
 

 

 

 

 

 

 

GINOP-5.1.4-17-2018-00026 azonosító számú 

Tranzitfoglalkoztatási program megvalósítása Mérán 

 

A „Sólyom Telep” Közhasznú Egyesület konzorciumban a RÉV Egyesülettel 

2018. október 26-án támogatási kérelmet nyújtott be az GINOP-5.1.4-17 a 

Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása c. felhívásra. 

Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes 

Államtitkárság 116 486 696 F t Ft-tal támogatta a projekt megvalósítását.  

Projektidőszak: 2019. március 1. – 2021. április 30.  

 

Tranzit foglalkoztatási program lényege, hogy olyanok számára kínál egy 

speciális képzési lehetőséget, akiknek a hagyományos iskolarendszerű 

képzés keretei között nem sikerült alapképzettséget és/vagy 

szakképzettséget szerezni. 

A program alapeleme a folyamatos mentorálás, pszicho-szociális 

támogatás, a motiváció erősítése és fenntartása. Emellett nagy hangsúlyt 

helyez az alapkészségek valamint a társadalmi és munkahelyi 

beilleszkedéshez elengedhetetlen szociális kompetenciák fejlesztésére is. A 

program keretében megszervezett szakképzés a gyakorlati munkavégzésbe 

ágyazottan valósul meg. A megélhetés és a motiváció támogatásában 

fontos szerepe van a piaci jövedelmet helyettesítő pénzügyi ösztönzőknek 

is, amit a program keretein belül nyújtható megélhetési támogatás és 

munkabér biztosít. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A Tranzitfoglalkoztatási 

program folyamata: 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

    

 

A projekt keretében 36 fő hátrányos helyzetű bevonásával gyakorlatra 

alapozó szakképzési programot kívánunk megvalósítani, előzetes térségi 

munkáltatói igények alapján. 

 

A program keretében megvalósuló képzések: 

 

 Szakácsképzés OKJ 34 811 04: 1100 óra 18 hónap 

 Tisztítástechnológus képzés OKJ 32 853 03: 540 óra 9 hónap 

 Konyhai kisegítő képzés OKJ 21 811 01: 360 óra 6 hónap 

 

A bevontak képzésbe és munkába való beilleszkedését, a motiváció 

folyamatos megtartását a pszicho-szociális és támogató egyéni és 

csoportos szolgáltatások nyújtásával kívánjuk segíteni. A nyílt piaci 

elhelyezés érdekében munkavállalói kulcsképességeket és 

kulcskompetenciákat fejlesztő csoportos foglalkozást, csoportos 

álláskeresési technikák foglalkozást, reintegráló csoportfoglalkozást 

tervezünk megvalósítani minden résztvevő számára, hogy a támogatott 

foglalkoztatás után, támogatás nélkül is képesek legyenek kilépni 

munkaerő piacra. 

 

 

          Bodnárné Király Erzsébet 

                         projektmenedzser 

 

Toborzás, kiválasztás, 

kompetenciák felmérése. 

 

Alapkompetencia 

fejlesztés, felzárkóztató és 

ismeretfelújító képzések. 

Pályaorientáció, 

motivációt erősítő és 

egyéb munkaerő-piaci 

szolgáltatások. 

Elhelyezkedés az 

elsődleges 

munkaerőpiacon, a 

munkahelyi beilleszkedés 

nyomon követése. 

 

A képzéssel egybekötött 

támogatott foglalkoztatás 

megkezdése. 

Jelentős gyakorlati 

oktatással szervezett 

szakképzés, motivációt 

erősítő szolgáltatások és 

támogatások 


