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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyĺ Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bĺzottság véleményezi

Határ ozati j av aslat a bizottság számáľ a:

Előzmény
A Társadalmi Megújulás operatív
páIyazat a kĺizösségi feladatokhoz
megvalósítása éľdekében.

Tisztelt Képviselő-testůilet!

Progľam keľetében jelent meg a TAMOP-I .4.1.-IIl2.
kapcsolódó munkaeľő-piaci programok tĺámogatásĺĺnak

A páiyázat céljao a nem állami szeľvezetek kĺjzręmfü<jdésével a fog|alkoztatási lehetőségek
bővítésének elősegítése, a hátrányos he|yzetu munkanélküliek felkészítése' fejlesztése,
átmeneti foglalkoztatása annak érdekében, hogy később, akát a veľsenyszféra vállalkozásaiĺá|
taľtósan foglalkoztath atőak legyenek.

A pľojekt célcsoportja: A TÁMOP-1.4.1-1I/2 program célcsopoľtjźtba az a munkanélktili
tartozhat, akí

. humán alapđiplomával ľendelkező 25. életévét be nem toltött pá|yakezđo álláskereső,
vagy 
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a projektbe bevonást mege|ózo 6 hónapban nem volt rendszeres keľeső tevékenysége
(munkája)' vagy
a munkaügyi központ 24hőnapja álláskęresőként taľtja nyíLvtn,vagy
a sajáthźLńartástlban legalább egy eltaľtottal egyedtil é1, vagy
etnikai kisebbsé gh ez tartoz1k, v agy
megváltozott munkaképességiĺ munkavállal ő, vagy
a foglalkońatźst nege|oző 12 hőnapban GYES, GYET, T-GYAS, GYED vagy
ápolási díjban részesült, vagy

- rehabilitációs járaďékbanľészesiil

Apái/.yánat benyújtásának módosított határidej ez 2012. februáľ 06. napjáig.

A páůyázók köľe: A pá|yźzati kiírás keretében konzoľciumok nem páIyźvhatĺak. Jogi
személyiségu,źilarlhtlńartásonkí\,iilinon-pľof,rtszewezetekkĺjzül:

- egyesületek,
- egyhazak, egyház intézmények,
- áI|anháńartáson kíviili alapítványok,
. á||anhtztaľtáson kí\Ąili nonprofit gazdasági taľsaság
- kozhasznú szociális szĺjvetkezet.

Kéľelem
A Moľavcsik Alapítvány kérelemmel fordult a Józsefuarosi onkoľmányzathoz, hogy
információk nýjtásával támogassa a ,,Kozösségi felađatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci
programok támogatása'' című pźiyźnatźú. A Moravcsik Alapítvany (székiely címe: 1083

Budapest, Balassa u. 6,, adőszam: 19669072-2-42, az a|apítvány képviselője: Dľ. Simon Lajos
a kuratórium elnöke) céIja, a fogla|koztatási lehetőségek bővítése a hátľányos helyzetu
munkanélküliek felkészitése, fejlesztése, átmeneti foglalkoztatása annak éľdekében, hogy
foglalkoztathatóak legyenek.

A pá|yazat keretében megvalósítani kívánt képzés soľán a projekt célcsoportjából kiválasztott
18 fő hallgatő e|sajatítjaazt a kliens-terapeuta kommunikáciőt, amely minden segítő kapcsolat
a|apjátképezi.
A képzésjelentősége, hogy a kognitív terápia elsajátításával és a gyakoľlatban tĺjľténő készség
szinťu a|ka|mazźsávaI a segítő szakemberek képesek lesznek a kliensek gondolkodását,
együttműködését tartósan pozítív irányba befolyásolni, ami javítja a rehabilitációs
tevékenység hatékonyságát és életminőségiiket. Ezze| a módszerrel a kliensek képessé válnak
saját źi|apo|ukat, akomyezettikkel való kapcsolatukat és a perspektívájukat új módon, más

szempontok szerint értékelni.

A hallgatók akik a képzés végén sikeres zárővizsgát tesznek, könnyebben fognak tudni
elhelyezkedni a szociális, mentálhigiénés, segítő területeken, olyan tudás birtokában lesznek,
amellyel hatékonyabb és taľtós eredméný tudnak elérni a mentális zavarokkal küzdő kliensęk
segítése során.

Az Alapítvźny aprojekt keľetében vä||a\ja aképzést sikeresen e|végzett hallgatói koznl 12 fő
6 hónapig tartó fogla|koztatását, melyľe béĺámogatással kerÍil soľ, majd a kĺjvetkező 6
hónapban tovább foglalkoztatásra kerĹilnek az előző felévben meghatározott feltételek szeľint.

A pľojekt megvalósítási ideje: 2013. jarruar.Z\I4. december köz<jtti időszak.
Apá|yázat rĺivid leírását az eIőterjesztés 1. sz. melléklętetarta|mazza.



Az Alapítvźlny ań. kéri, hogy az <jnkormányzat egytittmúködési szandéknyilatkozatot fujon aIá
aľľa vonatkozőan, hogy a páIyénat nyertessége esetén a pľojekt megvalósítását sza|<nai
együttmfüödőként információnýjtással segíti.

Pénziigy i, kii lts é gv etésí h atás
A Képviselő-testĹilet támogatásának sem közvetett sem kcizvetlen pénziigyi, kciltségvetési
hatása nincs.

Szakmai javaslat
Tekintettel ana, hogy a Moľavcsik Alapítvány pá|yánaton tĺirténő ľészvételének támogatása
anyagi terhet nem ró az önkormźlĺyzatta, javaslom a páIyazaton való részvételük elvi
támogatásźń' információnyújtással történő segítését, és az egyittmfüödési szándéknyilatkozat
a|áír ását. (2 melléklet)

A Képviselő-testiilet dĺjntése a helyi önkoľmanyzatokő| szóló 1990. évi LXV. törvény 2. $
(2) bekezdésén alapul.

Ké re m az a|á.Ďbi hatá'ľ ozati j av a s lat elfo ga d ás át.

HłrÁnoza'Tl JAvASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elvi támogatást nffit a Moravcsik Alapítvány (székhely: 1083 Budapest, Balassa u. 6.)
tészére a TAMOP.I.4.I'-I1|2 kóđszámú - ,'Közĺisségi feladatokhoz kapcsolódó
munkaeľő-piaci programok támogatźsď, cimí - pá|yázaton való részvételhez, melyhez
pénzbeli támogatással nem j árul hozzá.

2. az I. pont alapján felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező
együttmúködési szándéknyilatkoz at a|źÍrására.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: l-2. poĺt esetébęn: 2012. február 02.

3. pont esetében: 2012. februáľ 06.

A diintés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Humónszolgáltatási Ügłosztály

Budapest, 2012. februĺĺr 02. 6*g-Nl
alpolgármester

Törvé,nyességi el}enoľzes :
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1.sz. melléklet

A' pá'Jy ázat rtivid bemutatása

A Moravcsik Alapítvany (kuľatóriumi elnök: dr. Simon Lajos, 1083 Budapest, Balassa ltca
6.) pźiyázatot kíván benyrijtani a ,,Ktizösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci
pľogľamok tźlmogatása - Kĺizép-magyarorczági Régió'' cimu, TAMOP.I .4.|-IIl2 kődszámil
pźiyźnatĺ fęlhívásra.
A projekt megvalósítási ideje: 20113. januźtr - 2014 december köztjtti időszak.

A páiyázat célja: a nem źilami szervezetek közręmrĺkĺjdésével a foglalkoztatási lęhetőségek
bővítésének elősegítése, a hátrányos he|yzetu munkanélküliek felkészítése, fejlesztése,
átmeneti fogIa|koztatása, aľľrak érdekében, hogy később, akźtr a versenyszféra
vállalkozásainál taľtósan foglalko ztathatőak legyenek.

A pľ. menedzsment tagjai:
Pľojektmenedzser: dr. Domján Erika
Szakmai vezętő.. Steinberg Johanna
Pénzügyi vezeto.. Furáľ Zoltźn
Szakmai megvalĺósítók:
Szakmaimunkataľs (tanácsadó): SajgálRózsa
Szakétő: dr. Simon Lajos
Esélyegyenlőségi referens: Mikula Máté
Mentorok: Kovács Emese

Pucsek József
onkéntes kooľdinátor: Szakács Melinda

A pľojekt célcsoportja:
- humán alapdiplomával rendelkező 25. életévét be nem töltött páIyakezdő

álláskeľeső , vagy
- a pľojektbe bevonást megelozo 6 hónapban nem volt ľendszeres keręső

tevékenysé ge (munkáj a), v agy

- amunkatigyi központ 24hőĺapjaálláskeľesőként nyílvan taĄa,vagy
- saját hánatásbaĺ|egaIább egy eltartottal él egyĹitt,vagy

- etnikai kisebbségheztartozik,vagy
- megváltozottmunkaképességű munkavállalő,vagy
- afoglalkoztatást megelőző 12 hónapban GYED-en, GYES-en stb. részesüIt,vagy

- rehabilitációsjáradékbanrészesül

A projekt keľetében megvalósítani kívánt Kognitív viselkedésterápiás (CBT) konzultáns

képzés során a hallgatók:
- elsajátítják azt a kliens-terapeuta kommunikáciőt, amely minden segítő kapcsolat

alapjátképezí. Ktilönos hangsúlyt helyezünk a non-specifikus vźitozők'ra (empátia,

feltétel nélküli elfogadás, kongruencia) és a kliens centľikus figyelmi beéłI|itőđásra,

amelyek fejlesztése jelentősen javíthatja a segítő és a támogatő folyamat

hatékonyságát,
- megismerkednek azok,ka| a kóros tünetekkel, amelyek a leggyakľabban jelennek

meg a viselkedészavarokban, a gonđolkodás és az érzelmi éIetzavaraiban,
4



- elsajátítjak a viselkedésterápiás módszer alapjait, alapfogalmait, a
viselkedésteľápiás folyamat főbb jellemzóít és a viselkedésterápiás etikát.

- megismeľkednek a kognitív tertryía alapjaival, amely ráépül viselkedésterápiás
tananyagra.

A képzés jelentősége:
A kognitív terápía olyan, bizonyitékokon alapuló modeľn pszichoterápiás módszer, amely a
pszichés zavarok információfelďolgozási modelljén alapul, miszerint a szemé|y emocionális
álIapota a kognitív információfeldolgozási folyamatok kĺivetkezménye. A módszer
eredményességét nagyszámt kontľollált vizsgá|at ígazolja a legktilönfélébb pszichés
megbetegedések teľiiletén. Mind a gyermekkori, mind a felnőttkori szoľongások és

hangulatzavaĺok kęzelésében széles körbęn alkalmazzźlĺ középsúlyos állapotokban
ugyanolyan hatékony, mint a gyógyszeres kezelés. Profilaktikus hatása miatt a visszaesések
megelőzésében i s sikeľrel a|kaImazhatő.
Ennek a módszeľnek az e|sajátítástwa| és a gyakorlatban történő készség szintű
a|ka|mazźsźxal a segítő szakemberek képesek lesznek a kliensek gondolkodását,
egyĹittmfüĺjdését taľtósan pozitiv irányba befolyásolni, ami javítja a ľehabilitációs
tevékenység hatékonyságát és életminőségüket. Ezze| a módszerrel a kliensek képessé válnak
saját á||apotukat, a környezetükkel való kapcsolatukat és a perspektívájukat új módon, más
szempontok szerint értékelni.

A projekt keretében 12 fő 6 hónapig bértárnogatással keriil foglalkoztatásra, majd a következő
6 hónapban tovább foglalkoztatásra kerülnęk az elóző fé|évben meghatźttozott feltételek
szerint.

Azok a hallgatók, akik a képzés végén sikeres zźtrővizsgźú tesznek, kĺinnyebben fognak tudni
elhelyezkedni a szociális, mentálhigiénés, segítő területeken, olyan tudás birtokában lesznek,
amellyel hatékonyabban tudnak tartósabb eredméný eléľni a mentális zavarol<ka| küZdő
kliensek segítése során.

A pľoj ekt soľán megvalósítandó tevékenységek:
L. bevonás

- toborzás
- egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv készítése

- szerzőđéskĺjtés

tájékoztatźs
- első inteľjú
- e|őzetes tudásszint felméľése
- szociáIis helvzet felmérése

2. képzés
tanulási és munkamotiváció kialakítása
vízsgáńatás
tanulástechnikai trénins
konzultáció

3. elhelyezkedést, munkahelyi beilleszkedést segítő szolgáltatások
- munkajogi felkészítés, támogatźs, érdekérvényesítés a munkaszerződések

megkötésekor



- álláskeresési technikfü oktatása

- célcsoport munkába źtl|ćĺsiigényeinek felmérése

- munkahelyek,munkáltatókfelkutatása
- célcsoport ájékoztattsa a munkával kapcsolatos jogaikról és a legális munkavégzés

előnyeiről
- a célcsopoľt előkészítése apľojektről való leválásra
- munkahely-|tiogatás
- munkaerő-piaciismeretek
- önfo glalkoztatáshoz sziikséges ismeretek (Inkubátor-szo1gá1tatás)

- nem tipikus foglalkoztatási foľmfü ismertetése

4. pszĺcho-szociá|ĺs szolgáltatások
- mentorálás
- önismeret erősítés
- személyiségfejlesztés
- konfliktuskezelés

5. kiegészítő szolgáltatások
- családi napok szervezése

6. Esélyegyenlőség
- esélyegyenlőségimunkatárs foglalkoztatása
- a szęÍvezet dĺjntéshozói, munkatarsai, vagy kozönsége szźtmtlra esélyegyenlőségi

képzés megtaľtása
- döntéshozóknak aprojekt ideje alatt

- esélyegyenlőségi célcsoport' vagy képviselőik bevonása a projekt tervezésébe, bevont

célcsopoľtok felsorolása
- részmunkaidős foglalkoztatottak szétma

- fogyatékossággal é1ő alkalmazotíak
- esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét javítő szew ezet tá'mo gatása

- esélytudatosság kifej ezése a szętv ezet kommuniká cíőjtlban



2. sz. melléklet

E cyÜrrľrÚroo É sl s zÁľlÉ rNYILATKozAT

ĺ, ľÁnĺo P |,.4.1..11' t 2.,, xözos sÉcĺ ľnr,a'DAToKHoz KAPCSol,ooó

MUN KAE Ró.ľ r.ł.cr PRo G RAMO KBA'' c ÍuÚ p ĺĺv l'z ĺT Ho Z

Alulíľott Dľ. Kocsis Máté polgármesteľ, mint a Budapest Fővaros VIII. keľiilet Józsefuárosi

onkormányzat képviselője ismerem és támogatom a fent megjel<ilt program célkitűzéseit.

Nyilatkozom, hogy a Moravcsik Alapítvany (képviselő: Dr. Simon Lajos, székhely: 1083

Budapest, Balassa u. 6., adószám: |9669072-2-42) áIta| megvalósuló, TÁMOP 1.4.1.-11t2.

szźml,ű ,,ktiziisségi feladatokhoz kapcsolĺídĺó munkaeľő-piaci pľogramok támogatása''

elnevezésű pźiyázat támogatása esetén segítem a projekt megvalósítását' oly módon, hogy

abban szakmai együttmúködőként k'lzárő|ag infoľmációnffitással támogatom a

kedvezmény ezett szerv ezetet.

Budapest, 2012. februaľ 0

Moravcsik Alapítvany
Dr. Simon Lajos

képviselő

P.H.

Budapest Főváros VIII. kerĺilet
Józsęfuaľosi onkormányzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgármesteľ

P.H.
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