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A projekt rövid leírása:
A pályázat célja a roma nők társadalmi befogadásának és foglalkoztatásának javítása a
közszolgáltatásban foglalkoztatottak számának növelésével. A projekt lehetővé teszi a napi 8
órás teljes státuszú foglalkoztatás támogatását közalkalmazotti jogviszonyban.
A projektben résztvevő részére 250 órás gyermek- és ifjúsági felügyelő OKJ-s államilag
elfogadott szakmai tanúsítvány megszerzésére van lehetőség. A képzés időtartama alatt a
foglalkoztatás és a bér biztosított. A köznevelési intézményben ezzel a végzettséggel
alkalmasá válik a tanulók felügyeletére, kíséretére, a családdal történő kapcsolattartásra. A
képzés ideje alatt útiköltségét a fenntartó Békéscsabai Tankerületi Központ támogatja. Heti 3
nap oktatás, 2 nap heti 40 órás munkavégzéssel látja el kötelezettségét a képzés időtartama
alatt.
Pályázati támogatással beszerzésre került a célcsoporttag részére laptop, pendrive, irodabútor,
kerékpár, munkaruha, valamint 1 db multifunkciós nyomtató. A kerékpár munkaeszköz.
Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vett részt a pályázati kiírás szerint. Az
elszámolható költség 50%-áról kifizetési igénylést nyújtottunk be a Támogatási Okirat
hatályba lépésétől számított 17. hónapon belül., az 1. mérföldkőben.

A foglalkoztatás heti 40 órában pályázati forrásból az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános
Iskola Rákóczitelepi Tagintézményében történik, amelyről az intézmény napi jelenléti ívet
vezet. . A foglalkoztatott munkabére minimálbér, majd szakmunkás minimál bér attól az
időponttól, amikor megszerzi a gyermek-és ifjúsági felügyelői OKJ-s végzettséget. A
végzettség megszerzésének időpontja 2019. január vége. A projekt fizikai befejezését
megelőző 3 hónapon belül a támogatási összeg legalább 90%-áról kifizetési kérelmet
nyújtunk be.
A projekt megvalósítás befejezéséig vállaljuk heti 4 órában 1 fő projektmenedzser
alkalmazását, aki egyben a pénzügyi vezető is lesz. Megfelel a pályázati felhívásban rögzített
követelményeknek.
A projekt tag beilleszkedését 1 fő mentor segíti a projekt kezdetétől a befejezésig, aki az
intézmény dolgozója. Segíti munkavégzését és beilleszkedését az iskola közösségébe.
Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy személyes, bizalmi kapcsolat alakuljon ki a
mentor és mentorált között.
Együttműködési megállapodást kötöttünk a békéscsabai Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatósággal, akik a képzést biztosítják az 1 fő célcsoport részére. Képzési terv készült.
A képzés és foglalkoztatás összehangolásra kerül. Beterveztük és megvalósult a mentor
szupervíziója összesen 2 alkalommal.
Az esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontokat betartjuk. A projekt által érintett
helyszíneken a természeti és kulturális értékeket megőrizzük. A környezet minőségét és
állapotát a projekt megvalósítása során megvédjük, megőrizzük. A környezetre semminemű
ártalmas hatást nem teszünk. A projekt célok és feladatok a környezetre nem jelentenek
kockázatot. Az emberi egészségre veszélyes anyagok nem keletkeznek. A projekt helyszínén,
az általános iskolában szelektív hulladékgyűjtés jellemző. Esélytudatosságot képviselünk.
A projekt célja a szegregáció kerülése, munkahely teremtés, a támogatott beintegrálása
az intézményi közösségbe, az előítélet csökkentése. Az intézmény Pedagógiai Programjában
rögzített kötelező egészségfejlesztési programot valósít meg, amely vonatkozik a tanulókra és
alkalmazottakra egyaránt. A Békéscsabai Tankerületi Központ Esélyegyenlőségi tervvel
rendelkezik, amelyet kiemelt figyelemmel alkalmazunk a projekttagok esetében is.

24 hónapos támogatott foglalkozás lejárta után azonos munkakörben és feltételekkel a projekt
tagot minimum 12 hónapig, tehát 2020. december 14-éig tovább foglalkoztatja a Békéscsabai
Tankerületi Központ mint az iskola fenntartója.
A projekttag nyilatkozatot tett roma származásáról, a programba belépésről, mint ESZA
résztvevő.

