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Az új arculati kézikönyv a 

kötelezettségek felsorolásán 

túl segítségként, praktikus, 

kézzelfogható útmutatóként 

is szolgál az uniós pályázato-

kon nyertes kedvezménye-

zettek  számára. 

 

A dokumentum elkészítése-

kor az elmúlt két programo-

zási időszak tapasztalatait 

felhasználva, minél átlátha-

tóbb és kevesebb adminiszt-

rációt igénylő, az EU előírá-

sokon alapuló hazai szabá-

lyozás megalkotása volt a 

cél, melynek eredményeként 

elérhető a kohéziós politika 

eszközeinek és eredményei-

nek ismertsége.  

 

 

A kézikönyv részletes tájé-

koztatást nyújt kommuniká-

ciós terv készítéséről, nyom-

tatott tájékoztatók, brosúrák, 

szórólapok, plakátok  helyes 

megtervezéséről, elektroni-

kus felületeken való jelenlét-

ről. 

  

Az EU szintű szabályozás 

alapján kialakult hazai sza-

bályoknak megfelelően a 

pályázónak a projekt jellegé-

től és méretétől függően 

kommunikációs kötelezett-

ségeket kell teljesítenie.  

 

Profiltól és mérettől függetle-

nül minden szervezet 

(projekt) számára elenged-

hetetlen, hogy folyamatos 

kapcsolatban legyen szű-

kebb és tágabb működési 

környezetével, partnereivel, 

ügyfeleivel, munkatársaival, 

valamint a tevékenységét 

kívülről vagy belülről befolyá-

soló véleményvezérekkel.  

 

Az útmutató elérhető online 

a következő linken:  

www.palyazat.gov.hu 
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AGORA   

TERET AD 

Álláspont FONTOS TUDNIVALÓK A SZAKKÉPZÉSI-ÉS 

FELNŐTTKÉPZÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL 

A Szakképzési és felnőtt-

képzési támogatások célja 

a gyakorlatorientált szak-

képzés, a tanulók felkészí-

tése a munkaerő-piaci igé-

nyeknek megfelelően, rele-

váns szakmai képzettséggel 

a tanulók munkavállalóként 

való beillesztése a munka 

világába. 

A szakképzési – és felnőtt-

képzési szerv feladata: ren-

dezett munkaügyi kapcsola-

tok, átláthatóság vizsgálata, 

szerződések generálása a 

programból, az elszámolási 

és kitöltési útmutató össze-

állítása, értesítés kiküldése 

a szerződéskötésről, a szer-

ződések kiküldése, illetve 

az NMH-ban történő aláíra-

tása, a támogatások folyósí-

tása. 

Pályázó feladata: az elszá-

molások benyújtása és azok 

NMH  áltat történő ellenőr-

zése, az elnyert pályázatról 

minden év tavaszán adat-

szolgáltatási kötelezettség 

teljesítése, fenntartási köte-

lezettség teljesítése. 

Kérelem alapján nyújtható 

mikro-kis és középvállalko-

zóknak beruházás ösztönzé-

sét szolgáló „képzési támo-

gatás”. A fejlesztés megkez-

désének határideje a kor-

mánydöntés dátuma, az új 

munkahely, vagy munkakör 

létrehozásához szükséges 

képzés megkezdésének 

dátuma A kérelem benyújtá-

sánál előnyt jelent 50-és 500 

fő közötti munkavállaló fog-

lalkoztatása, munkahelyte-

remtő beruházás, mikro – kis 

és középvállalkozás valósítja 

meg, hátrányos helyzetű tele-

pülésen való megvalósítás, 

fogyatékossággal élők foglal-

koztatása. 

Szabó Noémi  
 

 

 

 

 

 

 

 

EU Pont PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY A FIKSZ PONT EGYESÜLETNÉL 

Normatív támogatás 

A szervezetek igény sze-
rint, bejelentés alapján jel-
zik a miniszternek, hogy 
vállalják a tanulók képzé-

sét.  A támogatást megkap-
hatják: költségvetési szerv-
ként működő intézmény, 

alapítvány, egyesület, egy-
házi jogi személy, és ezek 

fenntartásában működő 
intézmény, Egészségügy, 
az Egészségügyi technika, 
a Szociális, a Pedagógia, a 

Képző-és iparművészet 
ágazatba tartozó szerveze-

tek.  

Azoknak, akik szeretné-
nek többet megtudni az 
Európai Unióról, illetve a 
kapcsolatos információk-
ról, íme pár weboldal: 
 
A Kormány EU oldala: 
http://eu.kormany.hu/ 
 
Hasznos hírek és infor-
mációk a kampányról: 
http://act4hre.coe.int/

eng 

Az EU hivatalos honlapja 

http://europa.eu in-

dex_hu.htm 

 

Sikeresen zárult a Munkaerő

-piaci  szolgáltatásfejlesztés 

a Fiksz Pont Egyesületnél. 

A támogatás célja volt a 

munkaerő-piaci szolgáltatá-

sokat nyújtó civil szerveze-

tek fejlesztése, a szolgáltatói 

kapacitások megerősítése, 

különösen a hátrányos hely-

zetű térségekben.  

A támogatás a szervezetek 

belső kapacitásainak erősí-

tésével, a szervezeti kultúra 

fejlesztésével az érintett 

szervezetek által nyújtott 

szolgáltatások minőségének 

javítását, a változó társadal-

mi és gazdasági feltételek-

hez való igazodását szolgál-

ja.  

A projekt eredményeként 

Egyesületünknél Szervezet-

fejlesztési Terv készült, ki-

építésre került a TQM Minő-

ségirányítási rendszer, vala-

mint új szolgáltatásként Ál-

láskereső Klub és Pályaori-

entációs csoportos foglalko-

zás szervezésére nyílik lehe-

tőség.  

A projekt (TÁMOP-2.6.2-

12/1-2013-0053) megvaló-

sításához egyesületünk 

5.612.760      forint támoga-

tásban részesült.  

 

Nánási Zsuzsa 

Fiksz Pont Egyesület, elnök  
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FELKÉSZÜLÉS KOMMUNIKÁCIÓS LEHETŐSÉ-

GEINK ALKALMAZÁSÁRA  

 Egy tréning tanulságai 

„Ó, jaj, az út lélektől léle-

kig!” – kiált fel panaszosan 

Tóth Árpád ismert versé-

ben. Vajon napjainkban 

mit gondolhatunk arról, a 

költő által említett „jeges 

űrről”, mely elszigetelhet 

embereket vagy embercso-

portokat, mely kudarcra 

ítélheti üzeneteinket, mely 

ékként verődhet megértési 

szándékaink közé vagy 

sebet ejthet!? 

Korszakunkban mindenki 

tapasztalhatja, hogy kulcs-

kérdéssé, akár hatalom-

technikai eszközzé is vál-

hat az információhoz való 

hozzáférés és a megfelelő 

kommunikáció. Mindez 

gyakran boldogulásunk, 

előrehaladásunk záloga. 

Egy leendő munkavállaló 

számára létfontosságú a jó 

kommunikációs technika 

elsajátítása, hiszen a mun-

kaerő-piacra kilépve tudnia 

kell érvényesíteni érdekeit 

és helyén kezelni a felmerü-

lő konfliktusokat. 

 

Az „Újra a pályán” projekt 

keretében megvalósuló 

alap- és kulcsképesség 

fejlesztés modulnak egyik 

legfontosabb eleme, hogy a 

megváltozott munkaképes-

ségű célcsoport tisztában 

legyen a kommunikációs 

módszerek sokféleségével 

és tudja alkalmazni azokat. 

Ezt a célt tűzte ki trénin-

günk, melyben a csoportta-

gok aktívan vettek részt, 

mintegy alakítói is voltak a 

folyamatnak. A csoporton 

belüli kommunikáció szabá-

lyait közösen formáltuk, te-

ret engedve az esetleges 

problémák és konfliktusok 

kibeszélésének. 

 

Helyzetgyakorlatokkal mo-

delleztünk szituációkat, hogy 

a bántásokkal úgy lehet 

szembeszállni, ha megtanu-

lunk kiállni magunkért, hogy-

ha képesek vagyunk tudato-

san kialakítani önvédelmün-

ket. Nem válhatunk „áldozati 

bárányokká”, ha megtanul-

juk a távolságtartást, a hideg 

fejjel való védekezést és 

szükség esetén tudunk ne-

met mondani. A sértések 

intelligens kezelésénél hatá-

sosan lehet alkalmazni a 

testbeszéd, a néma gesztu-

sok jelzéseit is. „Keresd a 

benned rejlő hőst, míg meg 

nem találod életed kul-

csát.” (Linda Hartlebury) 

 

Az „Újra a pályán” projekt 

résztvevői – bevallásuk – 

hasznos ismeretekre tettek 

szert a tréning során, felfe-

deztek új kommunikációs 

technikákat. Bízhatunk ab-

ban, hogy mindezt majdani 

munkavállalóként is ered-

ményesen alkalmazhatják. 

                                                                                             

Huri Attiláné 

csoport - tréner 

Újra a pályán 
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„LENN A SZŐKE TISZÁN...” 

Egyesületünk  dolgozói él-

ményekkel tele tértek visz-

sza a Tiszalöki életmódtá-

borból.                  

A két napos program kere-

tében megismerhettünk a 

Tisza partján fekvő kis tele-

pülés nevezetességeit. Ellá-

togattunk a Vízerőműhöz, 

amely egykor az ország leg-

nagyobb vízenergiát hasz-

nosító turbináinak biztosí-

tott üzemeltetési körülmé-

nyeket és tette lehetővé 

elkészülte után a duzzasz-

tás révén rendelkezésre álló 

vízenergia hasznosítását 

villamos energia termelésé-

re. A 31 hektáros Arboré-

tumban 260 féle különbö-

ző, érdekes növényfajtát 

láthattunk, a kenyérgyári-

holtágnál pedig élvezhettük 

a napsütést.  

 

Sportolásra is lehetőségünk 

volt, a Feketeszakáll Ka-

landparkban a bátor jelent-

kezők  kipróbálhatták az 

akadálypályát, aki pedig  

lazább kikapcsolódásra 

vágyott a parkhoz tartozó 

szabad strand kitűnő hely 

volt.  

 

A Tiszai Öreghalász Csárdá-

ban a tradicionális magyar 

konyha fogásai mellett meg-

kóstolhattuk a halkülönle-

gességeket is.   

 

A kirándulás egyik követke-

ző állomása Tiszadada volt, 

ahol a régészeti ásatásból 

előkerült  mamutcsontokat, 

a falu nevezetességeit Ifj. 

Kovács Géza, Tájház-vezető 

mutatta meg.  

A délutánt a Harmónia klub 

találkozója zárta Huri Valéria 

kertjében, aki nagy szeretettel 

fogadta a Lépéselőny Egyesü-

let munkatársait. Bemutatta a 

klubtagokat, a kellemes és 

hasznos beszélgetést követő-

en a kis csapat visszatért a 

cívisváros forgatagába.  

 

 

 
Szabó Noémi 

Civilizáció 

HAJDÚSÁMSON 
Kossuth út 43. 
Szolgáltatások 

●álláskeresési tanácsadás, 
állásközvetítés 

●életvezetési, háztartás-
gazdálkodási és pénzke-

zelési tanácsadás 
●tréningek, tanfolyamok 
●szenvedélybetegeknek 

segítségnyújtás 
●családi és közösségi prog-

ramok 
●házi segítségnyújtás 

●jogi és szociális tanács-
adás 

DEBRECEN  
Csap utca 36, Péterfia 

utca 18.  
Szolgáltatások 

●álláskeresési tanácsadás, 
állásközvetítés 

●pályaorientációs, életveze-
tési, motivációs tanácsadás 

●klubfoglalkozások, szakmai 
képzések  

●szakmai gyakorlati hely-
szín biztosítása 

●pályázatírás, projektme-
nedzsment  

 

A „Harmónia” (TÁMOP–6.1.2

-11/1-2012-1462) projekt 

az Európai Unió és Magyar 

Állam támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfi-

nanszírozásával valósul 

meg.  
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Újra a pályán    „ A NÉPTÁNC EGYÜTTES TAGJAI NAGYON 

ÖSSZETARTÓK VOLTAK…” 

Az „Újra a pályán” projekt keretében 

tartott tréningek során sok, érdekes 

és szép emberi motívumra is fény 

derült. Egyik alkalommal azt a fel-

adatot adtam a csoport tagjainak, 

hogy beszélgessenek el a környeze-

tükben élőkkel a magyar néphagyo-

mányokról. Az egyik dolgozat külö-

nösen megragadta a figyelmemet, 

hiszen abban az irodai alkalmazá-

sok modul egyik résztvevőjének, 

Finta Ildikónak a beszélgetését ol-

vashattuk, melyet édesapjával, Fin-

ta Sándorral készített. Fogadják 

szeretettel és tisztelettel az alábbi 

írást, természetesen rövidített válto-

zatban, és néhány képet, melyben 

felidéződnek a néptáncos múlt szép 

emlékei. 

    Huri Attiláné, a csoport trénere 

Finta Ildikó: A néphagyományok 

közül az én szívemhez a néptánc áll 

a legközelebb, a családunkban töb-

ben is táncoltak korábban, sőt, azt 

is el kell árulnom, hogy szüleim ösz-

szeismerkedése is egy néptánc pró-

bához kötődik. Mindkettőjük életé-

ben meghatározó volt a népi kultú-

ra. A témáról édesapámmal, Finta 

Sándorral beszélgettem.  

Tulajdonképpen miért kezdtél el 

táncolni? 

Fiatalemberként gyakran jártam 

ifjúsági táncestekre. A nyitó tánc 

többször a csárdás volt, ami na-

gyon megtetszett. Így kapcsolód-

tam be a Járműjavító Egyetértés 

Kultúrházában működő Bocskai 

néptáncegyüttesbe. 

Hogyan zajlott az együttes munká-

ja? 

Jó helyzetben voltunk, mert neves 

néprajzkutatók segítettek gyűjtése-

ikkel, így például dr. Béres András, 

a Déri Múzeum volt igazgatója. 

Többször léptünk fel ismert népdal-

énekesekkel, népi zenekarokkal, 

híres prímásokkal, mint Burai Gé-

za. Sok közös élményben volt ré-

szünk: bejártuk az országot, szere-

peltünk falunapokon, nemzeti ün-

nepeken. Hozzáteszem, gyönyörű, 

hagyományos, személyre szabott 

viseletekben táncoltunk. 

Felléptetek határon túl is? 

Több országban is jártunk, így pél-

dául az akkori NDK-ban, Litvániá-

ban, Finnországban. Nagy sikerünk 

volt, tetszett nekik a magyar nép-

tánc sokszínűsége, „a magyar lé-

lek”, a temperamentumunk. 

Mit nyújtott számodra a néptánc? 

Megtanultam tisztelni népi hagyo-

mányainkat és a tánc által mé-

lyebben át tudtam élni azt, hogy 

magyar vagyok. Modern világunk-

ban sem felejthetjük el mindazt a 

kulturális örökséget, amit előde-

inktől kaptunk, nekünk pedig kö-

telességünk ezt továbbadni a 

következő nemzedéknek. 

Finta Ildikó  
az „Újra a pályán” projekt 

résztvevője 

Az „Újra a pályán” (TÁMOP –1.4.3-

12/1-2012-0007) projekt az Eu-

rópai Unió és Magyar Állam támo-

gatásával, az Európai Szociális 

Alap társfinanszírozásával valósul 

meg.  

„Az együttes tagjai nagyon összetartók voltak. A teljes 
repertoár betanulása kemény munka volt, de kaptunk 
segítséget a tapasztalt táncosoktól. „ 
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Best 100 – A legjobb százas megoldás, Árpád u. 5. • Dialog 2006 Kft., Nap u. 2. • Dózsa Diszkont, Dózsa György u. 1. • 
Gombolyag Méteráruüzlet, Rákóczi u. 17. • Hajdúsámson Város Önkormányzata, Szabadság tér 5. • Hárs Patika, Hunyadi u. 
2 • Orvosi Rendelő, Hárs-fa u. 3-5. •Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeá-lis Intézmény, Szabadság tér 7. 
• Szivárványház, Kossuth út. 43. 

Részlet a „Göröngyös úton a Csillago-
kig” című képregény-kiadványunkból.  

A képregény megrendelhető:  
ugyfelplaza@gmail.com 

Ára: 249 Ft + postaköltség vagy szemé-
lyesen átvehető a Debrecen Plázában.  


