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Az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület változatlanul a munkát tartja legjobb
szocializáló, morál-javító megoldásnak!
Ennek jegyében zajlott a 2012-es év is, mely nagyon eseménydús volt az
egyesület életében és ezen események széles körő hatással bírnak.
2012 elsı félévében az Egyesület a már régen „bejáratott” munkaerıpiaci
szolgáltatást mőködtette közfoglalkoztatás és önkéntes munka igénybevételével,
jó hatásfokkal úgy az ügyfélbevonás (munkanélküli emberek) és elhelyezés,
mint a forrásteremtés és kapacitásbıvítés terén.
Az elsı félév során bevont 83 ügyfélbıl 27 fı elhelyezkedését segítettük.
A forrásteremtés és kapacitásbıvítés a civil szférában leginkább pályázással
valósítható meg. A profilunkhoz illeszthetı pályázatokra évek óta vártunk. Így,
amint kiírásra került, megírtuk és év elején benyújtásra került a „FORDULÓ”
címő TÁMOP 1.4.1 pályázat. Kedvezı elbírálást kapott!
Mőködtetését 2012. szeptember 1-én kezdtük.
A programban hét fıállású munkatárs dolgozik és három fı bedolgozó.
A program alapvetı célja, a korábbi bevált munkamódszerünkkel összhangban,
hogy a bevont ügyfelek számára személyre szabott munkaerıpiaci szolgáltatást
nyújtsunk. Emellett újdonságként a hozzánk forduló ügyfelek képzésbe
kerülését is feladatként vállaltuk. Az egyéni fejlesztés és segítségnyújtás mellett
az év során 50 fı részesült tanulási és munkamotivációs tréningben, melyet
követıen 30 fı kezdhette meg két szakmában az OKJ-s szakképzését
(iparitermék bontó, textiltermék összeállító). A fejlesztéseket és/vagy
képzéseket követıen a munkához segítés és munkahely megırzés segítése a
vállalt feladatunk.
Ugyancsak év elején megírtuk és konzorciumban az Ifjúsági Unió Szekszárd
egyesülettel beadtuk az önkéntesség és munkaerıpiac összekapcsolását célzó
TÁMOP 5.5.2 „KITÖRÉSI PONTOK ÖSSZHATÁSA” elnevezéső pályázatot.
E 2012. november 1-jén elindított program fı célja, hogy Szekszárd és Tolna
vonzáskörzetében a felnıtt lakosság önkéntességre való hajlandóságát növelje,
az önkéntes munka társadalmi megbecsültségét emelje, népszerősítse.
Lehetıséget kíván teremteni, hogy az önkéntesek jót tehessenek, segíthessenek,
hasznos tevékenységeket végezzenek, tapasztalatot szerezzenek, kipróbálhassák
magukat más munkaterületeken, új kapcsolatokat alakíthassanak ki és jobban
be- avagy visszailleszkedhessenek a társadalomba.
A megvalósításhoz még két fıállású munkatársat vettünk fel és három fı
részmunkaidıben dolgozik.
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2012 nyarán írtuk és szeptemberben került beadásra egy következı,
tevékenységi körünkhöz nagyon jól illeszkedı pályázat (TÁMOP 5.3.8), mely a
„JÓ LÉPÉS” nevet kapta. Fı célja, hogy a megváltozott munkaképességő
embereket visszavezesse a nyílt munkaerıpiacra, így elısegítve ezen egyének
társadalmi reintegrációját és esetleges rehabilitációját. A program 2013-ban
indul, kedvezı elbírálás esetén.
Székhelyünket, mely továbbra is a Babits Mihály Mővelıdési Házban (most
ideiglenes helyén) van, nagyon megtöltöttük élettel, hiszen a kilenc fıállású
munkatárshoz (ez kilenc munkahely-teremtést jelent!) már 350 ügyfél tartozik!
Céljaink, terveink, munkamódszereink változatlanok (a rugalmasságot és
fejlıdıképességet megırizve) és hosszú távúak.
Szemlélet-módunk továbbra is emberközpontú.
Munkaerıpiaci szolgáltatásaink fı eleme a segítés, mely fogalom itt az
együttérzı támogatás mellett erıteljesen koncentrálódik a cselekvıképesség (jó
irányú) felszítására, a képessé-tevésre!
Összegezve tehát: a 2012-es év során egyesületünk 77 millió forint forráshoz
jutott pályázatain, mely összeg felhasználása során kilenc embernek teremtett
(közvetlenül) munkahelyet és hat bedolgozására biztosít lehetıséget; 30 fı
szerez OKJ-s szakképzettséget, több százan kapnak hathatós segítséget az
elhelyezkedéshez, nagyrészük munkavállaló lesz és több mint százan végeznek a
közjó érdekében önkéntes munkát szervezetten, a kellı idıben, a kellı helyen!
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