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TÁJÉKOZTATÓ
a TÁMOP 2.4.5.-12/3-2012-0003 azonosító számú „Gyöngyössolymos összefog a
családokért, a munkáért!” elnevezésű projektről
Munka és család. E két tényező az, amely meghatározza a legtöbb ember életét. Az élet e két
színterének összeegyeztetésére való törekvés az Európai Unió fontos célkitűzése, hisz mind
gazdasági, mind társadalmi szinten jelentős hatásokkal bír az erre irányuló politika. A
kiegyensúlyozottabb és stresszmentesebb életvitel következtében a munkavállalók
elkötelezettebbé válnak munkaadójuk felé, motiváltabban dolgoznak, ami teljesítményük
emelkedéséhez vezet, az pedig jobb gazdasági eredményekhez. A jobb életkörülmények, a
szociális biztonság pedig növeli a társadalmi elégedettséget.
Hazánkban is egyre fontosabbá válik a munka és a családi élet harmonizációjának
megteremtése. Kutatások1 igazolják, hogy a magyarok számára kiemelt fontossággal bír a
család, ám a felmérések2 szerint a munkavállalók több mint a fele úgy érzi, nem tud megfelelő
egyensúlyt teremteni a munkahelyi és a családi élete között.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program „A munka és a magánélet összehangolását segítő
helyi kezdeményezések TÁMOP 2.4.5.-12/3” számú pályázati felhívás erre a problémakörre
keres olyan helyi innovatív megoldásokat, melyek nagymértékben hozzájárulnak a munka és a
családi élet harmonizációjához.
Önkormányzatunk 2012 júniusában pályázatot nyújtott be a fent említett felhívásra, melyet 2013
márciusában a kiíró szervezet támogatásra ítélt.
Gyöngyössolymos Község Önkormányzata 2013. május 13-én indította el TÁMOP 2.4.5.12/3-2012-0003 azonosító számú „Gyöngyössolymos összefog a családokért, a
munkáért!” elnevezésű programját.
Programunk célja olyan, a helyi igényeken alapuló, újszerű megoldásokat, módszereket
bemutató projekt megvalósítása, melyben a foglalkoztatás bővítés, a munka és családi élet
összehangolását támogató szolgáltatások által a lakosság elégedettsége növelhető, a település
értékesebbé, élhetőbbé válik. Célunk, hogy a kisgyermekes családokat, az idős rokonok
gondozását vállaló háztartásokat úgy segítsük, hogy minden korosztály számára adekvát
szolgáltatásokat tegyünk elérhetővé, s kialakítsunk egy olyan fenntartható, proaktív rendszert,
mely a későbbiekben is működtethető, fejleszthető a folyamatosan változó igények
figyelembevételével.
Lehetséges célcsoportként a településen élő, munkaviszonnyal rendelkező, vagy a nyílt
munkaerő- piacra visszatérni kívánó (jelenleg anyasági ellátásban, munkanélküliként regisztrált)
lakosokat jelöltük meg.
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A projekt célokat az alábbi szolgáltatásokkal kívánjuk elérni:
- Képzéseket indítunk 10-10 fő munkanélküli lakos számára, (kerti munkás, ECDL), akik
képesség fejlesztő és munkaerő-piaci tréningeken is részt veszek. Ezáltal nagyobb esélyt
kapnak a nyílt munkaerő-piacon való elhelyezkedésre.
- Házi segítségnyújtó szolgálatot működtetünk elsősorban az idősebb, vagy
munkavégzésükben gátolt (pl. beteg) lakosok számára (bevásárlás, ház körüli munkák,
kerti munka).
- Gyermekek részére gyerekfelügyeletet, tehetséggondozást biztosítunk az intézményi
nyitvatartási időn túl. A gyermekfelügyelet rugalmas rendszerének kidolgozása és
működtetése által a dolgozó szülőket támogatjuk.
- Nyári tábort működtetünk iskoláskorú gyerekek részére 2013. július 1 - augusztus 23-ig, 8
turnusban, mellyel a gyerek hasznos szabadidő eltöltését, illetve a szülők nyugodt
munkavégzését kívánjuk elősegíteni.
- Nők számára önismereti csoportos foglalkozásokat szervezünk, ahol az öndefiníció, a női
szerepek, szerepkonfliktusok, családi és munkahelyi kötelezettség harmonizálása
témakörét járhatják körbe a résztvevők.
- Képességfejlesztés
csoportos
foglalkozásokat
szervezünk
önmenedzselés,
időgazdálkodás, konfliktuskezelés témakörökben.
- Életvezetési tanácsadást biztosítunk, ahol gazdasági, gyermeknevelési, általános
életvezetéssel kapcsolatos problémák esetére kaphatnak útmutatást az érdeklődők.
- Szabadidős tevékenységeket szervezünk családok részére, kirándulások, vetélkedők,
filmvetítés stb. formában
- Rekreációs központot hozunk létre, ahol a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe az
érdeklődők: egészségmegőrző tanácsadás, vérnyomásmérés, vércukorszint mérés,
gyógytorna, torna, konditerem használat.
A szolgáltatások térítésmentesen állnak a programba vont lakosok rendelkezésére.
A projektben történő eseményekről, programokról folyamatos tájékoztatást adunk szórólap,
helyi újság, rendezvények formájában. Az önkormányzat honlapján (www.gyongyossolymos.hu)
mindig friss információkkal szolgálunk a projekt haladásával kapcsolatban.
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