A Signum Alapítvány és a Nonprofit Alapítvány a programban működő 
partnerekként szolgáltatásokat és mentori támogatást nyújtottak a hajléktalan 
munkanélküli személyek részére.  
A két partner szolgáltatásaival összesen 336 főt szólított meg:  
• munkatanácsadásban részesült 138 fő 
• pszichológiai tanácsadásban 122 fő 
• álláskeresési tanácsadásban 68 fő 
• pályaválasztási tanácsadásban 22 fő 
• pályamódosítási tanácsadásban 48 fő 
• munkaerőpiaci és foglalkozási információkat nyújtottak 65 fő hajléktalan 

munkanélküli személy és 10 munkaadó részére. 
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IV.2 BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI 

A „Együttes erővel” - Munkaerőpiaci reintegráció a hajléktalan-ellátásban 
Címe: Bp., 1134 Dózsa Gy. út 152. 
Telefonszáma/Faxszáma: 238-9585 
Kapcsolattartó neve: Keserű Zsolt kezso8@freestart.hu 
Szolgáltatásért felelős szakember neve: Fehér Boróka projektvezető 
E-mail: feher.boroka@bmszki.hu 

A szervezet küldetése: 
A hajlékkal nem rendelkező szociálisan deprivált személyeknek biztosított, 
egyénre szabott segítségnyújtás annak érdekében, hogy szegregációjukból 
kilépjenek, társadalmi integrációjuk megvalósuljon. 

A projekt előzményei, indokoltsága: 
A jelenlegi hajléktalan-ellátó rendszer nem képes ügyfelei számára komplex 
segítségnyújtást biztosítani. A hajléktalan ellátó intézmények 
alaptevékenységükként csupán szállást nyújtanak, az ott dolgozó szociális 
munkások a személyes gondozás során nem rendelkeznek olyan 
eszközrendszerrel, mellyel hatékonyan segíteni tudnának ügyfeleiknek abban, 
hogy ki tudjanak lépni az intézményes ellátás kereti közül. Ugyanakkor a 
foglalkoztatási szolgáltatások sem tudják figyelembe venni a többszörös 
hátrányokkal küzdő, hajléktalan emberek speciális szükségleteit. A két 
ellátórendszer között nincs szervezett együttműködés. A BMSZKI programja a 
hajléktalan munkavállalók foglalkoztatási problémáit rendszerszerűen követi 
végig új megközelítésben. 

A projekt célja: 
• 1. 400 fő hajléktalan személy foglalkoztatási, addiktológiai és lakhatási 

szükségleteinek felmérése, 
• OKJ-s képzések indítása 125 fő részére 
• motivációs és pszichológiai vizsgálat 300fő részére 
• egyéni beszélgetés, pályaorientációs tanácsadás 250 fő részére 
• képzés előkészítő csoport 175 fő részére, 
• képzésben tartó csoport 125 fő részére 
• általános iskola befejezésének támogatása 50 fő részére, 
• számítástechnikai tanfolyam szervezése 60 fő megváltozott 

munkaképességű személy részére 
• Álláskereső Iroda kialakítása a BMSZKI és a Menhely Alapítvány 

működtetésében főállású szociális munkásokkal. 
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A projekt hatóköre: 
A főváros egésze. 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
• hajléktalanok 
• szakképzetlenek és az elavult szakmával rendelkezők 
• roma munkavállalók 
• megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő emberek 
• „fekete” munkát végzők 
• egyéb atipikus foglalkoztatásban részt vevő személyek 
• addiktológiai problémákkal élő emberek. 

A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások:  
• hajléktalan személyek foglalkoztatási, addiktológiai, lakhatási 

helyzetének, szükségleteinek felmérése 
• komplex képzések, átképzések szervezése 
• a hajléktalan munkanélküliek bejuttatása a munkaerőpiacra  
• elhelyezkedési esélyek biztosítása és növelése tanácsadással 
• az alkalmi munkából és a segélyből élők arányának csökkentése 
• legális, bejelentett munkaviszony részarányának növelése 
• a tartós munkaviszonyban foglalkoztatott hajléktalan személyek 

munkahelyi pozíciójának megerősítése „munkában tartó” tréningekkel, 
• a hajléktalan munkavállalók foglalkoztatási szerepidentitásának 

helyreállítása 
• támogató környezet kialakítása a munkaerőpiacon. 

A projekt megvalósításának várható időtartama: 
2005. 07.-től –2007. 12.-ig 

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partner neve Feladata(i): 
Menhely Alapítvány • Álláskereső Iroda működtetése 

• A „Fedél Nélkül” utcalapot 
terjesztő 40 fő munkába állítása 

 
Budapesti Szociális Forrásközpont • társadalmi célú kommunikáció 

elősegítése 
• nemzetközi együttműködés 

koordinálása 

A program megvalósításának forrása: Pályázati forrás (EQUAL). 
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IV.3 FŐVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT.  

Hajléktalanok közfoglalkoztatása - szervezetközi koordináció 
Címe: Bp., 1091 Üllői út 45. 
Telefonszáma/Faxszáma: 061-216-08-09 
E-mail címe: keszter@pestesely.hu 
Kapcsolattartó neve: Kovács Eszter 

A szervezet küldetése: 
A szolgálathoz forduló munkanélküli emberek munkához jutási esélyeinek 
növelése, illetve élethelyzetének javítása. Ennek érdekében személyre igazított, 
támogatott munkahelyek és segítő szolgáltatások működtetése. A munkaerőpiaci 
és a munkahelyi esélyegyenlőség érvényesülésének elősegítése. Ennek 
érdekében módszertani szolgáltatások és programok működtetése. A szolgálat 
külső és belső stabilitásának biztosítása. Ennek érdekében üzleti szolgáltatások 
szervezése. 

A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A Fővárosi Közgyűlés 1996-ban alapította a Fővárosi Közhasznú Foglakoztatási 
Szolgálat Kht.-t, garanciát látva arra, hogy képes megfelelő válaszokat adni a 
tartósan növekvő foglakoztatási és kapcsolódó szociális gondok enyhítésére a 
közhasznú foglakoztatás megszervezése révén. A szolgálat megalakulásától 
fogva vállalta a hajléktalan személyek foglakoztatását is. A hajléktalanoknak 
élethelyzetükből adódóan, a foglalkoztatási szolgáltatások mellett, szállásra, 
egészségügyi ellátásra és szociális támogatásra is szükségük van. Ennek 
érdekében a szolgálat együttműködési megállapodást kötött a fővárosi 
hajléktalan-ellátás több szervezetével is, szolgáltatásaik összehangolása 
érdekében. 

A szolgáltatás célja: 
• a fővárosi hajléktalan emberek közhasznú foglakoztatásának szervezése 

(évente átlagosan 400 fő), 
• a segítő szervezetek közti együttműködés fejlesztése. 

A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros egésze. 
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A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
Fővárosi hajléktalanok. 
 
A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• közhasznú és közcélú foglalkoztatás 
• szociális segítségnyújtás 
• társ intézményekkel kapcsolattartás, szolgáltatási koordináció 
• új projektekben partnerség vállalása. 

A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. 

A szolgáltatás biztosításában résztvevő partnerek és szerepük: 
Partnerszervezet neve Feladata(i): 
Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási
Szolgálat Kht. 

• közfoglalkoztatás szervezése 
•  szolgáltatás-koordináció 

BMSZKI szállást nyújtó szolgáltatások 
üzemeltetése 

Rés - Alapítvány lábadozó hajléktalanok ellátása 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat • nappali melegedő fenntartása 

• ingyen konyha működtetése 
• szociális akciók 

FMK – Hajléktalan Iroda munkaerőpiaci szolgáltatások 
Fővárosi Önkormányzat Hajléktalan 
Iroda 

segélyezés, támogatások nyújtása 

A szolgáltatás megvalósításának forrása:  
Fővárosi Önkormányzat költségvetése. 

A szolgáltatás eredményei: 
 

A fővárosi közfoglalkoztatott hajléktalanok számának alakulása a 
 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.-nál (fő) 

Év Megjelent Szerződött

Visszautasította/ 
egészségügyi 
szempontból 
alkalmatlan 

2001. 460 366 94 
2002. 301 261 40 
2003. 329 265 64 
2004. 345 253 92 
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IV.4 MYRAI SZENT MIKLÓS KERESZTÉNY EGYHÁZ 

HEFOP 2.3.2-1. program 
Címe: Bp., 1087 Fiumei út 3-5. 
Telefonszáma/Faxszáma: 210-1169; 210-9251 
E-mail címe: myrai@chello.hu 
Kapcsolattartó neve: Dulai Roland 
Szolgáltatásért felelős szakember neve: Dr. Mach Károly 

A szervezet küldetése: 
Foglalkoztatási szolgáltatások hátrányos helyzetű embereknek, kiemelten a 
hajléktalanoknak, a romáknak, a tartósan munkanélkülieknek, valamint 
büntetőeljárásban terheltnek minősülő embereknek.  

A projekt előzményei, indokoltsága: 
Az ügyfélkör munkaerőpiaci lehetőségei korlátozottak. A szervezetnél igény 
jelent meg állásközvetítési szolgáltatás szervezésére.  

A projekt célja: 
• álláshoz jutás segítése 
• életkörülmények javítása. 

A projekt hatóköre: 
A főváros egésze. 

A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
• hajléktalanok 
• romák 
• tartósan munkanélküliek. 

A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• állásközvetítés 
• munkahely-feltárás. 

A projekt megvalósításának várható időtartama: 
Folyamatosan elérhető. 

A program megvalósításának forrása: 
Pályázati forrás (HEFOP). 
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V Hátrányos helyzetű fiatalok 
 

V.1 FŐVÁROSI MUNKAÜGYI KÖZPONT  

Ifjúsági Iroda 
Címe: Bp., 1061 Andrássy út 10. 
Telefonszáma/Faxszáma: 302-1469 
Vezető neve: Hágen Tímea 

A szervezet küldetése: 
A Fővárosi Munkaügyi Központ folyamatosan törekvése, hogy a rendelkezésére 
álló forrásokkal és eszközökkel minél eredményesebben járuljon hozzá a 
fővárosi munkanélküliség csökkentéséhez. A munkaügyi központok feladatait 
jogszabályok határozzák meg. A szervezet feladatai egyrészt a delegált 
igazgatási tevékenységből, másrészt a munkanélküliek elhelyezkedését segítő 
eszközök és szolgáltatások biztosításából, valamint az üres álláshelyek 
feltárásából és közvetítéséből tevődnek össze. 
 
A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A Munkaügyi Központ működési alapelve, hogy szervezeti és szolgáltatási 
felépítését a fővárosi munkaerőpiac strukturális sajátosságaival összefüggő 
igényeknek megfelelően alakítsa ki. Ennek szellemében nyitotta meg fővárosi 
illetékességű réteg specifikus kirendeltségeit. 
A munkaügyi központok kitüntetett figyelmet fordítanak az állás nélkül maradó 
pályakezdő fiatalokra. Ezzel a céllal indult el hét évvel ezelőtt az egész országra 
kiterjesztett „Pályakezdők Elhelyezkedését Segítő Program,” közismert nevén 
PEP, és a Fővárosi Munkaügyi Központban ezért alakult meg egy külön 
kirendeltség, az Ifjúsági Iroda, amelynek feladata a tanulmányaikat befejező és 
elhelyezkedni nem tudó fiatalok segítése. 

A szolgáltatás célja: 
A fővárosi pályakezdő munkanélküliek nyilvántartásával kapcsolatos jogszabály 
által meghatározott igazgatási feladatok ellátása, valamint a pályakezdő 
munkanélküli ügyfelek elhelyezkedésének segítése. Kapcsolat kiépítése a 
pályakezdőket foglalkoztatni szándékozó munkaadókkal, nonprofit 
szervezetekkel, valamint a felsőfokú végzettségű munkanélkülieket segítő civil 
szervezetekkel. 

A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros egésze. 
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A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
Pályakezdő munkanélküliek. 

A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• támogatásokhoz és eszközökhöz való hozzáférés segítése 
• alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás 
• intenzív álláskeresés támogatása 
• információnyújtás munkavállaláshoz, képzéshez kapcsolódóan 
• munkaközvetítés 
• önfoglalkoztatás támogatása 
• pálya- és munkatanácsadás 
• fiatalokat és pedagógusokat célzó tájékoztatók szervezése 
• képzési-, állásbörzék szervezése, 
• fiatalkorú bűnelkövetők pályaorientációs segítése  
• csoportos tréningek szervezése (pályaorientációs csoport, álláskeresési 

technikák tréning). 

A szolgáltatáselérhetősége: 
Folyamatos. 

A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Központi költségvetés. 
 
A szolgáltatás eredményei: 
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint 4500-5000 fő körül mozog éves szinten az 
Ifjúsági Irodába először vagy ismételten belépő pályakezdők száma. 2004-ben, 
2654 esetben készített az iroda együttműködési tervet, amelyben valamilyen 
szolgáltatás és/vagy támogatás igénybevételi lehetőségét ajánlották fel. A 
regisztrált pályakezdő munkanélküliek közül 755 fő helyezkedett el önállóan, a 
közvetítések kapcsán 370 fiatal talált munkát. 
Az iroda munkatársai az új, illetve ismételten belépők részére csoportos 
tájékoztatókat tartottak, ahol tájékoztatták az ügyfeleket szolgáltatásaikról, az 
igénybe vehető támogatásokról. Összesen 104 tájékoztatók tartottak, a 
tájékoztatókon résztvevők száma elérte a 1958 főt. Ezen felül hat darab 
szervezett rendezvényen tájékoztatták a pedagógusokat, fiatalokat az 
elhelyezkedés esélyeiről, a munkaerőpiaci helyzetről. Többek között a Pepsi 
Sziget Fesztiválon, melyen az iroda az Állami Foglalkoztatási Szolgálat 
jegyében képviseltette magát. A hagyományos iskolarendszerű képzési börzén 
58 iskola vett részt, 167 szakiránnyal. A rendezvényen 440 fiatal vett részt, 
közülük 80 fő jelentkezett képzésre. 
Szervezett program keretében 22 fő fiatalkorú bűnelkövető vett részt kell az 
iroda tanácsadói által tartott pályaorientációs- vagy álláskeresési tréningen. 



FŐVÁROSI ESÉLYEGYENLŐSÉG MÓDSZERTANI IRODA 
 

93 
 

 

Foglalkoztatási Információs Tanácsadás (FIT) 
Címe: Bp., 1039 Heltai Jenő tér 7. 
Telefonszáma/Faxszáma: 243-8670, 243-8671 
Vezető neve: Horváth Levente 

A szervezet küldetése: 
A Fővárosi Munkaügyi Központ folyamatosan törekvése, hogy a rendelkezésére 
álló forrásokkal és eszközökkel minél eredményesebben járuljon hozzá a 
fővárosi munkanélküliség csökkentéséhez. A munkaügyi központok feladatait 
jogszabályok határozzák meg.  
 
A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A pályaválasztás időszaka egyre korábbra tolódik a gyermekek életében. 
Sokszor úgy kell ezeket az egész életükre kiható döntéseket meghozniuk, hogy 
nincsenek tisztában az egyes foglalkozások pontos tartalmával. A későbbiekben, 
szembesülve azokkal pályaelhagyásra, pályamódosításra kényszerülnek. Ezt 
megelőzendő, olyan szolgáltatásokra van szükség, amelyek minél fiatalabb 
korban lehetőséget adnak a szakmák kapcsán végzett tevékenységekről, az adott 
szakma sikeres műveléséhez szükséges készségekről, képességekről.   
 
A szolgáltatás célja: 
Szakma,- pálya,- és iskolaválasztási segítés nyújtása már a 13-14 éves 
korosztály részére is. 
 
A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros egésze. 
 
A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
Pályaválasztók. 
 
A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 

• szemléletes videofilmek vetítése 
• tematikus tájékoztató anyagok (mappák ) biztosítása 
• képzőhely (iskola) megtalálásának segítése 
• Munkaügyi Központ álláskínálatának hozzáférhetővé tétele  
• pályatanácsadás 
• álláskereséséhez internet böngészés és újságok biztosítása 
• álláskereséséi technikák ismertetése. 
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A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. 

A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Központi költségvetés. 
 
A szolgáltatás eredményei: 
2004-ben a FIT átlagos napi ügyfélforgalma 87 fő volt, ami éves szinten 
összesen 20. 654 ügyfélfogadást jelentett. Emellett jelentős volt a telefonon 
információt kérők száma is (3. 857 fő). 
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Pályatanácsadás 
Telefonszáma/Faxszáma: 302-1347 
Kapcsolattartó neve: Fehér Ildikó 

 

A szervezet küldetése: 
A Fővárosi Munkaügyi Központ folyamatosan törekvése, hogy a rendelkezésére 
álló forrásokkal és eszközökkel minél eredményesebben járuljon hozzá a 
fővárosi munkanélküliség csökkentéséhez. A munkaügyi központok feladatait 
jogszabályok határozzák meg.  

 

A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A pályaválasztás előkészítése elsősorban az iskolákban történik, de felnőttek 
körében is előfordul pályamódosítás. A pályaválasztó-és módosító ügyfeleknek 
az optimális döntés meghozatalához megfelelő információs háttérre van 
szükségük. 

A szolgáltatás célja: 
Informatív tanácsadás biztosítása a pályaválasztó, pályamódosító és 
pályaújrakezdő ügyfelek részére.  
 
A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros egésze. 
 
A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
Pályaválasztók, pályamódosítók és pályaújrakezdők. 
 
A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• információk biztosítása az oktatási,- és képzési lehetőségekről 
• továbbtanulási, továbbképzési javaslatokat nyújtása 
• a pálya,- és iskolaválasztási esélyeinek bemutatása 
• a szakmák, foglalkozások telítettségének felmérése 
• a jelentkezések rendjére és a felvételire vonatkozó gyakorlati tudnivalók 
• valamint a pályák és foglalkozások tartalmának megismertetése. 
 
A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. 
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A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Központi költségvetés. 
 
A szolgáltatás eredményei: 
A pályatanácsadást 2004-ben összesen 291 fő vette igénybe. 
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V.2  BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA (BKIK) OKTATÁSI KHT. 

A hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztathatóságának 
javítása 
Címe: Bp., 1016 Krisztina krt. 99. 
Telefonszáma/Faxszáma: 488-2169 
E-mail címe: adrienn@bkik.hu 
Programvezető neve: dr. Szomolányi Adrienn 
Elérhetősége: 488-2169 

 

A szervezet küldetése: 
A hátrányos helyzetű fiatalok képzése, a munkaerőpiacra való jutásuk segítése. 
 
A projekt előzményei, indokoltsága: 
A főváros területén sok olyan fiatal él, akik több éve munkanélküliek, nincs 
szakképzettségük, sokszor még az alapfokú oktatási intézmény képzését sem 
fejezték be. 

 

A projekt célja: 
50 fő, 18-25 év közötti fiatal képzése, amelyek közül 20 főt az általános iskola 
7-8. osztályos szint elérésében segítik, 30 fő részére épülettisztító, illetve 
környezeti hulladékgyűjtő - szállító képzést indítanak. 

A projekt megvalósításának tervezett helyszíne  
Budapesti Munkaerőpiaci és Intervenciós Központ 
Címe: Bp., 1097 Gyáli út 33-35. 

A projekt hatóköre: 
A főváros és Pest megye.  

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
18-25 év közötti fiatalok. 

A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• képzés 
• mentori támogatás 
• nyílt munkaerőpiacon való elhelyezés. 
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A projekt megvalósításának várható időtartama: 
2005. február 1. - 2006. július 31. 
 
A program megvalósításának forrása: 
 Pályázati forrás (HEFOP). 
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V.3 MH LÍCEUM ALAPÍTVÁNY 

„Nem halat-hálót”  
Címe: Bp. 1055 Bihari J. u. 18. 
Telefonszáma/Faxszáma: 2808114 
E-mail címe: mhliceum@mail. tvnet. hu 
Kapcsolattartó neve: Varga Gabriella  
Kapcsolattartó e-mail címe: varga.gabriella@zoldkakas.hu 
Programvezető neve: Braun József 
Elérhetősége: 20/9565628 

A szervezet küldetése: 
Az MH Líceum Alapítvány, az ILS Alapítvány és a Független Pedagógiai 
Intézet a 15-25 éves hátrányos helyzetű, az iskolarendszerből kisodródott (drop-
out) fiatalok munkaerőpiaci esélyeinek javítása érdekében speciális, mind meg-
közelítésmódjában, mind metodikailag innovatív képzési programokat szervez. 

A projekt előzményei, indokoltsága: 
A 15-25 éves korosztályban is gyorsuló ütemben növekszik a marginalizálódók 
száma. 25-30 %-uk küzd olyan problémákkal, melyek miatt képtelenek segítség 
nélkül középfokú képzettséget megszerezni, szakmát tanulni, érvényesülni a 
munkaerőpiacon, miközben képességeik arra alkalmassá tennék őket. 
Problémáik halmozottak: szociális és/vagy kulturális hátrányok, tanulászavar, 
magatartászavar, pszichés megbetegedések, egészségügyi problémák, mentális 
zavarok, egyenetlen személyiségfejlődés, részképességhiány, önértékelési 
zavarok, motivációhiány, agresszió, függőségek. A problémák mögött húzódó 
okok nincsenek kellő mélységben feltárva. 

A projekt célja: 
• az egyéni tanulási utakat támogató tanulási formációk, oktatásszervezési 

és szervezeti megoldások kifejlesztése, megvalósítása 
• a segítő magatartás, mint kulcskompetencia fejlesztése a munkatársaknál 

is 
• a fenti célok elérését segítő tanulást/tanítást támogató segédanyagok 

kifejlesztése és bevezetése 
• a szervezeti kultúra mint a munkaerőpiaccal való adekvát kapcsolat 

megjelenítése a  szakmai „háló”-ban 
• a tudás- és képességtőke – mint a munkaerőpiac által preferált értékek - 

folyamatos megújítása jelentőségének fel- és elismertetése. 

A projekt megvalósításának tervezett helyszíne:  
Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakközépiskola 
Címe: Bp., 1091 Hurok u. 11. 
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A projekt hatóköre: 
Országos hatókör. 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
Azok a 15-25 év közötti fiatalok, akik a középiskolákban általában 
rendelkezésre álló érvényesülési lehetőségek keretei között sikertelenek, noha az 
érettségi megszerzéséhez szükséges képességekkel rendelkeznek.  

A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
 helyzetfeltárás és a projekt nyomonkövetése 
 a képviselt értékek valamint a sikerkritériumok – mint szolgáltatás - 

definiálása, modellalkotás – az elképzelt képzés illetve partneri háló 
„technológiájának” valamint „szervezeti megoldásának” leírása 

 multiplikáció. 

A projekt megvalósításának várható időtartama: 
2005. 01. 01.– 2007. 10. 30. 

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partner neve Feladata(i): 
International Language School 
Alapítvány 

• a „háló” modellt a projekt 
rendelkezésére bocsátja, részt vesz 
annak projekthez kötődő 
kiépítésében 

• segíti az általa kidolgozott 
metodikák projektbe adaptálását  

• az általa működtetett tanárképzést 
megnyitja a partnerek számára is 

• közreműködik a projekt keretében 
megvalósult fejlesztések egységes 
modell-leírásában 

Budapest Fővárosi Önkormányzat 
Utógondozó Otthona 

terepet biztosít a metodikák, tanulást, 
tanítást segítő anyagok kipróbálására, 
adaptálására 

Magyar Szakképzési Társaság 
 
Alapítványi és Magániskolák 
Egyesülete 

(Az alábbi tevékenységet a sorban 
szereplő partnerek közösen, megosztva 
látják el.) 
közreműködik a kidolgozott 
fejlesztések elterjesztésében 

A program megvalósításának forrása: Pályázati forrás (EQUAL). 
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V.4 ÚJPALOTAI CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT 

Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája - MUFTI 
Címe: Bp., 1156 Kontyfa u. 3.  
Telefonszáma/Faxszáma: 418-2025, 4183349 
E-mail címe: info@mufti.t-online.hu 
Kapcsolattartó neve: Tánczos Zsuzsa 
Szolgáltatásért felelős szakember neve: Gráczer Irma 
Elérhetősége: 414-0879, 414-0880 

A szervezet küldetése: 
Ifjúsági munkanélküliséggel kapcsolatos problémák kezelése a segítő munka 
eszközeinek használatával. 
 
A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
Az iroda 1991-ben alakult, az újpalotai lakótelepen élő 16-25 év közötti, 
hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, munkanélküli fiatalok 
munkaerőpiaci problémáiknak kezelésére. 

A szolgáltatás célja: 
Az ifjúsági munkanélküliséggel kapcsolatos problémák megelőzése, feltárása, 
kezelése. 

A szolgáltatás megvalósításának helyszíne:  
Bp., 1156 Kontyfa u. 3. 

A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros egésze. 

A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
16-25 év közötti fiatalok. 

A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• ügyfélszolgálat: egyéni tanácsadás, állásközvetítés 
• pszichólogiai tanácsadás, pályaorientációs tanácsadás 
• jogi tanácsadás 
• tanfolyamok: angol, számítástechnika 
• heti és havi klubok 
• utcai, ifjúsági szociális munka 
• ifjúsági álláskeresési tréning. 

. 

 



FŐVÁROSI ESÉLYEGYENLŐSÉG MÓDSZERTANI IRODA 
 

102 
 

 
A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. 
 
A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Önkormányzati költségvetés. 

A szolgáltatás eredményei: 
2004-ben a MUFTI-t 334 fiatal kereste fel, közülük 199 fiatal először fordult az 
irodához. 
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V.5 VARGABETŰ KLUB-MŰHELY EGYESÜLET 

BIRS – Budapesti Ifjúsági Reintegrációs Segítő program 
Székhely címe: Bp., 1038 Táncsics Mihály u. 24. 
Telephely címe: Bp., 1033 Budapest, Kaszásdűlő u. 5-7.  
Telefonszáma/Faxszáma: 243-9026, 454-0800 
E-mail címe: vargabetu@vargabetu.axelero.net 
Programvezető neve: Garai Mixi 
Elérhetősége: 0670 9401320 

A szervezet küldetése: 
Az egyesület 1996 óta végzi munkáját a kallódó, szociálisan hátrányos helyzetű 
fiatalok életvezetési problémáinak megoldása, érdekeinek védelmi, munka-
erőpiaci, társadalmi reintegrációjának elősegítése érdekében. Általános 
tanácsadást és információs szolgálatot, mentális-, életvezetési tanácsadást, 
érdekképviseletet, utcai szociális munkát, valamint egyéni fejlesztés közösségi 
szabadidős, drog-prevenciós programokat szervez. 

A projekt előzményei, indokoltsága: 
A projekt azért jött létre, hogy 
• az egyesületnél működő tranzitfoglalkoztatási program toborzási 

időszakán kívül is komplex segítséget, információt tudjon nyújtani a 
jelentkező fiataloknak 

• elérjék a nem tanuló, nem dolgozó / intézményes ellátáson kívül lévő 
fiatalokat 

• személyre szabott, egyedi módszerekkel segítse az iskolából 
lemorzsolódott fiatalokat, valamilyen képzésbe / munkába való 
elhelyezkedésük érdekében. 

A projekt célja: 
• 150 fő, hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, iskolából 

lemorzsolódott, 16-26 év közötti fiatal munkanélküli elérése 
• egyéni adottságokra és szükségletekre épülő komplex fejlesztési 

szolgáltatás kialakítása 
• a projektbe vont fiatalok legalább 50 %-nak munkaerőpiaci integrációja, 

oktatásba, képzésbe juttatása, elhelyezkedésének, beilleszkedésének és 
munkahely megtartásának segítése 

• non-profit szervezetek, önkormányzati-, és képző intézmények, 
munkáltatók közötti partnerség kialakítása és megerősítése. 

A projekt hatóköre: 
A főváros egésze és a szentendrei kistérség. 
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A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
16-26 év közötti munkanélküli, hátrányos helyzetű, alacsony iskolai 
végzettségű, vagy nem piacképes szakmával rendelkező fiatalok, akik: 
• az intézményi ellátás rendszerén kívül maradtak 
• az alap-, és a középfokú oktatásból kisodródtak, tanulási és magatartásbeli 

problémával küzdenek 
• hiányzó természetes támogató rendszerrel rendelkeznek, szétesett, nem 

funkcionáló családból az utcára kerültek, fokozott veszélyben élnek. 

A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• a célcsoportba tartozó fiatalok bevonása a projektbe  
• a fiatalok „személyi térképének” elkészítése, egyéni fejlesztési tervek 

kidolgozása 
• személyre szabott komplex fejlesztés, egyéni vagy csoportos formában 
• mentori támogatás 
• tréningek szervezése 
• pályaorientáció 
• közösségi programok szervezése 
• kulcsképességek fejlesztése 
• megfelelő munkahely, illetve képzőhely, iskola megtalálása a fiatallal 

együtt 
• alternatív szolgáltatási hálózatok kialakítása, fejlesztése. 

A projekt megvalósításának várható időtartama: 
2005. február 1.– 2006. július 31. 

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partner neve Feladata(i): 
Óbudai Családi Tanácsadó és 
Gyermekvédelmi Központ 

pszichológus, fejlesztő pedagógus, 
családgondozó szakemberek biztosítása

Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat 
Alapítvány 

• mentorok felkészítő képzése 
• lemorzsolódott fiatalok fogadása 

III. kerületi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 

fiataloknak és munkáltatóknak szóló 
roma-népismeret tréning szervezése 

A program megvalósításának forrása: 
Pályázati forrás (HEFOP). 
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 „Vargabetűvel az Életben” tranzitfoglalkoztatási program 
Székhely címe: Bp., 1038 Táncsics Mihály u. 24. 
Telephely címe: Bp., 1033 Kaszásdűlő u. 5-7.  
Telefonszáma/Faxszáma: 243-9026, 454-0800 
E-mail címe: vargabetu@vargabetu.axelero.net 
Programvezető neve: Varga László 
Elérhetősége: 0670 9401324 

A szervezet küldetése: 
Az egyesület 1996 óta végzi munkáját a kallódó, szociálisan hátrányos helyzetű 
fiatalok életvezetési problémáinak megoldása, érdekeinek védelmi, munka-
erőpiaci, társadalmi reintegrációjának elősegítése érdekében. Általános 
tanácsadást és információs szolgálatot, mentális-, életvezetési tanácsadást, 
érdekképviseletet, utcai szociális munkát, valamint egyéni fejlesztés közösségi 
szabadidős, drog-prevenciós programokat szervez. 
 
A projekt előzményei, indokoltsága: 
A szervezet a nehéz helyzetben lévő, önállóan megélni nem tudó, nem tanuló, 
nem dolgozó fiatalokra fókuszál, akik jellemzően vagy lógnak az utcákon, 
tereken, vagy alkalmi munkákból szereznek pénzt a megélhetésre. Ebből 
kifolyólag a legális munkaerőpiacra nem tudnak bekerülni, ott tartósan 
megmaradni. Őket szeretnék megfelelő orientációval, képzéssel, foglalkoztatási 
szolgáltatásokkal támogatni. 

A projekt célja: 
• egyénre szabott fejlesztési szolgáltatás biztosítása 
• önálló életvitel elérésének segítése 
• szakképzettséghez juttatás 
• munkához juttatás. 

A projekt hatóköre: 
A főváros egésze és a szentendrei kistérség. 
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A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
Nehéz helyzetben lévő, nem tanuló, nem dolgozó 17-35 éves fiatalok. 

A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• 24 fiatal felkutatása 
• minimum 22 fő szakképzéshez juttatása 
• minimum 18 fő munkahelyhez juttatása legalább 6 hónapig, ami által 

önálló életvitelt alapozhatnak meg. 

A projekt megvalósításának várható időtartama: 
2005 -2006  

A program megvalósításának forrása: 
Pályázati forrás (HEFOP). 
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VI Nők 
 

VI.1 „40+” ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK NEGYVEN FELETT ALAPÍTVÁNY 

Foglalkoztatási információnyújtás és tanácsadás 
Címe: Bp., 1133 Visegrádi u. 89/A. fszt. 3. 
Telefonszáma/Faxszáma: 349-8455 
E-mail címe: negyvenplusz@freemail.hu 
Kapcsolattartó neve: Zlatniczkyné dr. Molnár Zsuzsanna kuratóriumi tag 
Szolgáltatásért felelős szakember neve: Horváth Lászlóné 
Elérhetősége: 06/20/433-37-14; e-mail: magdi.irsa@axelero.hu 

A szervezet küldetése: 
A negyven év feletti korosztály foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségének 
elősegítése, a munkaerőpiacon maradásuk és a munkaerőpiacra történő 
visszakerülésük támogatása, a versenyhátrány megszüntetése. Az 
esélyegyenlőség biztosítása a nők valamint a különösen hátrányos helyzetűek 
foglalkoztathatóságának javítása, a család és a munka összehangolása, az 
atipikus foglalkoztatás elősegítése révén. 

A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
Megfigyelhető tendencia, hogy a jelenlegi munkaerőpiacon a 45-50 év feletti 
komoly szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalóknak csekély az esélye 
új munkahelyet találni. A munkáltatók évről évre kevesebb 40 év feletti új 
dolgozót vesznek fel, kevesebbet küldenek átképzésre, továbbképzésre, azonban 
egyre nagyobb arányban szerepelnek 40 felettiek a visszaminősítettek és az 
elbocsátottak között. Ugyanakkor e korosztályra az is jellemző, hogy 
tájékozatlan az esélyegyenlőség és a foglalkoztatáspolitika aktualitásait illetően, 
rugalmatlan, ragaszkodik a hagyományos foglalkoztatási formákhoz, kevesen 
használják ki a felnőttképzés előnyeit. 

A szolgáltatás célja: 
• az életkor szerinti hátrányos megkülönböztetés megakadályozása 
• az esélyegyenlőségi, valamint a foglalkoztatási szabályozás 

megismertetése  
• a foglalkoztatási támogatások és az atipikus foglalkoztatási formák 

népszerűsítése 
• az álláskeresés hatékonyságát, sikerességét eredményező tanácsadási 

szolgáltatás működtetése  
• a felnőttképzésből adódó lehetőségek intenzív kihasználásának 

elősegítése. 
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A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros egésze. 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
• a családtag gondozása, ápolása miatt munkanélkülivé vált negyven feletti 

nők 
• a negyven év feletti létszámleépítésben érintett munkavállalók 
• a tartósan munkanélküli negyven év feletti diplomások. 

A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• reprezentatív felmérések készítése   
• ügyfélszolgálat működtetése               
• tréningek szervezése (2006-tól) 
• tanácsadás (2006-tól) 
• tájékoztató előadások                         
• rendezvények szervezése (2006-tól). 

A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. 
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VI.2 GRAFOLÓGIAI INTÉZET KFT. 

Főnix Program 
Címe: Bp., 1118 Budaörsi út 52. 
Telefonszáma/Faxszáma: 310-7112; 319-2960 
E-mail címe: grafint@axelero.hu 
Kapcsolattartó neve: Zádor Tamásné 

 

A szervezet küldetése: 
A Grafológiai Intézet 1991-ben alakult. Céljául tűzte ki a magyarországi 
grafológusok közreműködésével a grafológia oktatását, kutatását, a folyamatos 
grafológiai szolgáltatás megteremtését, fejlesztését. A Grafológiai Intézet mára 
az ország legnagyobb szakmai intézményévé vált, piacvezetőként a grafológiai 
szolgáltatások és képzések területén.  

 

A projekt előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A Grafológiai Intézet 1999-ben dolgozta ki, majd 2000-ben indította útjára a 
Főnix-programot, mely személyre szabott megoldást kínál a gyermek- és 
munkavállalás összeegyeztetésében, a „család vagy karrier?”- sokak számára 
alternatívaként jelentkező - ellentmondásának feloldásában. 

 

A projekt célja: 
A nők munkaerőpiacra való visszatérésének segítése. 

 

A projekt hatóköre:  
Országos hatókör. 

 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
Nők, anyák, akik vissza szeretnének térni a munkaerőpiacra. 

 

A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• grafológiai vizsgálat 
• tanácsadás. 
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A projekt elérhetősége: 
Folyamatos. 

A program eredményei: 
Eddig 200 fő vett részt a „Főnix” programban. 
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VI.3 HAVASI GYOPÁR SZOCIÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI KULTURÁLIS SEGÍTŐ 
ALAPÍTVÁNY 

Esélyszolgálat 
Címe: Bp. 1475 Pf. 310 
Telefonszáma/Faxszáma: 260-6725  
E-mail címe: postmaster@hgya.axelero.net 
Kapcsolattartó neve: Mihalicska Terézia 

A szervezet küldetése: 
Olyan szolgáltatások kifejlesztése és biztosítása, amelynek során az idősek és 
betegek képessé válnak emberi méltóságuk és függetlenségük megőrzésére, 
hogy ez által javuljon mindennapi életük minősége. 

A projekt előzményei, indokoltsága: 
A hiányként mutatkozó inaktív nők munkaerőpiaci reintegrációjának segítésére 
2002. évtől Phare-projekt keretében indítottál el a segítő programot, 
„Esélyszolgálat” elnevezéssel.  
 
A projekt célja: 
Inaktív nők munkaerőpiaci reintegrációjának segítése. 

A projekt megvalósításának helyszíne  
Havasi Gyopár Alapítvány irodája  
Címe:Bp.,1102 Bánya u. 4/a 

A projekt hatóköre: 
A főváros egésze. 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
• negyven év feletti munkanélküli nők 
• gyermeküket egyedül nevelő nők  
• nyugdíjaskorú egyedülálló nők 
• pályakezdő fiatalok. 

A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• tréningek, képzések, nyílt nap szervezése 
• személyre szóló tanácsadás, hivatalos ügyintézés, jogi, szociális, mentális, 

egészségmegőrzés témakörökben 
• közösségi,- és kulturális programok, valamint konferenciák szervezése. 
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A projekt elérhetősége: 
 Folyamatos. 

A program megvalósításának forrása: 
Adomány és pályázati források (OEFI/ICSSZEM/BM pályázatok). 

A projekt eredményei: 
A folyamatosan szervezett programokkal sikerült a szolgáltatásokat biztosítani, 
összesen 2. 911 fő részére. 
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VI.4 HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ 

Újra eséllyel 
Címe: Bp., 1089 Üllői út 86. 
Telefonszáma/Faxszáma: 210-07-18, fax: 333-01-67 
E-mail címe: titkarsag@heimpalkorhaz.hu 
Kapcsolattartó neve: Smrcz Ervin dr. 
Elérhetősége: 210-07-18 

A szervezet küldetése: 
A Heim Pál Gyermekkórház a Közép-magyarországi régió gyermekgyógyászati 
centrumaként működik. Az intézményben 13 fekvőbeteg osztály és 38 
szakrendelés található. A kórházban dolgozó szakemberek munkáját korszerű 
diagnosztikai háttér támogatja. Éves szinten mintegy 19 000 fekvőbeteg és több 
mint 300. 000 járóbeteg ellátására, gyógyítására kerül sor. Működteti az 
Anyatejgyűjtő Állomást, a Fogszabályozó osztályt és orvosi, ápolási ellátást 
nyújt a főváros 39 Gyermekotthonában.  

A projekt előzményei, indokoltsága: 
A hosszú időt munkától távol lévő kismamák tudása elavul. A munkahelyre való 
visszatérésüket, szaktudásuk felfrissítését segíti elő a képzés. 

A projekt célja: 
• Gyes-ről visszatérő szakdolgozói munkakörben dolgozók ismeretújító 

felkészítése 
• szakmai, számítástechnikai és kommunikációs képzés szervezése 
• 2 év alatt 300 ápolónő bevonása a képzésekbe 

A projekt hatóköre: 
A főváros egésze. 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
A kórházakban dolgozó ápolónők, asszisztensek. 

A projektekben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• szakmai képzés 
• számítástechnikai képzés 
• kommunikációs tréning. 
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A projekt megvalósításának időtartama: 
 2005. évtől – 2008. évig 

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 

Partner neve Feladata(i): 

Heim Pál Gyermekkórház 
Fejlesztéséért Alapítvány  

képzési tematika kidolgozása 

MONA – Magyarországi Női 
Alapítvány 

kutatásszervezés 

Sectorbridge Kft. szervezési feladatok 

A program megvalósításának forrása: 
Pályázati forrás (EQUAL). 
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VI.5 MOTIVÁCIÓ MOZGÁSSÉRÜLTEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY 

Nők munkaerőpiaci reintegrációja  
Címe: Bp., 1053 Henszlmann Imre u. 9. I.emelet /9.  
Telefonszáma/Faxszáma: 317-44-17, 317-34-31 
E-mail címe: motiv@mail.tvnet.hu 
Kapcsolattartó neve: Zalabai Péterné  
Programvezető neve: Zalabai Péterné 

A szervezet küldetése: 
Az önálló életvitel alapelveit elfogadva, annak megvalósulást segítő 
szolgáltatások biztosítására jött létre 1991-ben a Motiváció Alapítvány. 
Célkitűzése, hogy a szükségletek figyelembevételével, az igények 
feltérképezésével olyan szolgáltatásokat szervezzen meg, melyek a mozgás-, 
látás-, és hallássérült illetve megváltozott munkaképességű emberek mind 
teljesebb integrációját segítik elő.  

A projekt előzményei, indokoltsága: 
Magas a munkanélküliség és az inaktivitás a nők esetében, ugyanakkor a 
személyi segítőkre való igény nagy a fogytékosok és az önmagukat ellátni 
képtelen emberek körében.  

A projekt célja: 
• 40 év feletti és Gyes-ről, Gyed-ről visszatérő nők reintegrációja 
• 3 hónapos képzés nyújtása 
• 40 fő képzésbe való bevonása  
• a szakképesítést szerzettek közül 30 fő benntartása munkaerőpiacon. 

A projekt hatóköre: 
A főváros és környéke. 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
• 40 év feletti nők 
• Gyes-ről, Gyed-ről visszatérők 
• inaktívak. 
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A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• személyi segítő képzés 
• mentori támogatás (képzés és munkahely megtartás céljából) 
• munkahelyre való elhelyezés 
• jogi és gazdasági tanácsadás. 

A projekt megvalósításának időtartama: 
2003. május 1. – 2004. október 30.  

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partner neve Feladata(i): 
Sztáv Rt.  képzés szervezése 
Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási 
Szolgálat Kht.  

toborzás 

Mozgássérültek Állami Intézete képzés, elhelyezés (munkahely) 
Mosoly Nővérszolgálat és 
Egészségvédő Szervezet 

• toborzás 
• képzés 
• elhelyezés 

Workplus Kft. toborzás 
Főnix SOS Rt. • toborzás 

• képzés 

A program megvalósításának forrása: 
Pályázati forrás (PHARE-ESZA). 

A projekt eredményei: 
36 fő sikeresen elvégezte a képzést, 33 fő folyamatosan, a mai napig dolgozik 
ezen a területen. 
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VI.6 MAGYAR SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (MSZOSZ) 

Egyenlő munkáért egyenlő bért. e-BérBarométer létrehozása és 
működtetése fejlesztési partnerség keretében 
Címe: Bp., 1086 Magdolna u. 5-7. 
Telefonszáma/Faxszáma: 3232685 
E-mail címe: h10095bor@ella.hu 
Programvezető neve: dr. Borbély Szilvia 
Elérhetősége: 0630 268 997 

A szervezet küldetése: 
Az MSZOSZ, országos szintű szakszervezeti konföderáció, 37 ágazati és 
alágazati tagszervezetet tömörít, 18 megyei képviselete pedig a területi jellegű 
szerveződést biztosítja. Az MSZOSZ az országos szintű érdekegyeztetés aktív 
résztvevője, az Országos Érdekegyeztetési Tanács és a szociális párbeszéd más 
makroszintű szervezeteinek reprezentatív tagja. 

A projekt előzményei, indokoltsága: 
Magyarország – az Európai Unió többi tagállamához hasonlóan – a 
foglalkoztatási ráta emelésére törekszik. Ennek fő forrásai az aktív korban lévő, 
a munkaerőpiacra visszatérni törekvő nők.  Az e-BérBarométer hozzásegíti őket 
ahhoz, hogy tisztában legyenek jogaikkal, hogy milyen javadalmazást kérhetnek 
egy-egy munkakörben, végzettségüknek megfelelően. Az interaktív módszerek 
lehetővé teszik a célcsoporthoz tartozók aktív bevonását. 

A projekt célja: 
• hazai fejlesztési partnerség létrehozása, nemzetközi együttműködés 

kialakítása a holland Stichting Loonwijzer fejlesztési partnerséggel 
• a hazai e-BérBarométer és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások (kutatások, 

disszemináció) kialakítása 
• a női bérrés csökkenése, az esélyegyenlőség növelése a munkaerőpiacon. 

A projekt hatóköre: 
Országos hatókör. 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
A munkaerőpiacon résztvevő, vagy a munkaerőpiacról ideiglenesen 
kirekesztődő nők.   
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A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• kérdőív elkészítése, a nemzetközi összehasonlítást lehetővé tevő holland 

kérdőív hazai adaptálása 
• a portál kialakítása és a technikai feltételek megteremtése 
• a minta kialakítása, a megfelelő reprezentativitás biztosítása 
• az on-line kitöltési technikát kiegészítő egyéb kérdezési módok 

kidolgozása, az adatgyűjtés megszervezése, lebonyolítása 
• a hibás kitöltés kiszűrő ellenőrző pontok beépítése 
• a portál hírekkel, elemzésekkel történő folyamatos ellátása már az 

adatbázis feltöltődését megelőzően is 
• az e-BérBarométer portál és adatbázis létrehozása 
• promóció és disszemináció. 

A projekt megvalósításának várható időtartama: 
2005. július 1.– 2007. december 31.  

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partner neve Feladata(i) 
MSZOSZ projektvezetés 
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés • monitoring 

• adatszolgáltatás 
• lekérdezés 
• önértékelés 
• disszemináció 

SZGTI • stratégiai tervezés 
• szervezési tevékenység 
• koordináció 
• nemzetközi együttműködés 

szervezése 
V2 Excelsior Bt. • elemzések 

• kutatás 
Nők a Holnapért Alapítvány • adatgyűjtés 

• disszemináció 
 
A program megvalósításának forrása:  
Pályázati forrás (EQUAL). 
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VI.7 SEED KISVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY 

Tudnivalók, tennivalók, tanulnivalók vállalkozó nőknek-10-12 napos 
moduláris felépítésű tréning 
Címe: Bp., 1024  Rómer Flóri u 22-24. 
Telefonszáma/Faxszáma: 2122179, 3164987 
E-mail címe: zslaczko@seed.hu 
Kapcsolattartó neve: Laczkó Zsuzsa dr. 

A szervezet küldetése: 
Erőforrásaival – tudástőke, legjobb gyakorlatok – segíti az esélyegyenlőség 
érvényesülését, a vállalkozások és a civil szervezetek fenntartható fejlődését, 
növekedését. 

A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
Az alapítvány 1990 óta kiemelten foglalkozik vállalkozó nőkkel, nők vezette 
családi vállalkozásokkal. Tanácsadási tapasztalatai és e tárgyban folytatott 
kutatásai megerősítették, hogy a vállalkozói környezet lehetőségeire és főleg 
problémáira a nők és a férfiak különböző szerepkészlettel reagálnak. Az 
aapítvány kezdettől testre szabott tréningekkel, különleges tapasztalatszerzési 
lehetőségekkel keresi a megoldást a szocializációs különbségekből eredő 
hátrányok leküzdésére. A személyes problémák megoldását, a tréningeket 
követő tanácsadások, és az alapítvány segítségével működtetett Magyar 
Üzletasszonyok Egyesülete is segíti.  

A szolgáltatás célja: 
A szolgáltatás célja minél több, arra alkalmas munkanélküli nő 
önfoglalkoztatóvá válásának segítése, az induló és a már működő vállalkozások 
változás– és növekedés menedzsmentje. Azokat, akik nem akarnak, tudnak 
vállalkozni, az álláskereséshez szükséges személyiség-megerősítésben segítik.  

A szolgáltatás megvalósításának helyszíne: 
 A létszámtól függően a SEED irodája, illetve 2005-től a REGUS Irodaház. 
Címe: Bp., 1054 Kálmán Imre u 1. 

A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros egésze. 
 
A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
Munkanélküli nők, különösen a romák.  
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A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• önismereti és személyiségfejlesztő tréning 
• üzleti tervezés moduláris blokkokkal 
• távmunka tréning 
• üzleti információk nyújtása, üzleti terv készítése 
• marketingterv, pénzügyi terv, kockázat –elemzés készítése 
• pályázati információk, pályázatírás. 

A szolgáltatás elérhetősége: 
2005. november 30-ig.  

A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Pályázati forrás (Liz Calybourne Foundation pályázata). 

A szolgáltatás eredményei: 
40 női vállalkozó képzése, vállalkozások beindítása, a vállalkozások piaci 
pozíciója és eredményessége javult. 
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VII Diplomások 
 

VII.1  FŐVÁROSI MUNKAÜGYI KÖZPONT  

Diplomások Információs és Közvetítő Irodája 
Címe: Bp., 1061 Andrássy út 10. 
Telefonszáma/Faxszáma: 311-1414 
Vezető neve: Vas Katalin 

A szervezet küldetése: 
A Fővárosi Munkaügyi Központ folyamatos törekvése, hogy a rendelkezésére 
álló forrásokkal és eszközökkel minél eredményesebben járuljon hozzá a 
fővárosi munkanélküliség csökkentéséhez. A munkaügyi központok feladatait 
jogszabályok határozzák meg. A szervezet feladatai egyrészt a delegált 
igazgatási tevékenységből, másrészt a munkanélküliek elhelyezkedését segítő 
eszközök és szolgáltatások biztosításából, valamint az üres álláshelyek 
feltárásából és közvetítéséből tevődnek össze. 
 
A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A Munkaügyi Központ működési alapelve, hogy szervezeti és szolgáltatási 
felépítését a fővárosi munkaerőpiac strukturális sajátosságaival összefüggő 
igényeknek megfelelően alakítsa ki. Ennek szellemében nyitotta meg 
összfővárosi hatáskörű rétegspecifikus kirendeltségeit. 
Több éve erősödő tendencia a fővárosi diplomás regisztrált munkanélküliek 
arányának emelkedése. A helyzet kezelése érdekében önálló, diplomás 
munkanélkülieket fogadó szolgáltató irodát nyitott, amely az egész fővárosra 
kiterjedő illetékességgel fogadja az ügyfeleket. 

A szolgáltatás célja: 
A fővárosi diplomás munkanélküliek ellátásával kapcsolatos jogszabály által 
meghatározott igazgatási feladatok ellátása, valamint a felsőfokú végzettségű 
munkanélküli ügyfelek elhelyezkedésének segítése. Kapcsolat kiépítése a 
felsőfokú végzettségűeket foglalkoztatni szándékozó munkaadókkal, valamint a 
felsőfokú végzettségű munkanélkülieket segítő civil szervezetekkel. 

A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros egésze. 
 
A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
Diplomás munkanélküliek. 
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A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• támogatásokhoz és eszközökhöz való hozzáférés segítése 
• munkaközvetítés: munkaadókkal való kapcsolat kiépítésén keresztül üres 

álláshelyek feltárása, az ügyfél részére képzettségének, képességeinek 
megfelelő álláshely közvetítése 

• intenzív álláskeresés támogatása: az ügyfél együttműködési terv alapján 
munkáltatók felkeresését vállalja 

•  munkavállalási tanácsadás: egyéni vagy csoportos formában, a 
kirendeltségi munkavállalási tanácsadó vezetésével, előre egyeztetett 
időpontban 

• „Civilekkel közösen” komplex munkaerőpiaci program koordinációja, 
• részvétel a „A non-profit szektorbeli munkavállalás elősegítése” 

elnevezésű országos foglalkoztatási programban 
• álláskeresési technikák tréningje 
• önmenedzselő műhely: havi rendszerességgel, két csoportban, vállalati 

kapcsolattartók vezetésével. Egy tréning időtartama négy hét, ez alatt 
munkajogi tanácsadás, személyzeti tanácsadó által tartott előadás 

• ügyfelek részére álláskereséshez szükséges infrastruktúra biztosítása 
• álláskereső klub: három hetes időtartamban, a Job klub rendezésében 
• pszichológiai tanácsadás: Pszichológiai Szakszolgálat vezetésével 

képességek, készségek felmérése, tanácsadás. 

A szolgáltatás elérhetősége: 
Folyamatos. 

A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Központi költségvetés. 
 
A szolgáltatás eredményei: 
Az iroda szolgáltatásait - havi átlagban - a főváros egész területéről érkező 2621 
ügyfél vette igénybe 2004-ben. Az évben 159 munkáltató által bejelentett 958 
főt érintő üres álláshely került feltárásra. A Diplomás és az Ifjúsági Iroda közös 
állásbörzéjén 40 munkaadó 75-féle munkakörben összesen 150 fő részére 
ajánlott munkalehetőséget. 
A „Civilekkel közösen” munkaerőpiaci program keretében 120 ügyfél 
megszólítására és 98 fő programba történő bevonására (szolgáltatás nyújtása, 
képzésbe való bevonás, támogatott munkán történő elhelyezés) került sor.  
„A non-profit szektorbeli munkavállalás elősegítése” elnevezésű országos 
foglalkoztatási program keretében 33 fő foglalkoztatása valósult meg. 
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VII.2  NONPROFIT VÁLLALKOZÁSOKÉRT A NÉPJÓLÉTI SZFÉRÁBAN ALAPÍTVÁNY 

Diplomás munkanélküliek komplex elhelyezkedési tanácsadása 
Címe: Bp., 1052 Károly krt 2. 
Telefonszáma/Faxszáma: 317-6641; 486-1281 
E-mail címe: nonprofitalaitvany@mail.datanet.hu 
Szolgáltatásért felelős szakember neve: Horák Pálné 

A szervezet küldetése: 
Az alapítvány 1992. évi megalapítása óta a munkanélküliség megelőzésével, a 
munkanélküli élethelyzet javításával foglalkozik. A szolgáltatás hatékony 
megvalósítása és a helyi munkaerőpiachoz való illeszkedés elősegítése 
érdekében partnerséget tart fenn a Fővárosi és a Pest Megyei Munkaügyi 
Központtal, a Magyar Business Leaders Fórummal, a Menedzserek Országos 
Szövetségével és a munkáltatókkal. 

A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A munkanélküliek családi, szociális, egészségügyi, iskolázottsági problémáit 
vizsgálata érdekében az alapítvány több kutatást végzett. Ezek alapján 
megállapítható, hogy a problémákra csak komplex szolgáltatások adhatnak 
választ. A diplomás munkanélküliek esetében kiemelten fontos a személyre 
szabott szolgáltatások biztosítása, ezért az alapítvány nyolc éve működteti 
diplomás programját. 

A szolgáltatás célja: 
• álláskereső diplomások elsődleges munkaerőpiacra való juttatása 
• 1000 fő regisztrált ügyfél, valamint 100 munkaadó részére nyújtandó 

munkaerőpiaci és foglalkoztatási információs szolgáltatás működtetése 
• munkatanácsadásba bevonni 500, pályamódosítási tanácsadásba pedig150 

főt. 

A szolgáltatás hatóköre: 
Az egész központi régió. 

A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
Diplomás munkanélküliek, köztük a különösen hátrányos helyzetűek. 
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A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• tréningek szervezése (munkaerőpiaci, személyiségerősítő, 

kommunikációs, vállalkozásra felkészítő tréningek) 
• álláshoz jutás segítése 
• ingyenes hirdetési lehetőséghez jutás segítése 
• infrastruktúra használat biztosítása az ügyfeleknek 
• kapcsolat kialakítása munkaadókkal 
• utánkövetés. 

A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Pályázati és szerződéses források (Fővárosi Munkaügyi Központ, Fővárosi 
Önkormányzat, NCA működési pályázatai). 

A szolgáltatás eredményei: 
Egy év alatt 1010 új ügyfél jelentkezett a programba. Az alapítvány segítségével 
közülük 139 fő helyezkedett el.  
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VIII Egyéb célcsoportok 
 

VIII.1 BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI SZERVEZET OKTATÁSI KÖZPONT 

„Van kiút!” - Partnerségben a foglalkoztatottakért 
Címe: Bp., 1108 Újhegyi út 9-11. 
Telefonszáma/Faxszáma: 261-7011 fax: 431-0180 
E-mail címe: bvok@axelero.hu 
Kapcsolattartó neve: Kiss Mónika 
Programvezető neve: Garami Lajos 

A szervezet küldetése: 
A Büntetés-végrehajtási Szervezet személyi állományának szakmai képzése. 

A projekt előzményei, indokoltsága: 
A fogva tartottak a munkaerőpiacra való beilleszkedés szempontjából –
szocializációs nehézségeik, képzetlenségük, motiválatlanságuk miatt – 
többszörösen hátrányos helyzetben vannak. A munkaerőpiacra való 
visszailleszkedés segítése a társadalomba való beilleszkedésük egyik 
katalizátora. 

A projekt célja: 
300 fogva tartott pszichológiai szűrővizsgálatát követően, 200 fő bevonása egy 
komplex és integrált képzési programba, amelynek részeként a fogva tartottak 
pszichológia tréning után – célja a szakképzésre való felkészítés – piacképes 
szakmák tanulásával növelhetik a szabadulás utáni visszailleszkedés esélyeit. A 
pártfogók, büntetés-végrehajtási nevelők és szakoktatók képzése. 
 
A projekt megvalósításának tervezett helyszíne: 
Büntetés-végrehajtási Intézetek: Kalocsán, Vácott, Állampusztán, Szegeden, 
Budapesten. 

A projekt hatóköre: 
Országos hatókör. 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
• fogva tartottak 
• pártfogók 
• büntetés-végrehajtási nevelők 
• szakoktatók. 
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A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• pszichológiai szűrés és tréningek 
• szakképzés 
• együttműködési segítő tréningek 
• szakoktatók speciális képzése 
• utánkövetés módszertanának kidolgozása 
• szakképzés módszertanának kidolgozása. 

A projekt megvalósításának várható időtartama: 
2005-től - 2007-ig. 

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partner neve Feladata(i): 
 
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási 
Központja 

• a projekt koordinációja 
• szakoktatók képzése 

 
IM Pártfogó és Jogi Segítségnyújtó 
Szolgálat Országos Hivatala 

• az utánkövetés 
 módszertanának kidolgozása

• részvétel a pártfogók, 
nevelők tréningjén 

Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás 
Egyesület 

• a pszichológiai tréningek 
lebonyolítása 

• szupervízió 
Cinkotai Szakközépiskola a szakképzés lebonyolítása 

A program megvalósításának forrása: 
Pályázati forrás (EQUAL). 



FŐVÁROSI ESÉLYEGYENLŐSÉG MÓDSZERTANI IRODA 
 

127 
 

 

VIII.2 MENEDÉK – MIGRÁNSOKAT SEGÍTŐ EGYESÜLET 

Szolgáltatás-jellegű segítő munka migránsoknak 
Címe: Bp., 1074 Rákóczi út 80. II. 2a. 
Telefonszáma/Faxszáma: 3221502/4790272 
E-mail címe: menedek@menedek.hu 
Kapcsolattartó neve: Mészáros Attila 
Elérhetősége: Tel/fax: 3446224 

A szervezet küldetése: 
Az egyesület küldetése a Magyarországon élő migránsok szakszerű támogatása, 
a közvélemény tájékoztatása az országot érintő migrációról és a menekültügyi 
szakma képviselői közti párbeszéd fenntartása. 

A szolgáltatás előzményei, indokoltsága az ügyfélkör tekintetében: 
A Magyarországra érkező menekültek többsége nem rendelkezik olyan 
kapcsolati hálóval, mely hatékonyan segíthetné társadalmi beilleszkedésüket. A 
menekültek számára nem állnak rendelkezésre beilleszkedésüket segítő 
szolgáltatások sem. A menekültek továbbmigrálása, illetve az illegális 
munkavállalás alternatívájaként merült fel az igény egy hatékony, segítő jellegű 
szolgáltatás iránt, mely hosszú távú segítséget képes nyújtani a migránsok 
számára.  

A szolgáltatás célja: 
A program elsődleges célja, hogy elősegítse a szolgáltatást igénybevevők 
munkaerőpiaci integrációját, célzott segítséget nyújtva az aktív álláskeresésben, 
valamint felkészíteni az ügyfeleket az esetleges szakképzésben való részvételre.  

A szolgáltatás megvalósításának helyszíne:  
Az egyesület budapesti irodája, valamint menekülteket befogadó állomások. 
Címe: Bp. 1074 Rákóczi út 80. II. em. 2/a 

A szolgáltatás hatóköre: 
A főváros egésze, valamint menekülteket befogadó vidéki városok 

A munkanélküliek közül mely speciális csoportokra koncentrál a szolgáltatás: 
A program közvetlen célcsoportját azok a Magyarországon élő külföldiek 
alkotják, akik menekült- vagy befogadott státussal rendelkeznek, valamint azok 
a migránsok, akik segítségre szorulnak a magyar társadalomba való sikeres 
beilleszkedésükben. 
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A szolgáltatásban megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• egyéni szociális esetmunka 
• álláskereső klub. 

A szolgáltatás elérhetőasége: 
Folyamatos. 

A szolgáltatás megvalósításának forrása: 
Pályázati források (Európai Menekültügyi Alap, ENSZ Menekültügyi 
Főbiztossága pályázatai) 

A szolgáltatás eredményei, ha 2004-ben már működött: 
A szociális munkások egyéni esetkezelés keretében 430 ügyféllel dolgoztak. 
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Magyarországon élő elismert menekültek alternatív munkaerőpiaci 
képzése és foglalkoztatása 
Címe: Bp., 1074 Rákóczi út 80. II. 2a 
Telefonszáma/Faxszáma: 322 1502/ 479 0272 
E-mail címe: menedek@menedek.hu 
Kapcsolattartó neve: Medjesi Anna 

A szervezet küldetése: 
Az egyesület küldetése a Magyarországon élő migránsok szakszerű támogatása, 
a közvélemény tájékoztatása az országot érintő migrációról és a menekültügyi 
szakma képviselői közti párbeszéd fenntartása. 

A projekt előzményei, indokoltsága: 
A Magyarországon élő menekültek számára társadalmi beilleszkedésüket 
hatékonyan segítő programok, így az egyik legfontosabb tényezőt, kifejezetten a 
munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programok, nem léteznek. A programok 
hiánya miatt a menekültek csak saját segítő hálózataikra támaszkodhatnak. 
Azonban többségük nem rendelkezik ilyen segítő hálózattal. A halmozottan 
hátrányos helyzetükből, az esélyegyenlőtlenségből adódóan sorsuk a társadalmi, 
gazdasági lecsúszás, kirekesztődés. Külföldi modellek tapasztalatai szerint 
azonban mindezen csoportok sikeresen tudnak beilleszkedni a társadalomba, és 
anyagi megterhelés helyett anyagi hasznot jelent jelenlétük, ha a kezdeti 
hátrányuk ledolgozásához hosszútávon ható segítséget kapnak. 

A projekt célja: 
A projekt célja a Magyarországon jogilag elismert menekültek közül 24 
munkanélküli menekült (12 nő, 12 férfi) tartós munkába állásának, a munka 
világába és a magyar társadalomba való sikeres beilleszkedésének elősegítése. A 
projekt során a menekültek egyidejűleg vesznek részt magyar nyelvoktatásban 
és szakképzésben. A résztvevők a projekt teljes ideje alatt pszicho-szociális 
támogatásban részesülnek. A szakma kitanulásától számított 6 hónapon belül a 
résztvevők minimum 70%-a elhelyezkedik az elsődleges munkaerőpiacon.  

A projekt hatóköre: 
A főváros egésze, valamint menekülteket befogadó vidéki állomások 

A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
A célcsoportot a Magyarországon élő elismert menekültek képezik. A célcsoport 
tartósan munkanélküli menekültekből kerül ki. A projektbe bevonni kívánt 
résztvevők alacsony iskolai végzettségűek, képzetlenek, vagy elavult/nem 
piacképes szakképzettséggel rendelkeznek.  
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A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• egyéni fejlesztési terv elkészítése 
• képzési-foglalkoztatási program megvalósítása 
• pszicho-szociális segítségnyújtás (mentorálás, családsegítés, pszicho-

szociális csoportfoglalkozások) 
• magyar nyelvismeret fejlesztése 
• elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedés segítése (álláskeresés, 

mediálás a munkaadó és a projektrésztvevő között), 
• utánkövetés 
• a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása. 

A projekt megvalósításának időtartama: 
2005. április – 2007. február 

A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partner neve Feladata(i): 
Menedék- Migránsokat Segítő 
Egyesület 

• projekt-koordinálás 
• pszicho-szociális támogatás 

biztosítása 
Mit Kezdjek Magammal? Alapítvány magyar nyelvi képzés  
Magyar Iparszövetség Oktatási 
Központ Alapítvány 

szakács és szobafestő-mázoló OKJ-s 
szakmák képzése 

Piktor Praxis Kft a résztvevők foglalkoztatása a 
szobafestő-mázoló szakmában 

Danubius Szállodaüzemeltető és 
Szolgáltató Rt. 

a résztvevők foglalkoztatása a szakács 
szakmában 

A program megvalósításának forrása: 
Pályázati forrás (HEFOP). 
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VIII.3 MAGYARORSZÁGI PROSTITUÁLTAK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE 
 

Esélyteremtő oktatási modell a társadalmi megbecsülésért 
Címe: Bp., 1114 Bocskai u. 17. 
Telefonszáma/Faxszáma: 1 209 5225 / 06 20 334 5210 
E-mail címe: foldi.agnes@axelero.hu 
Kapcsolattartó neve: Földi Ágnes 
Programvezető neve: Rábóczki Beáta 
Elérhetősége: 06 30/ 969 4499 

 
A szervezet küldetése: 
Magyarországi Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesületének küldetése, hogy a 
prostituáltak minél kevesebb időt töltsenek „szexmunkásként”, mihamarabb 
sikeresen reintegrálódjanak a munkaerőpiacra és visszatérjenek a társadalom 
megbecsült és elfogadott tagjai közé. Továbbá, hogy javítsa a prostituáltak 
munka és életkörülményeit. 
 
A projekt előzményei, indokoltsága: 
Budapesten jelenleg közelítőleg 3. 000 prostituált dolgozik. Magyarországon a 
prostituáltak száma meghaladja a 10. 000 főt, mely szám a turistaszezon 
beköszöntével tovább emelkedik. Jelenleg a prostituáltakat döntő mértékben a 
megélhetési kényszer viszi rá a prostitúcióra. Amíg a társadalom a prostitúció 
kiváltó okait nem képes megszüntetni, addig is olyan szolgáltatásokat 
szükséges működtetni amelyek megelőzik, hogy a prostitúció ne válhasson 
életpályává. Az oktatás megteremtése elsődleges szempont a 
helyzetkezelésben, a változások életre hívásában.  
  
A projekt célja: 
• 15 fő prostituáltat 12 hónapos képzése foglalkoztathatóságuk javítása 

érdekében  
• a képzést befejezők 6 hónapra történő munkába helyezése vagy 

vállalkozóvá válásának támogatása 
• a projekt hosszú távú célja, hogy kiindulási bázist teremtsen a 

prostituáltak társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációjához. 
  
A projekt hatóköre: 
A főváros egésze. 
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A projekttel elérni kívánt célcsoport(ok) felsorolása: 
• prostituáltak 
• prostituáltak hozzátartozói 
• a programtevékenységben közvetlenül nem részt vevő prostituáltak 
• szociális szakemberek, kutatók. 

 
A projektben megvalósuló tevékenységek, beavatkozások: 
• gyakorlatorientált képzés 
• készségfejlesztés 
• életviteli tanácsadás 
• családtagokkal végzett szociális munka 
• módszertani tevékenység. 
.  
A projekt megvalósításának időtartama: 
 2005. évtől –2006. év végéig 
 
A projekt megvalósításában részt vevő partnerek és szerepük: 
Partner neve Feladata(i): 
„Média az Oktatásért Alapítvány”, 
egyéb partnerünk az Együtt Oktatási 
Alapítvány. 

oktatás lebonyolítása 

Együtt Oktatási Alapítvány oktatási tevékenység segítése 
 
A program megvalósításának forrása: 
Pályázati forrás (HEFOP). 
 


