BEMUTATKOZÁS ÉS
PROJEKT BEMUTATÁS
A Baranya Uniós Felzárkózásáért Egyesület 2004-ben
alakult, hogy elősegítse a fiatalok tanulmányi
(oktatási) előmenetelét, a hátrányos helyzetű
munkanélküliek (át)képzését (különös tekintettel a
roma közösséggel kapcsolatban), érdekvédelmi,
valamint szociális, családsegítő, közösségépítő és
ismeretterjesztő tevékenységet lásson el.
Konzorciumi partnerünk a Continental Contact
Alapítvány a bejegyzése óta dinamikusan fejlődik,
kiépítette kapcsolati tőkéjéből eredő hálózatát,
valamint szakember apparátusát, melyek lehetővé
teszik, hogy a civil élet nehézségeivel sikeresen
szembe tudjunk nézni, illetve programjainkat
hatékonyan, szervezetten és sikerrel bonyolítsunk le.
A No Pain No Gain projekt célja a mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás, halászat témakörén belül a
munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalának
összehangolását
segítő,
támogató
megoldások
feltérképezése, vizsgálata, kidolgozása, továbbá olyan
tevékenységek megvalósítása, melyek hatékonyan
hozzájárulnak a munkavállalók és a munkáltatók,
munkaerő-piaci alkalmazkodóképességéhez és a
társadalmi felelősségvállalásuk erősítéséhez.
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Készült az Európai Unió, illetve a
Pénzügyminisztérium
támogatásával, a
GINOP-5.3.5-18-2019-00140
„No Pain No Gain” projekt kapcsán

A PROJEKT
SZAKMAI
PROGRAMJA

TANÁCSADÁS

A projektben a Kísérleti (pilot) program
megvalósítása során összesen 1650 óra
tanácsadást biztosítunk a célcsoporti személyek
számára.
Nyújtott tanácsadások munkavállalók számára:
 Munkavállalói
ismeretek:
Célja
a
munkavállalói jogok és
felelősségek
ismertetése, a felmerülő problémák kezelése,
a munkába állást akadályozó tényezők
elhárítása.
 Munkaerő-piaci tanácsadás: Célja a
célcsoporti
személyek
felkészítése
a
számukra megfelelő és a munkaerő-piaci
igényekhez illeszkedő célállás megtalálására,
valamint az ehhez szükséges álláskeresési
technikák elsajátítása (pl.: önéletrajz,
motivációs levél, különböző technikák, stb.).
 Jogi tanácsadás: Célja a jogi ügyeiken való
segítségnyújtás, valamint a munkavállalást
akadályozó tényezők kezelése.
 Család és munka összeegyeztetése: Célja a
család és munka összeegyeztetésének
elősegítése, az atipikus foglalkoztatási
formák ismertetése, az életvezetéshez
kapcsolódó problémák kezelése, illetve a
gyermekvállalással és gyermekfelügyelettel
kapcsolatos problémák kezelése.
Nyújtott tanácsadások munkáltatók számára:
 Munkáltatói ismeretek: A munkavállalói
jogok és kötelezettségek ismereteinek a
felmérése, bővítése.

KÉPZÉS

RENDEZVÉNYEK

A projektben összesen 150 fő munkavállaló és 10
fő munkáltató képzését biztosítjuk a célcsoporti
személyek számára.

A projekt megvalósítása során 5 db toborzó
rendezvény
kerül
megszervezésre
alkalmanként 50-50 fő célcsoporti személy
(munkavállaló) részvételének lehetőségével.

Munkavállalók számára:
 Szociális alapismeretek 1.: A résztvevők
megismerhetik a szociális alapszolgáltatások
rendszereit. További cél az informatikai
eszközökben rejlő lehetőségek és előnyök
felismertetése,
ezáltal
a
digitális
kirekesztettség csökkentése, kiemelten az
Ügyfélkapu
rendszerének
és
szolgáltatásainak megismertetése.
 Szociális alapismeretek 2.: A résztvevők
megismerhetik a házi segítségnyújtás
rendszerét. További cél az informatikai
eszközökben rejlő lehetőségek és előnyök
felismertetése,
ezáltal
a
digitális
kirekesztettség csökkentése, kiemelten az
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér
rendszerének
és
szolgáltatásainak
megismertetése.

Munkáltatók számára:
 Munkáltatók érzékenyítése: A képzés célja,
hogy bemutassa a résztvevők számára azokat
a hátrányos helyzetű munkavállalókat,
akiknek kiemelten támogatásra van szüksége
a munkaerő-piacon történő elhelyezkedés
során.
A
képzés
megismerteti
a
résztvevőkkel
a
hátrányos
helyzetű
munkavállalók alkalmazásának rugalmas
munkaszervezését.

4
db
toborzó
rendezvény
kerül
megszervezésre alkalmanként 12-12 fő
célcsoporti
személy
(munkavállaló)
részvételének lehetőségével.
A projekt megvalósítása során 4 db
rendezvény kerül megszervezésre a szakmai
módszertani
fejlesztések
publikálása
céljából,
alkalmanként
60-60
fő
részvételének lehetőségével.
Ezen rendezvények főként szakmai jellegűek
lesznek, ismeretterjesztő, információ-átadó
funkcióval bírnak. A rendezvényeken
előadók fognak beszélni, illetve interaktív
fórumot és/vagy konferenciát szervezünk
meg a célcsoporti személyek, stb.
részvételével. A rendezvények alkalmával
egy főétkezést, illetve frissítőket biztosítunk.

