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Túristvándi  Község  Önkormányzata 

pályázatot nyújtott be 2010. január 22.-

én  az  Új  Magyarország  Fejlesztési 

Terv  Társadalmi  Megújulás  Operatív  Program  támogatási  rendszeréhez  „Képzés-

foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek” című felhívásra, melynek kódszáma TÁMOP-5.1.1-

09/6-09/6-2010-0020. A pályázati felhívás megtekinthető a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

honlapján (www.nfu.hu). 

A Közreműködő  Szervezet  ESZA Társadalmi  szolgáltató  Nonprofit  Kft. (1134,  Budapest 

Váci u. 45 ,, C ’’ épület www.esza.hu).

A  pályázat  pozitív  elbírálását  követően  támogatásban  részesült  az  Önkormányzat.  A 

Támogatási Szerződés megkötésére 2010. október 27-én került sor.

Projekt adatai

Azonosító száma: TÁMOP-5.1.1-09/6-2010-0020

Címe: Képzés - foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek

A projekt összköltsége: 1 000 000 Ft.

Támogatás mértéke: 1 000 000 Ft.

A megvalósítás kezdő időpontja: 2010. 11. 01.

A megvalósulás időpontja: 2011. 02. 15.

Kedvezményezett adatai

Név: Túristvándi Község Önkormányzata

Cím: 4944 Túristvándi Móricz Zs. 4.

Kapcsolattartó neve: Lakatosné Sira Magdolna

Telefon, fax: 06-44/721-112, 06-44/700-050

Email cím: turistvandi@freemail.hu

Projekt célja

Túristvándi Község Önkormányzata gesztorként tartja fenn 6 településsel (Nagyar, Kömörő, 

Tiszabecs,  Tiszacsécse,  Tiszakóród,  Tunyogmatolcs)  közösen a  Szociális  Alapszolgáltatási 

http://www.esza.hu/
http://www.nfu.hu/


központját,  mely  szociális  foglalkoztatást  is  biztosít  külső  foglalkoztató  bevonásával.  A 

fejlesztő-felkészítő  foglalkoztatás  során  a  fogyatékkal  élők  illetve  megváltozott 

munkaképességű  személyek  védett  munkahelyen  történő  foglalkoztatása  valósul  meg, 

melynek  eredménye  képen a  foglalkoztatottak  visszatérhetnek  a  nyílt  munkaerő  piacra.  A 

fogyatékkel élő és / vagy megváltozott munkaképességű személyek a foglalkoztatás keretén 

belül ajándéktárgy készítéssel foglalkoznak. Ahhoz, hogy ezek az ajándéktárgyak piacképesek 

legyenek  szükség  volt  a  foglalkoztatottak  számára  egy olyan  képzés  szervezése,  melynek 

keretén belül szakmailag segítséget kaphattak ahhoz, hogy az általuk elkészített termékeket 

eladhatóbbá  tegyük.  A képzés  során  megtanulták  azokat  a  dekupázs  technikákat,  melyek 

segítségével hatékonyabban tudták alkalmazni kézügyességüket. A természetes alapanyagok 

használatával  olyan  termékeket  készítenek,  melyek  a  környezettudatos  ember  mindennapi 

használati tárgyai és lakás díszei, dekorációi lehetnek. 

A projekt eredménye

A  projekt  eredményeként  a  képzésen  részt  vevő  33  fő  képessé  vált  a  különböző 

ajándéktárgyak ragasztással,  hímzéssel,  fűzéssel  való elkészítésére.  A foglalkozásban részt 

vevők megtanulták, hogy hogyan kell dekupázs technikával textilt, műanyagot, fát, üveget és 

papírt  díszíteni,  a  repesztőlakk  használatát,  valamint  készítettek  gipszképeket,  amiket  a 

későbbiek folyamán meg lehet vásárolni a foglalkoztatóban, illetve a település és a térség által 

szervezett  rendezvényeken. A képzésnek köszönhetően ezek az emberek újra aktívan részt 

vehetnek a munka világában. A nyílt munkaerő piacon való eredményes elhelyezkedés mellett 

a  képzésben  részt  vevők  nemcsak  új  technikákat  sajátíthattak  el,  hanem  a  személyes 

önértékelésük is pozitívan változott, hasznosabb embernek érzik magukat.


