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CÉL

A SZITI Szociális Egyesü-
let „Fiatalok Fehérvá-

rért – Pályakezdő mun-
kanélküliek bevonása 
közösségi feladatok el-

látásába” című nyertes 
pályázati programjának 

célja a fiatalokkal és gyer-
mekekkel kapcsolatos szak-

mai szolgáltatások humánerőforrás-fejleszté-
sén keresztül olyan modell kialakítása, mely 
együttműködésben Székesfehérvár MJV Ön-
kormányzatával a településen élő pályakezdő 
munkanélküliek humánerőforrás-fejlesztését a 
közösségi feladatok elvégzése mentén valósítja 
meg. A program hosszú távon járul hozzá 20 fő 
pályakezdő munkanélküli fiatal elhelyezkedé-
séhez, a munkaerőpiac bővüléséhez, a közössé-
gi élet színtereinek és szolgáltatásainak a fej-
lesztéséhez és működtetéséhez. A programban 
résztvevők gyermekekkel és fiatalokkal foglal-
kozó intézményeknél, szervezeteknél végeznek 
majd a helyi szükségleteknek megfelelően kö-
zösségi feladatokat.

CÉLCSOPORT

A projekt célcsoportja a Székesfehérváron és 
környékén élő legalább alapfokú végzettséggel 
rendelkező, 25 év alatti regisztrált pályakezdő 
munkanélküli fiatalok.

HOGYAN ZAJLIK?

A program során a jelentkezők közül – szociá-
lis helyzet és állapotfelmérés, kompetencia és 
pályaalkalmassági vizsgálatot követően – 20 fő 
bevonása, egyéni fejlesztési tervek alapján törté-
nő felkészítése és gyermekekkel, fiatalokkal fog-
lalkozó célzott OKJ-s képzés biztosítása – mely 
államilag elismert vizsgával zárul – zajlik. A 
képzést követően a résztvevők alkalmazkodó ké-
pességének fejlesztése, munkajogi  felkészítése, 
valamint átmeneti foglalkoztatásuk valósul meg 
annak érdekében, hogy tartósan foglalkoztatha-
tóak legyenek. A folyamatot végig mentorok kí-
sérik és segítik. Programunk a célcsoportból 20 
fő bevonása után legalább 15 fő sikeres munka-
erő-piaci integrációját célozza a bevonást köve-
tő egyéni fejlesztési terveken keresztül nyújtott 
szolgáltatások alapján, így az OKJ-s képzés és 
más kompetenciafejlesztések, az elhelyezkedést, 
munkahelyi beilleszkedést segítő szolgáltatá-
sok, a konkrét foglalkoztatás és pszicho-szociá-
lis szolgáltatások biztosításával.

FOGLALKOZTATÁS

A projekt során 12 fő foglalkoztatása valamint 
továbbfoglalkoztatása zajlik majd a Sziti Szo-
ciális Egyesületnél – ifjúságsegítő, ifjúsági 
animátor és gyermekfelügyelő munkakörökben 
– további 8 főt a városi, illetve a térségben lévő 
gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó intézmé-
nyekben, szervezeteknél igyekszünk elhelyezni.

Nincs munkád, de szeretnél dolgozni? 
Mozgalmas, kreatív, dinamikus állás-
ra vágysz? Szívesen lennél egy jó csapat 
tagja és foglalkoznál gyerekekkel, fiata-
lokkal?

Vállalni tudod, hogy minél jobb felké-
szültséged érdekében képzésen is részt 
vegyél, melynek költségét mi álljuk?

Érdekelnek a helyi közösség minden-
napjai? 
Ha még nem töltötted be a 25. életévedet, 
regisztrált pályakezdő munkanélküli 
vagy, rendelkezel minimum alapfokú 
iskolai végzettséggel, Székesfehérvár 
térségében élsz és a fenti kérdések mind-
egyikére „igen” a válaszod: lehetőséget 
ajánlunk Neked!
A „Fiatalok Fehérvárért – Pályakezdő 
munkanélküliek bevonása közösségi fel-
adatok ellátásába” című programunkban
•	 ha	a	különböző	kompetencia	és	pálya-

alkalmassági vizsgálatokon jó ered-
ményt érsz el, 

•	 részt	vehetsz	célzottan	fiatalokkal	fog-
lalkozó ingyenes OKJ-s kép-
zésünkön,

•	 ha	 a	 képzésen	 kiválóan	 teljesítesz,	
munkát is ajánlunk Neked Székesfe-
hérváron, illetve térségében ifjúsági 
területen.

•		 Számos	 foglalkoztatást	 segítő	 szolgál-
tatást ingyen biztosítunk a program 
folyamán.

•	 A	folyamat	során	végig	mentorok	segí-
tenek a program résztvevőinek.
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Ha felkeltettük érdeklődésed, nincs más hátra, mint hogy a mellékelt jelentkezési lapot kitöltve visszajuttasd címünkre:
SZITI SZOCIÁLIS EGYESÜLET,8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.A borítékra kérjük írd rá: „Jelige 1.4.1”

Bővebb információ: Szalai Melindától a (30) 492-7275 telefonszámon vagy a fiatalokfehervarert@echomail.hu e-mail címen kérhető.



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
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