
 

 

2015.10.06. 
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ 
1. SZÁMÚ GYERMEKOTTHON BEFOGADÓ OTTHONA 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 
ROMA EMBEREK KÉPZÉSBE ÁGYAZOTT FOGLALKOZTATÁSA A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

ELLÁTÓRENDSZERBEN 

 

A Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ 2 873 480 Ft összegű, vissza nem térítendő 
uniós támogatást nyert a ''Nő az esély'' című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. 
A pályázattal 2 fő foglalkoztatását biztosították a Központ Veszprém - Gyulafirátót Német u. 52. 
szám alatti befogadó otthonában.  

 
A pályázat alapvető célja a társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő 
munkanélküli roma emberek, elsősorban roma nők társadalmi befogadásának és 
foglalkoztatásának javítása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer intézményeiben történő 
foglalkoztatásuk támogatásával. 
 
Jelen konstrukció szorosan kapcsolódik a TÁMOP-5.3.1. B-1-11/1 „Nő az esély” kiemelt projekthez, 
melynek keretében a bevont személyeknek a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben betöltött 
munkakörök ellátására való felkészítése és képzése történt. 
A TÁMOP-5.3.1. B-2-12 konstrukció keretében elsősorban a kiemelt projekt keretében képzettséget 
szerzett személyek foglalkoztatása valósul meg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 
fenntartott intézményekben. A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2015.04.30., a 
megvalósítás határideje 2015.10.30. 
 
A Központ gyermekvédelmi szakellátás keretében nevelőszülői hálózatot működtető, területi 
gyermekvédelmi szakszolgáltatást, otthont nyújtó ellátást és utógondozói ellátást biztosító intézmény, 
amely 161 férőhelyen biztosítja a gyermekek és fiatalok teljes körű ellátását a gyermekotthoni hálózat 
szakmai egységében, illetve 358 férőhelyen a nevelőszülői hálózat szakmai egységében. 
 
A projekt által 2 személy foglalkoztatására került sor. A gyermekvédelmi szektorban az ellátottakkal 
kapcsolatos feladatok összetettsége és speciális volta miatt a munkahelyi kollektíva nagy figyelmet 
fordított a projektben résztvevők betanítására, melynek részét képezte a kompetenciahatárok 
felismertetése, a titoktartás fontosságának megértetése, a hatóságokkal való kapcsolattartás stb. 
A munkafolyamatokba való bevonódása a célcsoport tagjainak fokozatosan történt, tanulási 
folyamatukat a Központ esetmegbeszélésekkel, szupervízióval, tréningen való részvétellel segítette. 
 
A célcsoport tagok ambíciózusan, nagy lelkesedéssel és igyekezettel végezték a munkájukat. A 
munkahelyi kollektíva hamar befogadta őket, beilleszkedésük zökkenőmentes volt. 
A Központ a jövőben készen áll a projekt tagok továbbfoglalkoztatására, amennyiben erre üres 
státusz függvényében lehetőségük nyílik. 
 


