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A Nyújtsd Segítő Kezed 
Alapítvány 2013. április 1-
én indította el az „Innova-
tív, kísérleti foglalkozta-
tási programok támoga-
tása”  
 

TÁMOP-4.3.1-12/1-2012-0024  
számú programon belül a  
„TÁ-MASZ” projektjét.  
Konzorciumi partner:  
Mentálhigiénés Egyesület. 
 

Projektünkkel Békés megyében egyedül álló, fenntartható képzési és szolgáltatási 
programot kívánunk megvalósítani a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű, k
emelten a gyermekvédelmi ellátásban élő, vagy onnan kikerülő fiatalok számá
Az újszerű képzési, szolgáltatási és speciális mentorálási programunk kidolgozás
val és a gyermekvédelmi ellátások rendszeréhez kapcsolható tanácsadó és szolgá
tató ház kialakításával hiánypótló szolgáltatás jelenik meg a fiatalok foglalkoztat
si helyzetének javításában. 
Programunkba legalább 105 fő 18 éven felüli személy
akik jelenlegi munkaerő-piaci státuszuk szerint pályakezdő álláskeresők, 
vagy inaktívak és megfelelnek a programkiírás által támasztott követe
ményeknek.  
A bevont személyek közül 105 fő képzésben és munkahelyi gyakorlaton 
vesz részt, számukra egyéni mentorálást biztosítunk. 
A program során az alábbi képzésekre várjuk a jelentkezőket:

� tisztítás technológiai szakmunkás OKJ képzés (480 óra)
� kertépítő és fenntartó OKJ képzés (480 óra) 
� önkéntes segítő, házi gondozó akkreditált képzés (510 óra)
� kerti munkás OKJ képzés (400 óra) 
� mezőgazdasági munkás OKJ képzés (360 óra) 

  
A képzés elméleti oktatásból és munkahelyi gyakorlatból tevődik össze. A 
képzés ideje alatt képzési támogatást, valamint a helyi
vel utazási támogatást biztosítunk. 
 

A projektben résztvevők számára a speciális mentorálási szolgáltatás mellett egy 
ügyfélközpontú „TÁ-MASZ” Tanácsadó és Szolgáltató Ház kialakításával személ
központú munkaközvetítői tevékenységet kívánunk megvalósítani.
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Projektünkkel Békés megyében egyedül álló, fenntartható képzési és szolgáltatási 
piacon hátrányos helyzetű, ki-

emelten a gyermekvédelmi ellátásban élő, vagy onnan kikerülő fiatalok számára.  
Az újszerű képzési, szolgáltatási és speciális mentorálási programunk kidolgozásá-
val és a gyermekvédelmi ellátások rendszeréhez kapcsolható tanácsadó és szolgál-
tató ház kialakításával hiánypótló szolgáltatás jelenik meg a fiatalok foglalkoztatá-

személy bevonása a cél, 
piaci státuszuk szerint pályakezdő álláskeresők, 

és megfelelnek a programkiírás által támasztott követel-

személyek közül 105 fő képzésben és munkahelyi gyakorlaton 

A program során az alábbi képzésekre várjuk a jelentkezőket: 
szakmunkás OKJ képzés (480 óra) 

önkéntes segítő, házi gondozó akkreditált képzés (510 óra) 

A képzés elméleti oktatásból és munkahelyi gyakorlatból tevődik össze. A 
helyi lakosok kivételé-

A projektben résztvevők számára a speciális mentorálási szolgáltatás mellett egy 
Tanácsadó és Szolgáltató Ház kialakításával személy-

munkaközvetítői tevékenységet kívánunk megvalósítani. 
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A TÁ-MASZ Tanácsadó és Szolgáltató Ház által nyújtott munkaerő-piaci szolgálta-
tások szélesebb körben is elérhetővé válnak, ami hozzájárul a hátrányos helyzetű 
fiatalok munkaerő-piaci szerepének megerősítésével a térség foglalkoztatási hely-
zetének javításához. A konzorciumi partner szolgáltatásai szociális alapellátás ke-
retein belül elérhető a programon belül és a programot követően is, mind a fiata-
lok, mind a velük foglalkozó szakemberek számára. 
 

TÁ-MASZ Tanácsadó és Szolgáltató Ház szolgáltatásai: 
� Munkaerő- piaci szolgáltatás, tanácsadás, mentorálás munkanélküliek számára 

Az egyéni szükségletekre, képességekre fókuszáló tanácsadás, mely az egyén aktív tanulását segíti 
elő. Szociális támogató szolgáltatások biztosítása a tanácsadáson résztvevők számára. Munka és csa-
ládi élet összehangolását segítő rugalmas és fenntartható szolgáltatások fejlesztése. 

� Szolgáltatásfejlesztés, kialakítás, továbbfejlesztés  
Az egyéni szükségletekre, képességekre fókuszáló munkaerő-piaci és szociális tanácsadás, szolgálta-
tási lehetőségek felkutatása a hátrányos helyzetű fiatal munkavállalók számára: munkaközvetítés, 
munkajogi tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, elhelyezkedési problémák feltárása, alapellátások-
hoz, közösségi ellátásokhoz való irányítás, segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében, a szociális el-
látások igénybevételének lehetőségei. Munkaerő-piaci, humánerőforrás-fejlesztési, vállalkozás-
fejlesztési szolgáltatások nyújtása a hátrányos helyzetű csoportokra irányuló, célcsoport-specifikus, 
újszerű szolgáltatási elemekkel. Helyi közösségi és személyi szolgáltatások fejlesztése. 

� Szolgáltatás, tanácsadás munkáltatók számára 
Munkáltatói adatbázis készítése, munkáltatói kapcsolatok felkutatása, tájékoztatás a fiatal munkavál-
lalók foglalkoztatásának aktuális támogatási lehetőségeiről a munkáltatók számára. A munkáltatók 
rendszeres szociális segélyben vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőkkel és/vagy 
közfoglalkoztatásban résztvevőkkel kapcsolatos attitűdjének befolyásolása. A munkáltató és a munka-
társak felkészítése a hátrányos helyzetű munkavállaló fogadására, foglalkoztatására. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              
 

A programra jelentkezni postai és elektronikus 
úton leadott önéletrajzzal, vagy személyesen a  
 

� TÁ-MASZ Tanácsadó és Szolgáltató Ház, illetve 
a Nyújtsd Segítő Kezed Alapítvány székhelyén: 
5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 104. 
Telefon/fax: 06-66/453-806 
E-mail: nyska@alfold.net  
Kapcsolattartó: Megyeri Adrienn  
projektmenedzser, mobil 06-70/341-4347 
 

vagy 
 

� Mentálhigiénés Egyesület székhelyén: 
5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. 
Telefon/fax: 06-66/643-991 
E-mail: menta.bekes@gmail.com  
Kapcsolattartó: Szűcs Judit  
egyesületi elnök, mobil 06-30/ 436-7456 

 

TÁ-MASZ Tanácsadó és 
Szolgáltató Ház 

5600 Békéscsaba, Berzsenyi u. 104. 


