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Pádraig Flynn bizottsági tag előszava 
A Tagállamok ma egyetértenek abban, hogy önmagában a gazdasági növekedés nem fogja 
megoldani a munkanélküliség problémáját Európában. 1997 vízválasztó év volt abból a 
szempontból, hogy az Amszterdami Szerződésbe bekerült egy új fejezet a 
munkanélküliségről. 
Az új rendelkezéssel a tagállamok elismerik, hogy közösen kell fellépniük az európai 
munkaerőpiacon tapasztalható problémákkal szemben. A novemberben megrendezett 
munkaügyi csúcstalálkozó továbblépett, és véglegesítette az egész Európára kiterjedő 
foglalkoztatási stratégiát, amely új munkahelyeket teremt. Ennek keretében az emberek 
megszerezhetnek különféle készségeket, amely biztosítja a képességet a modern 
munkaerőpiac követelményeihez való alkalmazkodáshoz. 
Az Európai Unió Strukturális Alapja kiemelkedő szerepet játszik ebben a kérdésben. Az 
Európai Szociális Alap lesz az új foglalkoztatási stratégia hajtóereje, amely egyetlenszerű 
abból a szempontból, hogy a humán erőforrások fejlesztésére összpontosít az egész Unióban. 
Az ESF elismeri, hogy az emberek alkotják legértékesebb erőforrásunkat. Teszi ezt azáltal, 
hogy segítséget nyújt új készségek megszerzéséhez és új önbizalom kialakításához a 
munkaerőpiacon. Ez a feladat alkotja új stratégiánk magvát. 
A tagállamok elérhető célokat tűztek ki maguk elé a foglalkoztatási politikában. Arra helyezik 
a hangsúlyt, hogy létrehozzanak egy erőteljesebben vállalkozó szellemű kultúrát azáltal, hogy 
felkészítik a vállalkozásokat és a dolgozókat arra, hogy sikeresen alkalmazkodjanak a 
változásokhoz, biztosítják az esélyegyenlőséget, és új kezdési lehetőséget adnak több 
munkanélküli fiatalnak és felnőttnek. 
A siker azon múlik, hogy a tagállamok megosztják-e egymással azzal kapcsolatos 
ismereteiket, hogy mi az, ami működik. Az ESF jelenlegi tevékenységén belül már sok 
izgalmas és innovatív példa van az ilyen jellegű együttműködésre. Amint ebből a kiadványból 
is látható, értékes tapasztalatokra teszünk szert. 
 
Pádraig Flynn 
A Foglalkoztatási és Szociális Ügyek biztosa 
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Mi az Európai Szociális Alap? 
 
Az Európai Szociális Alap (ESF) beruházásokat hajt végre emberekbe. Az a célja, hogy 
javítsa azoknak a kilátásait, akiknek a legnagyobb akadályokkal kell szembenézniük a 
munkahelyek keresésében, megtartásában, vagy visszaszerzésében. Az ESF ilyen módon 
emberek milliói számára teszi lehetővé szerte az egész Európai Unióban, hogy teljesebb 
szerepet töltsenek be a társadalomban, és ezzel saját életminőségüket is javítsák. 
Az ESF olyan programok széles skáláját finanszírozza, amelyek fejlesztik, vagy helyreállítják 
az emberek „foglalkoztathatóságát”. Ennek a rendkívül fontos feladatnak az a lényege, hogy 
biztosítja az embereknek a megfelelő készségeket a munkához, és ezáltal javítja önbizalmukat 
és alkalmazkodóképességüket a munkaerőpiachoz. 

Hogyan működik ez? 
Az ESF a tagállamokkal való partnerségben hozzájárul olyan programok és projektek 
finanszírozásához, amelyek között ilyen dolgok szerepelnek: 
 
• szakmai képzés, 
• munkahelyi tapasztalatok és helyettesítési programok, 
• foglalkoztatási tanácsadás és segítség a munkahelykeresésben, 
• a vállalaton belüli képzési programok kidolgozásának, vagy továbbfejlesztésének 

megszervezése, 
• olyan projektek, amelyek felvázolják és segítenek megtervezni a gazdaság jövőbeni 

munkaerő szükségleteit, 
• erősítik az oktatási és a képzési programokat. 
 
Az 1994-től 1999-ig tartó hatéves időtartam során az ESF, amely az összes tagállamban 
tevékenykedik, 47 milliárd ECU-t bocsát rendelkezésre, a tagállamok által vállalt cselekvési 
programok társfinanszírozására. Ez az összeg az Európai Unió teljes költségvetésének 
csaknem a tíz százalékát teszi ki. 

Innovatív megoldások létrehozása − a Közösségi Kezdeményezés 
Az ESF ezenkívül támogat bizonyos projekteket, amelyek demonstrálják és bátorítják az 
országok közötti közös, innovatív és alapos megközelítési módokat. Ezekre a projektekre 
alapvetően két humán erőforrás-projekt, az Alkalmazkodás és a Foglalkoztatás keretén belül 
kerül sor.  
 
Az Alkalmazkodás kezdeményezésnek az a célja, hogy segítsen a munkaadóknak és a 
dolgozóknak az iparban bekövetkező változások előrejelzésében és az azok hatásaival való 
foglalkozásban, valamint az, hogy megkönnyítse az információs társadalomra történő 
átmenetet. 
A Foglalkoztatás kezdeményezés azokra a csoportokra összpontosít, amelyeknek speciális 
nehézségekkel kell szembenézniük a foglalkoztatási piacon, és a kezdeményezés négy, 
egymással összefüggő szálon fut: 
 
• A Most elősegíti a nők esélyegyenlőségét a munkaerőpiacon. 
• A Horizont a fogyatékos emberekre összpontosít. 
• Az Integra célja a hátrányos helyzetűek megsegítése. 
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• Az Ifjúsági Kezdés célja a fiatalok képzésének és foglalkoztatási lehetőségeinek javítása a 
húsz év alatti fiatalok számára. 

Az ESF − egy átfogóbb rendszer része 
Az Európai Unió három másik Alapjával együtt az ESF az úgynevezett Strukturális Alapok 
részét alkotja, amely egészében csaknem az Európai Unió teljes költségvetésének 
egyharmadát teszi ki: 157.000. ECU volt az 1994-1999-es periódusban. Ezek a más Alapok 
bizonyos régiók (ERDF) és szektorok fejlesztését támogatják: halászat (FIFG) és 
mezőgazdaság (EAGGF útmutatási szekció). Ezek egy közös cél elérésére törekszenek: az 
Európa gazdagabb és szegényebb régiói közötti szakadék áthidalására, hogy létrejöjjön egy 
gazdasági és társadalmi kohézió a teljes Európai Unióban. Az ESF-nek az a szerepe, hogy a 
foglalkoztatási és a humán erőforrás dimenzióval foglalkozzon ezen a közös célon belül. 
 
Ábrák: 
A Strukturális Alapok teljes allokációja (1994-1999) − 157 milliárd ECU 
Az ESF teljes allokációja − 47 milliárd ECU − az Objektív és Közösségi Célkitűzésekre 
(1994-1999). 

A Strukturális Alap célkitűzései 
Az ESF és a többi strukturális Alap által szétosztott pénzügyi támogatás hat célkitűzés 
elérésére irányul: 
 
• 1. célkitűzés:  a kevésbé virágzó régiók támogatása 
• 2. célkitűzés: az ipari hanyatlás által érintett régiók átszervezése 
• 3. célkitűzés: harc a tartós munkanélküliség ellen, a fiataloknak és azon embereknek a 

dolgozó életbe történő integrációjának megkönnyítése, akiket a kirekesztés veszélye 
fenyeget, valamint a férfiak és a nők esélyegyenlőségének elősegítése a munkaerőpiacon 

• 4. célkitűzés: a munkaerő hozzáalkalmazása az iparban és a termelési rendszerben 
bekövetkezett változásokhoz 

• 5. célkitűzés: (a) a mezőgazdaság és a halászat átszervezésének felgyorsítása, és (b) a 
vidéki területek fejlődésének előmozdítása 

• 6. célkitűzés: a ritkán lakott régiók fejlődésének elősegítése. 
 
Az ESF a következő célkitűzések alapján finanszíroz programokat: 
 
A 3. és a 4. célkitűzés, amely az Európai Unió egészére vonatkozik. Ezeket a célkitűzéseket 
kizárólag az ESF finanszírozza. 
Az 1., 2., 5b és 6 célkitűzés, amelyben az ESF más Strukturális Alapokkal együtt a 
foglalkoztatás növekedésének és a stabilitásnak a támogatására törekszik, az érintett régiókon 
belül. 
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Harc a munkanélküliség és a kirekesztés ellen: az esélyegyenlőség 
előmozdítása 
A munkanélküliség csapását gyakorlatilag az egész Európában a legsúlyosabb szociális és 
gazdasági problémaként határozták meg az aktuális politikai teendők sorában. Az elmúlt 
néhány évben az Európai Unió aktív népességének 10 és 11 százaléka között stagnáltak az 
adatok, vagyis körülbelül 18 millió ember volt munkanélküli, akiknek fele több mint egy évre 
kiesett a munka világából. A közösség bizonyos szekcióit súlyosabban érintette a 
munkanélküliség, például a nőket, a fiatalokat, a fogyatékosokat, valamint azokat, akiket 
szociális akadályok hátráltattak. Attól eltekintve, hogy el kellett szenvedniük a 
munkanélküliség elkerülhetetlen gazdasági terheit, ezeknek az embereknek a nagy része 
mélységes elszigeteltséget érez, és ezt az érzést az váltja ki, hogy kivetették őket a társadalmi 
élet fő sodrából. A 3. célkitűzés finanszírozása arra irányul, hogy a megfelelő támogatásban 
részesítse ezeket a csoportokat, és ilyen módon elősegítse egy szociálisan összetartó Európa 
felépítését, amelyben mindenki részt vesz, és élvezi annak előnyeit. 

A munkához vezető utak − a 3. célkitűzés meghatározása 
Amikor a Strukturális Alapok célkitűzéseit 1993-ban újra megfogalmazták, az ESF 
átdolgozott szabályzata a 3. célkitűzésre irányult, hogy válaszoljon a munkanélküliség egyre 
súlyosabb európai problémájára. A program jelenlegi periódusában (1994-1999) a 3. 
célkitűzés jelentős súlyt helyez a munkanélküliség elleni küzdelemre. Különösen a tartósan 
munkanélküli embereknek, a fogyatékossággal küszködőknek és azoknak segít, akiket 
szociális akadályok gátolnak abban, hogy munkát találjanak, valamint a 25 évnél fiatalabb 
munkanélkülieknek, akik szeretnék megvetni a lábukat a munka világában. A férfiak és a nők 
esélyegyenlőségének előmozdítása szintén prioritást élvez. A 3. célkitűzés alapján 
finanszírozott tevékenységek, amelyek segítenek az embereknek visszajutni a munka 
világába, két átfogó kategóriába tartoznak: 
 
• szakmai képzés és előképzési intézkedések, ide számítva az alapvető készségek 

korszerűsítését, útmutatásokat és tanácsadást, hogy segítsenek az embereknek a munkára 
való felkészülésben; 

• a támogatási, képzési és foglalkoztatási programok fejlesztése, az eltartottak gondozási 
szolgálatainak biztosítása, olyan intézkedések − ide számítva a foglalkoztatási 
támogatásokat is, amelyek segítenek a vállalkozásoknak és a munkáltatóknak a megfelelő 
emberek megtalálásában, valamint új munkalehetőségek meghatározása és kifejlesztése a 
számukra. 

Együttműködés az európai partnerekkel − a Foglalkoztatás Közösségi 
Kezdeményezés 
A Foglalkoztatás a Strukturális Alapok egyik közösségi kezdeményezése. Alapvetően az ESF 
finanszírozza, és az Alapok azon általános célkitűzéseit célozza meg, amelyeknek Európa 
humán erőforrásának potenciálját kell fejleszteniük, és foglalkoztatási lehetőségeket kell 
teremteniük. A Foglalkoztatás által hozzáadott érték, összehasonlítva más programokkal, 
amelyeket az ESF a 3. célkitűzés alapján támogat, a finanszírozott projektek speciális 
jellegzetességeiben található. Minden Foglalkoztatási projektnek országok közöttinek kell 
lennie, vagyis társulnia kell más tagállamok hasonló projektjeivel; innovatívnak kell lennie, 
vagyis képesnek kell lennie új módszerek és gyakorlatok bevezetésére a saját szektorában; be 
kell vonnia helyi egyének és szervezetek − állami és magán szervezetek − széles körét; és 
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megközelítési módjának felhasználhatónak kell lennie más országokban és más európai 
helyzetekben. 
A Foglalkoztatás keretén belül négyféle tevékenységet lehet finanszírozni: 
• Kísérleti útmutatási, tanácsadási és képzési programok; 
• A képzések, a munkahelyi helyettesítések és a támogató programok új formái; 
• Munkahelyteremtések támogatása, ide számítva az önálló tevékenységek és a 

vállalkozóvá válás támogatását is; 
• A tájékozottság növelése, hogy a lehetséges kedvezményezettek, a munkáltatók és 

valójában az egész társadalom fogékony legyen azokra a problémákra, amelyekkel a 
megcélzott csoportok találkoznak. 

Harc a tartós munkanélküliség ellen 
Az ESF a 3. célkitűzés keretén belül elsősorban olyan cselekvéseket támogat, amelyek 
harcolnak a tartós munkanélküliség ellen, azáltal hogy elősegítik az emberek újbóli 
bekapcsolását a munka világába. Az intézkedések azokra irányulnak, akiket az a veszély 
fenyeget, hogy tartósan munkanélkülivé válnak, vagy azokra, akik egy évig, vagy annál is 
hosszabb ideig munka nélkül vannak. A Foglalkoztatás közösségi kezdeményezés Integra 
szála ezenkívül támogatást nyújt a munkanélkülieknek, közöttük a tartósan 
munkanélkülieknek és más veszélyeztetett csoportoknak. 

Az esélyegyenlőség előmozdítása 
Jóllehet az ESF programjai a férfiakkal és a nőkkel egyaránt törődnek, a 3. célkitűzés keretein 
belül az ESF speciális cselekvési programokat is finanszíroz, amelyek segítséget nyújtanak a 
nőknek olyan munkaterületeken, ahol alulképviseltek, és elsősorban olyan nőket céloznak 
meg, akik nem rendelkeznek szakképzettséggel, vagy akik egy hosszabb kimaradás után 
szeretnének visszatérni a munka világába. A Foglalkoztatás-Most kiegészíti a munkanélküli 
nők támogatására tett erőfeszítéseket, és erősen támogatja a nők vállalkozóvá válását. 

Harc a munka világából történő kirekesztés ellen 
A sebezhető csoportok számára, akik ki vannak téve annak a veszélynek, hogy kirekesztik 
őket a munka világából, a 3. célkitűzés finanszírozza az embereknek nyújtott segítséget abból 
a célból, hogy leküzdhessék azokat a kihívásokat, amelyekkel munkakeresés közben szembe 
kell nézniük. A következő csoportok tartoznak ide: fogyatékosok, gyermeküket egyedül 
nevelő szülők és hajléktalanok, de ide tartoznak még a vándorló életmódot folytató emberek, 
a cigányok és az utazók, a börtönben lévők és a szabadultak, a kábítószer-élvezők és mások. 
Figyelmet fordítanak továbbá a bevándorlók, a vándorló életmódot folytató emberek és más 
csoportok speciális szükségleteire, akikről feltételezhető, hogy súlyos diszkriminációval kell 
szembenézniük a munkaerőpiacon. A Foglalkoztatás közösségi kezdeményezés két szála a 
következő csoportokkal foglalkozik: A Foglalkoztatás-Integra a hátrányos helyzetű 
embereket célozza meg, míg a Foglalkoztatás-Horizont kizárólag a fogyatékos foglalkozik. 

A fiatalok támogatása, hogy el tudjanak indulni a dolgozó életben 
Az ESF a 3. célkitűzés, valamint a Foglalkoztatás-Ifjúsági kezdés közösségi kezdeményezés 
keretein belül finanszíroz továbbá olyan cselekvéseket, amelyek a fiatalok 
munkanélküliségével szemben veszik fel a harcot az ifjúsági képzés javításával és 
munkalehetőségek előmozdításával, hogy lehetővé tegyék a fiataloknak, hogy munkát 
találjanak, különös tekintettel azokra, akik nem rendelkeznek alapvető kvalifikációkkal, vagy 
képzettséggel. 
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Harc a munkanélküliséggel szerte Európában 
A 3. célkitűzés és a Foglalkoztatás egész Európában működik, és arra törekszik, hogy 
fejlessze a munkanélküliek készségeit és szakmai kvalifikációit. Ezek kiegészítik azokat az 
erőfeszítéseket, amelyeket a tagállamok tesznek a munkanélküliség és a társadalmi 
marginalizálódás elleni harcban. A 3. célkitűzés és a Foglalkoztatás, amely katalizátorként 
működik, felszabadítja a nemzeti támogatásokat a munkahelyteremtés és a képzés, az 
útmutatás és a tanácsadás támogatására, hogy mind több ember kihasználhassa a 
lehetőségeket, mert készségeik jobban megfelelnek a munkaköri követelményeknek. 

Pénzügyi erő 
A 3. célkitűzést kizárólag − és a Foglalkoztatás közösségi célkitűzést csaknem teljes 
egészében − az ESF finanszírozza egész Európában. A 3. célkitűzés költségvetése a 
programok jelenlegi periódusában (1994-1999) megközelíti a 12 milliárd ECU-t, vagyis az 
Európai Unió költségvetésének valamivel több, mint az egynegyedét teszi ki. Ugyanebben az 
időszakban a Foglalkoztatás körülbelül 1,8 milliárd ECU összeget oszt szét. Annak 
érdekében, hogy a projektek pénzt kapjanak a 3. célkitűzés és a Foglalkoztatás keretein belül, 
megfelelő finanszírozásban kell részesülniük más állami és magán szervezetektől is: ez azt 
jelenti, hogy az ESF pénzügyi hozzájárulása egy projekthez megduplázza a más állami és 
magánszervezetektől kapott támogatásokat. 

Erős partnerségek 
A 3. célkitűzés és a Foglalkoztatás összehoz számos résztvevőt, akik partnerségben 
tevékenykednek annak biztosítása érdekében, hogy az Alapokat hatékonyan használják fel. 
Részt vesznek ebben a partnerségben üzleti vállalkozások, szakszervezetek, munkaadói 
szervezetek, valamint nemzeti és regionális hatóságok egyaránt. Ezenkívül a magán, az állami 
és az önkéntes szektor közötti együttműködés az ESF által támogatott projektekben a legjobb 
esélyeket biztosítja a munkalehetőségek sikeres megteremtéséhez, amelyre szükség van 
ahhoz, hogy az embereket vissza lehessen vezetni a munka világába. 
 
Ábra 
Az ESF által finanszírozott területek jelzésértékű bontása tevékenységek szerint 

Az európai foglalkoztatási stratégia 
Annak ellenére, hogy az Amszterdami Szerződés még ratifikálásra vár, a Foglalkoztatás című 
fejezet most megtestesíti Európának a foglalkoztatás támogatása melletti elkötelezettségét, és 
gondoskodik arról, hogy központi szerepet töltsön be minden politikai tevékenységben. 
1997 novemberében, a Luxemburgban megrendezett Európai Munkaügyi Csúcskonferencián 
Európa vezetői találkoztak egymással ezen a történelmi jelentőségű rendezvényen, amely 
ambiciózus, de reális foglalkoztatási útmutatásokat rajzolt fel Európa számára. Négy 
problémás terület mutatja az utat négy elsőbbséget élvező cselekvéshez. Az első a készségek 
hiánya − ahol hiányoznak a piacról a megfelelő készségekkel rendelkező emberek, ott az 
oktatási és a képzési intézkedéseket fejleszteni kell, hogy segítséget nyújtsanak az 
embereknek ahhoz, hogy foglalkoztathatóbbak legyenek. A második a munkahelyek hiánya − 
ahol nincs elegendő munkahely, ott létre kell hozni a vállalkozó szellem új légkörét. A 
harmadik a partnerségek hiánya − ahol az iparban bekövetkezett változások 
forradalmasították a munkát, ott alkalmazkodóképességre van szükség annak érdekében, hogy 
mind az üzleti vállalkozások, mind pedig a munkaerő elsajátítsa az új technológiákat és az új 
piaci feltételeket. És végül az egyenlőség hiánya − elő kell mozdítani a férfiak és a nők, 
valamint a különféle fogyatékosságoktól szenvedő emberek esélyegyenlőségét, hogy teljes 
mértékben ki lehessen használni a bővülő európai gazdaság kapacitását. Európa kialakuló 
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foglalkoztatási stratégiájának négy oszlopa: a foglalkoztathatóság, a vállalkozói szellem, az 
alkalmazkodókészség és az esélyegyenlőség, új fejezetet nyitottak Európa foglalkoztatási 
politikájában. A strukturális Alapok továbbra is segítik az Európai Unió tagállamait olyan 
jellegű strukturális reformok végrehajtásában, amelyek nélkülözhetetlenek minden 
állampolgárának jövőbeni jóléte és létbiztonsága érdekében, amint belépünk a huszonegyedik 
századba. 
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Az emberek visszavezetése a munka világába 
Az elmúlt néhány év során az Európai Unió aktív népességének 10 és 11 százaléka között 
stagnáltak a munkanélküliséggel kapcsolatos adatok. Konkrétan ez azt jelenti, hogy a 
munkaképes lakosságból 18 millióan vannak munka nélkül, és ez egy megdöbbentő számadat. 
Ma a humán erőforrásoknak és az egyéni képességeknek ez a rendkívüli elpazarlása az 
Európai Unió egyik legszorítóbb problémája. 
Az összes statisztikai adat közül a tartós munkanélküliségre vonatkozó adatok a lehető 
legsivárabbak. A tartósan munkanélküliek, amely kategóriába azok az emberek tartoznak, 
akik több mint tizenkét hónapig vannak munka nélkül, az európai munkakeresőknek csaknem 
a felét teszik ki. És annak ellenére, hogy a tartós munkanélküliség részesedése a teljes 
munkanélküliségből részben a fluktuációnak tulajdonítható, akkor is az 1992-ben elért 41 
százalékos szint alá kell azt szorítani. Még riasztóbb az a tény, hogy ezen a csoporton belül 60 
százaléknak már több mint két éve nincs munkája, és ez egy szívszorító adat. 
A történelmi tapasztalatok újra meg újra azt mutatják, hogy még a gazdasági növekedések 
időszakaiban is az újonnan létrehozott munkahelyeknek alig egyharmadát foglalják el 
munkanélküliek, a többi munkahelyet a munkaerőpiacra belépő új szereplők kapják. Ez az 
oka annak, hogy a munkanélküliség alapszintje minden egyes gazdasági ciklus lemenő ágában 
növekszik, és növekszik továbbá a tartósan munkanélküliek csoportjának kemény magva, 
akik csapdába estek a nagy szakadék rossz oldalán. Egyértelmű, hogy ezen emberek újbóli 
integrálásának folyamatát nem lehet kizárólag a munkaerőpiaci erőkre bízni. Közvetlen 
beavatkozásra van szükség államilag finanszírozott kezdeményezések formájában, egyik 
oldalon a foglalkoztatás strukturális akadályainak eltávolítása érdekében, a másik oldalon 
pedig a tartósan munkanélkülieknek a munkára történő jobb felkészítése érdekében. 

A munkanélküliség kihívásának leküzdése − az Európai Unió válasza 
Mit tesz tehát az Európai Unió annak a problémának az orvoslása érdekében, amely korunk 
egyik legsúlyosabb szociális betegsége? A megerősített szerződés rendelkezéseinek 
elfogadása Amszterdamban, amelyre 1997 júniusában került sor, kikövezte az utat példa 
nélküli lépések egész sorozata előtt az Unió szintjén, amely út a probléma leküzdéséhez vezet. 
Az új szerződés egyértelműen kijelenti, hogy: 
„A magas szintű foglalkoztatás céljainak figyelembe kell venniük a közösségi irányelvek és 
tevékenységek megfogalmazását és megvalósítását.” 
Az Amszterdami Szerződést mérföldkőnek tekinthetjük a foglalkoztatás kérdésében, mert a 
munkanélküliség most első ízben került az Európai Unió politikai napirendi pontjainak élére. 
Jóllehet továbbra is elsősorban a tagállamok viselik a felelősséget a foglalkoztatási politika 
megválasztásáért és megvalósításáért, az új szerződés kihangsúlyozza a koordinált, közös 
cselekvés szükségességét az Európai Unió szintjén: 
„A tagállamok ... kötelesek közös problémának tekinteni a foglalkoztatás kérdését, és 
kötelesek koordinálni lépéseiket...” 
De hogyan lehet a gyakorlatba átültetni ezeket a döntő jelentőségű politikai nyilatkozatokat? 
Amszterdam 1997-ben valójában katalizátorként működött egy egész sor példa nélküli 
fejlemény esetében. Az említett év novemberében az Európai Tanács Luxemburgban 
megtartott rendkívüli ülésén − amelyet találóan „a munkahelyek csúcsának” neveztek el - még 
tovább vitték a foglalkoztatás napirendi pontját az „Útmutatások a tagállamok számára” című 
foglalkoztatási irányelvek sorozatának aláírásával. Ezek az útmutatások bevezettek 
foglalkoztatási célokat, és meghatároztak négy központi oszlopot a munkanélküliség elleni 
harcban: a vállalkozói szellemet, a foglalkoztathatóságot, az alkalmazkodókészséget és az 
esélyegyenlőséget. Az Európai Unió foglalkoztatási politikájának mind a négy említett, 
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prioritást élvező szálának kézzelfogható hatást kellett gyakorolnia a tagállamok szintjén 
azáltal, hogy beépítették ezeket a munkanélküliség elleni harc nemzeti cselekvési terveibe. 
A foglalkoztatási útmutatások többek között kijelentik, hogy „minden munkanélküli 
felnőttnek új kezdési lehetőséget [kellene] felajánlani − egy munkahely, képzés, átképzés, 
munkahelyi gyakorlat, vagy más foglalkoztatási intézkedések formájában, mielőtt tizenkét 
hónapot munkanélküliként töltene el”. A fiatalok hasonló támogatásra jogosultak, miután már 
hat hónapja nincs munkájuk. 

A tartós munkanélküliség problémájának megoldása: egy kétágú megközelítési mód 
A tagállamok egyre inkább az újbóli integráció és a megelőzés kettős funkciója szerint 
alakítják ki politikájukat, vagyis segítenek a tartósan munkanélkülieknek munkát találni, 
ugyanakkor megpróbálnak létrehozni egy korai riasztási rendszert annak megakadályozására, 
hogy az emberek egyáltalán beleessenek a tartós munkanélküliség csapdájába. 
Az Európai Unió közelmúltban kiadott politikai dokumentumaiban és nyilatkozataiban, 
amelyek a tartós munkanélküliség problémájának megoldásával foglalkoznak, kibontakozott 
több kulcsfontosságú szempont: 
 
• a megelőző intézkedések szükségessége az újbóli integráció elérése érdekében, mielőtt az 

emberek eljutnának a tartós munkanélküliség állapotába; 
• a korai cselekvés fontossága, vagyis a szisztematikus megfigyelés és a nagy kockázatnak 

kitett csoportok azonosítása, hogy már egy korai szakaszban megelőző és orvosló jellegű 
lépéseket lehessen tenni, például útmutatások és tanácsadás formájában; 

• a munkába történő visszavezetési stratégiák összekapcsolásának jelentősége azokkal a 
készségekkel, amelyek szükségesek a mai munkahelyeken (például információs 
technológia), valamint a cégek és a helyi gazdaság speciális követelményei; 

• a helyi partnerségek által vezetett munkahely-teremtési programok bátorításának 
szükségessége, a leginkább hátrányos helyzetű csoportok integrálása érdekében; 

• a munkahelyi tapasztalatok és a képzés kombinált programjainak előnyei a tartósan 
munkanélkülieknek a munka világába történő visszavezetésében, javítva motivációjukat 
és leküzdve a munkaadók vonakodását újbóli alkalmazásukkal szemben; 

• az a szükséglet, hogy a sikert végeredményben a hosszú távú foglalkoztathatóságon kell 
lemérni, nem pedig a rövid távú helyettesítési arányokon, de továbbra is szem előtt tartva 
az átmeneti munkaerőpiaci hozzájárulásokat (rövid távú munkák, hogy az emberek 
megszerezzék, vagy visszaszerezzék foglalkoztathatóságukat), a munkához való 
visszavezetési folyamat egy lehetséges első lépéseként; 

• annak egyre fokozódó ismerete, hogy a differenciált megközelítési módok, amelyek 
figyelembe veszik az egyén szükségleteit és körülményeit, és feltérképeznek egy 
testreszabott útvonalat az integrációhoz, valószínűleg sikeresebbek lesznek, mint az 
elnagyolt, egy kaptafára szabott módszerek. 

Az Európai Szociális Alap − a politika átültetése a gyakorlatba 
Az Európai Szociális Alap, az Európai Unió Strukturális Alapjainak a humán erőforrásokkal 
foglalkozó összetevője, az említett prioritások közül sokat a magáévá tett, amikor 1993-ban 
átdolgozták az 1994-1999. évi periódusra. A Strukturális Alapok 3. célkitűzése előírja, hogy 
segíteni kell a sebezhető csoportoknak munkát találni, és ilyen módon ennek alapján 
intézkedések széles körét lehet finanszírozni. 
Jóllehet az egyes tagállamok és a Bizottság nagyvonalakban egyetértenek a Szociális Alap 
kiadásainak prioritásaiban, a gyakorlati szintű megközelítési módok jelentős mértékben 
eltérnek az egyes tagállamok között, és ez nagymértékben a strukturális tényezőktől függ. 
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Például azokban az országokban, ahol a képzési intézmények és az állami foglalkoztatási 
szolgálatok fejletlenek, a hangsúlyt gyakran az intézményi infrastruktúra fejlesztésének 
szükségességére helyezik, míg más országokban, ahol a tartós munkanélküliség általános 
szintje viszonylag alacsony, a programok elsősorban a különösen sebezhető csoportokat 
célozzák meg, például a bevándorlókat, vagy a fogyatékosokat. 
Ilyen módon Olaszország a 3. célkitűzéssel kapcsolatos finanszírozásának 32 százalékát a 
tartós munkanélküliség problémájának megoldására fordítja, és a szakmai képzésre, a 
tanácsadásra, a foglalkoztatási segélyekre és támogatásokra összpontosítják figyelmüket, 
hogy ezzel arra bátorítsák az üzleti vállalkozásokat, hogy alkalmazzanak több embert, és jobb 
támogatási struktúrát hozzanak létre. Ausztriában azonban, ahol a 3. célkitűzés 
költségvetésének 34 százalékát költik el a tartós munkanélküliség megoldása érdekében, 
nagyobb hangsúlyt helyeznek az aprólékosan meghatározott „veszélyeztetett” csoportokra, ide 
számítva a volt bűnelkövetőket, a kábítószerek rabjait, az öregeket, valamint a súlyos 
adósságokkal küszködő embereket. A marginalizálódott csoportok esetében, például akiket a 
hajléktalanság veszélye fenyeget (vagy a volt kábítószer-élvezők), célzott segítségre van 
szükség, problémáik sokdimenziós jellege miatt. Az ilyen jellegű segítségnyújtás segíthet 
ezeknek a csoportoknak abban, hogy könnyebben megbirkózzanak azokkal a kihívásokkal, 
amelyekkel a munkaerőpiacon szembe kell nézniük. Görögországban, ahol az ESF 
allokációnak alig 4 százalékát fordítják a tartós munkanélküliség problémájának megoldására, 
az intézményi infrastruktúra, például képzési központok és foglalkoztatási szervek 
fejlesztésére helyezik a fő hangsúlyt. 

Egyre több munkalehetőség a munkanélküliek számára − kezdeményezések a 
keresleti oldalon 
A „keresleti oldal” kezdeményezései alapvetően a növekvő munkaerőigénnyel foglalkoznak, 
vagy azzal, hogy eltérítsék ezt a keresletet a tartósan munkanélküliek alkalmazásának 
irányába.  
A kezdeményezések egy része ezt közvetett módon teszi meg támogatások, vagy más 
ösztönzők formájában, a munkaadók bátorítására. Az egyik luxemburgi rendszer rabattokat 
ajánl fel a munkaadóknak, ha két évnél hosszabb időre szerződéseket ajánlanak, és ez a rabatt 
hét évig is tarthat, ha a munkavállaló elmúlt ötven éves (lásd a 39. oldalt). 
Más programok közvetlenebb lépéseket tesznek azáltal, hogy rövid távú munkalehetőségeket 
teremtenek a munkanélküliség és a munkaerőpiac közötti hídként, egy átmenetként, amely 
nélkülözhetetlen lehet olyan emberek számára, akik hosszú időre kiestek a munkából. Ezek 
jellemző módon lehetnek munkahelyi helyettesítések, ahol a résztvevők non-profit 
tevékenységekben vesznek részt, vagy a közszektorban foglalkoztatják őket. Például egy 
írországi közösségi séma ideiglenes munkahelyi helyettesítéseket tesz lehetővé tartósan 
munkanélküli emberek számára különféle munkakörök széles körében, hogy ezzel 
megkönnyítsék a számukra a „munka rutinjához” visszavezető utat (lásd a 38. oldalt). 

Az ismeretek és a készségek kiművelése − kezdeményezések a kínálati oldalon 
A „keresleti oldal” kezdeményezései megpróbálják javítani a tartósan munkanélküli emberek 
kilátásait, készségeik és/vagy motivációjuk fejlesztésével. 
Ezen belül az új készségek képzése a legáltalánosabb megközelítési mód: sok tagállamban ez 
szinonimája a tartós munkanélküliség elleni küzdelem fogalmának. Ezek a kezdeményezések 
arra a feltételezésre épülnek, hogy a készségek javítása, vagy felfrissítése javítja a 
foglalkoztathatóságot. Az intézkedések a szakmai képzésre és a munkahelyi tapasztalatokra, 
valamint az alapvető kulcsfontosságú készségekre összpontosítanak, például olvasás, 
számolás, személyes kommunikáció, munkahely-keresési technikák, interjúk és prezentációs 
készségek. Folyamatban van egy kezdeményezés Andalúzia spanyol régiójában, amely 
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segítséget nyújt a munkanélküli embereknek személyes foglalkoztatási és képzési tervek 
elkészítésével, valamint szakértői tanácsadással az önálló tevékenységekről és az egyéb 
vállalkozói tevékenységekről (lásd a 24. oldalt). Egy másik projekt, amelyet az Egyesült 
Királyságban, Harlow-ban indítottak el, segítséget nyújtott az embereknek abban, hogy 
újonnan megszerzett építkezési készségeiket átültessék a gyakorlatba saját otthonaik 
felépítésében (lásd a 25. oldalt). 
Az Európai Unió szponzorál továbbá olyan intézkedéseket, amelyek az egyes munkaerőpiaci 
állásoknak való jobb megfelelést szolgálják. Ezeknek célja a hiányosságok korrigálása, 
például nem megfelelő, vagy pontatlan információk helyreigazítása a rendelkezésre álló 
munkahelyekről, és a munkáltatók előítéleteinek eloszlatása a tartósan munkanélküliek 
képességei és motivációja tekintetében. Az egyik portugáliai, a Pinhal Novo-i programon 
belül munkavégzéssel összekötött képzést, útmutatásokat és tanácsadást kínálnak fel a 
munkanélkülieknek, együttműködve a régió hétszáz vállalkozásával (lásd a 33. oldalt). Egy 
másik ilyen program rövid távú támogatott helyettesítéseket valósít meg a munkaadóknál. 
Ezek nem is annyira munkahely-teremtési intézkedések, hanem sokkal inkább a támogatás 
eszközei a toborzási folyamat bevezető szakaszában. Ezek a programok egy rövid időre 
összehozzák egymással a munkakeresőket és a munkaadókat, de semmiféle kötelezettséget 
nem rónak egyik félre sem. Ennek az az alapgondolata, hogy ez segít megváltoztatni a 
munkaadók felfogását, akik egyébként hátrányosan megkülönböztetnék a tartósan 
munkanélkülieket, és hasznos tapasztalatokat biztosít a munkakeresőknek. 
Egy másik program, amely egyre népszerűbbnek bizonyul, különösen Dániában, egy 
munkahelyi rotációs rendszer (lásd a 23. oldalt). Itt a munkaadókat arra bátorítják − időnként 
támogatások formájában, hogy a távollévő (például képzésekben részt vevő, vagy anyasági 
szabadságon lévő) alkalmazottaikat helyettesítsék munkanélküli emberekkel. Ez a program 
annyira sikeresnek bizonyult, hogy most más tagállamokban is elkezdték megvalósítani. 
Ennek a módszernek más változatai tartalmaznak olyan intézkedéseket, amelyek lehetővé 
teszik idősebb emberek számára, hogy korábban, vagy részlegesen nyugdíjba vonulhassanak, 
és munkahelykeresők helyettesíthessék őket. 
Annak ellenére, hogy a képzési intézkedések gyakorlati összetevői az egyes tagállamokban 
különbözőek lehetnek, valamennyi ilyen intézkedésen végigfut egy közös szál: annak a 
ténynek a felismerése, hogy egy munkahely megszerzése nem egyszerűen munkaerőpiaci 
kérdés. Például önmagában a képzés nem elegendő egy tartósan munkanélküli nő számára, 
akinek gyermekei olyan életkorban vannak, amikor nagyon sok gondozásra van szükségük, 
vagy aki idősebb hozzátartozóját ápolja. Gondozási létesítményeket is kell biztosítani. Ez az 
érvelés húzódik meg az „utak az integrációhoz” megközelítési mód mögött, amelyben úttörő 
szerepet játszott az ESF. Ez a módszer figyelembe veszi az egyének szükségleteit és 
körülményeit, és személyes támogatással és útmutatásokkal segíti a munkaköri készségek 
aspektusait. 
Ezenkívül az ESF támogat kezdeményezéseket annak az intézményi infrastruktúrának a 
fejlesztésére, amelyből a támogatás kiindul. Szükség lehet például a tanácsadók képzésének 
finanszírozására, akikre szükség van ahhoz, hogy végigkísérjék a tartósan munkanélküli 
embereket a foglalkoztatáshoz vezető úton. 

Elméletből gyakorlat 
Az ESF által finanszírozott projektek széles körét indították már el a tagállamokban azzal a 
kifejezett céllal, hogy elősegítsék a tartósan munkanélküliek visszavezetését a dolgozó életbe. 
A következő részben bemutatunk néhány példát ezekről, hogy szemléltessük: hogyan lehet 
átültetni a gyakorlatba az ESF irányelvi prioritásait. 
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Az együttműködés kikövezi a munkahelyekhez vezető utat 
 

 

Mit teszel, ha egy 45 éves munkanélküli nő vagy, aki egy kisvárosban él az északi 
Hälsinglandban, és soha szóba sem jössz, amikor a kevés új állást betöltik? Ezzel a kérdéssel 
kellett szembenéznie hat nőnek Järvsö-ben, Ljusdal közelében, 1996 decemberében, amikor a 
Munkaügyi Szolgálatnál tett sokadik látogatás után megértették, hogy annak ellenére sincs a 
számukra semmiféle munkalehetőség, hogy elvégeztek egy intenzív és sok témára kiterjedő 

számítógépes tanfolyamot. Ekkor merült fel az a 
gondolat, hogy elindítják saját vállalkozásukat. De 
hogyan? 
Az időzítés nem is lehetett volna jobb. Az ABF 
(Dolgozók Oktatási Szervezete) Gävleborg 
tartományban éppen akkor nyert el egy támogatást 

fe
tan
leg
kü

A 
A 
Gö
Sz
sz
Gö
eln
pr
re
A 
to
tec
ké
a m
A 
Sp
tap
ha

A 
Am
fe
eg
sz
Ös
tan
m
ér
So
ké

 

„Hatalmas lehetőségeket látok
új munkahelyek teremtésére 
és a helyi fejlődés 
ösztönzésére” 
az Európai Szociális Alaptól képzési rendszerek 
lállítására, az együttműködésre épülő üzleti vállalkozások elindításának témájában. És a 
folyamokkal kapcsolatos egyik legfontosabb kikötés az volt, hogy a résztvevőknek 
alább a fele nő legyen, mivel a közelmúltban végrehajtott hatalmas létszámleépítések 
lönösen keményen sújtották a női munkaerőpiacot. 

kezdés 
régió minden egyes helyhatósági területéről két jelentkező számára biztosítottak helyet. 
ta Fillman-Sjödin és Lisa Berg, a hat munkanélküli nő közül kettő, a Munkaügyi 
olgálaton keresztül jelentkezett a tanfolyamra, miközben a többi négy nő folytatta 
ámítógépes tanulmányait. 
ta és Lisa, miután felvételt nyertek „Az együttműködés útja az új munkalehetőségekhez” 
evezésű tanfolyamra, csatlakozott a többi 18 hallgatóhoz (11 nő és 7 férfi volt közöttük). A 

ojekt célcsoportjai a tartósan munkanélküliek és a munkanélküliek voltak. A résztvevők 
ndkívül sokféle háttérből érkeztek, és átlagos életkoruk negyven év volt. 
projekt által felkínált képzés fő hangsúlya az együttműködésen volt, de a hallgatók tanultak 
vábbá üzleti gazdaságot, marketinget, tanítást, számítógépes adatfeldolgozást és információs 
hnológiát, vagyis egyfajta „Indítsd el a saját vállalkozásodat”-jellegű tanfolyam volt. A 
pzés 24 hétig tartott, amelyből 12 hetet egy képzési központban töltöttek el Hälsinglandban, 

ásik 12 hét folyamán pedig munkahelyi helyettesítések formájában dolgoztak.  
projektnek szerves és innovatív részét alkotta egy tanulmányi látogatás, amelyet 

anyolország Mondragon nevű régiójába tettek, ahol a résztvevők kihasználhatták azokat a 
asztalatokat, amelyeket az üzleti vállalkozások együttműködésre épülő vezetésének erős 

gyományaiból szereztek. 

munkanélküliségtől az önálló tevékenységig 
ikor Lisa és Göta befejezte a képzést, visszatért négy kolléganőjéhez, majd annak 

lhasználásával, amiket megtanultak, sikeresen létrehozták a ConCredia nevű céget, amely 
y együttműködéses alapon üzemeltetett szolgáltató társaság volt a helyi üzleti vállalkozások 
ámára. 
szesen tíz hallgatónak van most munkája, akik közül ezt heten közvetlenül ennek a 
folyamnak köszönhetik. A tanulók még egy szövetséget is létrehoztak, amelyben 

egoszthatják egymással jövőbeni együttműködési tapasztalataikat, és átadhatják azokat az 
tékes készségeket, amelyeket vállalkozásaik működtetése során megszereznek. Åke 
derman, az ABF gävelborgi ombudsmanja szerint az együttműködési testületi struktúra 
pes sok lehetőség megteremtésére, és jól beleillik annak abba a kicsi társadalmi struktúrába, 
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amely Svédország sok részében megtalálható. „Hatalmas lehetőségeket látok új munkahelyek 
megteremtésére és a helyi fejlődés ösztönzésére az együttműködés által” − mondja. 
A projekt végleges felmérésére 1998-ban kerül sor, de ami az ABF-et és a sikeres 
résztvevőket illeti, a valódi munka csak most kezdődik. 
 
A 3. célkitűzéshez tartozó projekt 
 
A projekt koordinátora: 
Arbetarnas Bildningsforbund (ABF) 
Gävle 
Mr. Åke Söderman 
Fax: +46 8 65 33 11 
 
A projekt partnerei 
ABF hivatalok Gävleborg tartományban (tíz iroda) 
Munkaügyi hivatalok Gävleborg tartományban (tíz iroda) 
Gävleborg regionális tanácsa 
Gävleborg együttműködési fejlesztése 
 
A projekt időtartama 
1997 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen 285.327. 
ESF 119.159. 
Állami 166.168. 
 
Eredmények 
Húsz munkanélküli embert sikeresen kiképeztek, akik közül most tízen dolgoznak. 
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Tanulás Leerdam „gyakorló” társaságaival 
Az európai munkanélküliségi válság ironikus vonása az, hogy a munka nélkül lévő emberekre 
vonatkozó magas számadatok ellenére sok társaság súlyos problémákkal küszködik a 
megfelelő alkalmazottak megtalálása során. Az üzleti vállalkozások gyakran nagyon sok időt 
és pénzt áldoznak, amikor megpróbálnak betölteni üres állásokat, majd vállalják a betanítás 
következő hosszú periódusát, amikor az új alkalmazott megismerkedik új feladataival. 
Mindeközben, a foglalkoztatási skála másik végén a készségek hiánya gyakran azt idézi elő, 
hogy sok ember hajlandó lenne azonnal elkezdeni dolgozni, de nem rendelkezik a szükséges 
kvalifikációkkal a rendelkezésre álló üresedések betöltésére. 
A Praktijkbedrijven Leerdam-ot − a Leerdami Gyakorló Társaságokat − a közelmúltban 
hozták létre ennek a két trendnek az összeegyeztetése érdekében. A csoport megpróbál 
kidolgozni egy egész sor rövid kurzust, hogy kiképezzen embereket különféle állások 
betöltésére leerdami társaságoknál és a környező területen. A gyakorló társaságok szimulálják 
a valós munkahelyi feltételeket, és az a céljuk, hogy az üzleti vállalkozások számára 
lehetőségeket teremtsenek arra, hogy a minimális költséggel megtalálják a megfelelő 
alkalmazottakat. 

A társaságok széles köre 
Számos ilyen gyakorló társaságot felállítottak: egy műszaki gyakorló társaságot, amely 
fafeldolgozással, kikészítéssel és telepítési technológiával foglalkozik; egy kiskereskedelmi 
gyakorló társaságot; egy szolgáltatási gyakorló társaságot; egy tisztítási gyakorló társaságot; 
valamint egy szállodai és élelmezési gyakorló társaságot. A program keretein belül 
munkakeresők tucatjait képezték ki hat-tizenkét hónap alatt arra, hogy asztalosként, 
karbantartási technikusként, pénztárosként, vagy eladóként dolgozzanak. 
A munkakeresőknek át kell esniük egy kemény felvételi eljáráson: abból a száz emberből, 
akivel a gyakorló társaságok interjút készítettek, végül alig harmincat vettek fel. Ezután a 
kiválasztottaknak egyéni képzési programokat kell elvégezniük, amelyeket kifejezetten a 
számukra terveztek meg, hogy felkészítsék őket jövőbeni munkakörükre. 

Elmélet és gyakorlat 
A képzésre részben a gyakorló társaságoknál, részben pedig a hallgatók valós társaságokhoz 
történő kihelyezése során kerül sor. A résztvevők továbbra is munkanélküli ellátásban 
részesülnek a teljes képzési tanfolyam során. A kezdeti időszakban a résztvevők heti egy 
napon a tanfolyam elméleti tárgyait tanulmányozzák, a többi napon pedig a gyakorló társaság 
felügyelete alatt dolgoznak. 

„Az ESF által nyújtott támogatásnak 
köszönhetően mások is készebbnek 
mutatkoznak arra, hogy 
hozzájáruljanak a finanszírozáshoz” 

Mihelyt megszerzik a szükséges 
kvalifikációkat, a résztvevők megkezdik 
három hónapos helyettesítési 
gyakorlatukat egy valós társaságnál. Ott 
megtanulják, hogyan kell az elméletet 
átültetni a gyakorlatba. Például a 
kiskereskedelmi gyakorló társaság 
résztvevői számíthatnak arra, hogy 
munkahelyi tapasztalatszerzési 

időszakukban munkafolyamatok egész sorában fognak dolgozni, ide számítva az áruk 
elrendezését, a raktárkészlet-kezelést, az árazást, a kereskedelmi szabályok, a versenyjellegű 
kapcsolatok, az egyszerű adminisztrációs eljárások és a készpénzes műveletek megismerését. 
A munkahelyi helyettesítések után a társaságok általában megtartják alkalmazottként a 
hallgatókat. 
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A projekt finanszírozásának egyik legfontosabb forrása az ESF, amely a teljes éves 
költségeknek több mint az egyharmadát biztosítja. „Az ESF társfinanszírozása nélkül a 
projekt nem élte volna túl az első öt évet” − mondta Mr. J. C. B. van den Berg, a Berg 
Consultants, a gyakorló társaságokat működtető szervezet igazgatója. Van den Berg szerint az 
ESF által nyújtott finanszírozás pénzügyi katalizátorként is hat. − „Az ESF által nyújtott 
támogatásnak köszönhetően mások is készebbnek mutatkoznak arra, hogy hozzájáruljanak a 
finanszírozáshoz” − mondja. 
 
 
A 3. célkitűzéshez tartozó projekt 
 
A projekt koordinátorai: 
RBA Rijnmond 
Az ESF regionális koordinátora 
Drechtsteden 
Rotterdam 
Mr. H. Bouten 
Fax: +31 10 413 9150 
 
A projekt partnerei 
Mr. J. C. B. van den Berg 
Asperen 
Fax: +31 345 61 39 50 
 
A projekt időtartama 
1994-1999 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen 450.450. 

(évente) 
ESF 183.783. 
Állami 266.667. 
 
Eredmények 
A résztvevőknek körülbelül 75 százaléka munkát talál, vagy részt vesz további 
szakképzésben. 
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Munkaközvetítő: szerezz nekem egy állást 
 

„alternatív képzési 
lehetőségek létrehozása és a 

kötelezzék el magukat” 
munkaadók bátorítása, hogy 

A finn fém- és elektronikai szektor ma az ország exportjának 50 százalékát teszi ki. Ennek a 
gyors bővülésnek tulajdoníthatóan az ipart a képzett munkaerő akut hiányának veszélye 
fenyegeti. Finnország képzési intézményei alig tudnak elegendő új végzett hallgatót 

kitermelni ahhoz, hogy lépést tartsanak a szektor 
alapvető pótlási követelményeivel. A közelmúltban 
elkészített egyik felmérés kimutatta, hogy 1997 
végén nyolcszáz üres állás volt egyetlen ipari 
régióban képzett szakmunkások számára. 
Ugyanabban az időben 2.600. ember volt munka 
nélkül, akik megfelelő képzettséggel rendelkeztek a 
mechanikai műszaki iparban. 

Az ESF támogatásával elindítottak egy programot a régió munkaerőpiaci egyensúlyának 
helyreállítására. A Tammermet projektnek − amelyet a Gazdasági Fejlesztési Központ 
Pirkanmaa várossal és a helyi iparral összefogva bonyolított le − az volt a célja, hogy 
meghatározzák a résztvevő társaságok toborzási szükségleteit, 1997 végére legalább 600 
munkakereső embert átképezzenek, és 80 százalékuk számára munkát is találjanak. 

Az emberek bevezetése a munkába 
A Tammermet projekt marketing kampányokat vesz igénybe a munkakeresők megtalálására, 
valamint az üzleti vállalkozások bátorítására, hogy szponzorálják a képzésben részesülőket. A 
jelölteket ezek a szponzorok válogatják ki a jogosult egyének így összeállított sokaságából. 
Ezután biztosítják a forrásokat a képzéshez, amelyet testre szabnak, hogy megfeleljenek az 
egyes jelöltek képességeinek, és hogy kielégítsék az üzleti vállalkozás speciális szükségleteit. 
Ezeknek a gyakorlati képzéseknek a szerves részét alkotja a helyszíni képzés, és a társaságok 
akár 30 százalékkal is hozzájárulnak az oktatás költségeihez. Ez a program nyitva áll a 25 év 
feletti munkakeresők számára, függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e háttérrel a fémiparban, 
vagy sem. 
Jelenleg a régió 700 fémipari vállalkozásából 60 vesz részt ebben a programban. 1997 
szeptemberéig 80 személy szerzett végzettséget a képzési intézményekben, százhúszan pedig 
jelenleg is tanulnak. Azoknak 80 százaléka, akik elvégezték a tanfolyamot, jelenleg is 
dolgozik. 

A toborzási modell kifejlesztése 
Jóllehet a kezdeményezés középpontjában az áll, hogy az emberek „találjanak munkát”, a 
Tammermet projektnek van egy átfogóbb célja is: tartós kapcsolatok kikovácsolása a 
munkaadók, a munkakeresők és a munkaerőpiaci körzetek között. A Tammermet egy 
rugalmasabb toborzási modell létrehozására törekszik, amely egy testreszabott megközelítési 
módot kínál, és ezt minden szektorban lehet alkalmazni. „Az alternatív képzési lehetőségek 
létrehozásának kihívása előtt állunk, és arra kell bátorítanunk a munkaadókat, hogy 
kötelezzék el magukat saját jövőbeni alkalmazottaik kiképzésére − mondja Urpo Salkoaho 
projektmenedzser. − Ugyanakkor a képzésben részt vevők is sokkal motiváltabbak lesznek, ha 
biztosak lehetnek abban, hogy miután kiválasztották őket, kapnak is munkát.” 
Ez egészen biztosan igaz volt Jorma Makinen esetében, aki csatlakozott a Tammermet 
programhoz, miután elveszítette állását, ahol asztalosként dolgozott. Jorma, aki most 
mechanikusként dolgozik, ezt mondja: „Különösen nagy szükségem volt képzésre az új 
munkahely technológiai aspektusaiból, mert a fémmegmunkálás sokkal nagyobb precizitást 
igényel, mint az asztalosmunka.” Jorma tanulmányai négy hónapig tartottak, és egy oktató 
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felügyelete mellett tanult, akiről a Tammermet gondoskodott, annak a társaságnak a 
telephelyén, ahol most dolgozik. 
Ez a sikeres program arra bátorította a régió munkaadóit, hogy hozzák létre megfelelően 
képzett dolgozóknak egy együttesét, a szektor munkaerőpiaci egyensúlyának helyreállítására, 
és ezáltal járuljanak hozzá az ipar jövőbeni biztonságának megőrzéséhez. 
 
A 3. célkitűzéshez tartozó projekt 
 
A projekt koordinátora: 
Pirkanmaa-i Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Központ 
Mr. Urpo Salkoaho 
Fax: +358 31 256 51 44 
 
A projekt partnerei 
Finn Fémmunkások Szövetsége 
Finn Fémipari Szövetség 
Fémipari Vállalkozások 
 
A projekt időtartama 
1995-1999 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen 6.413.560. 
ESF 1.369.314. 
Állami 2.543.568. 
Magán 2.500.678. 
 
Eredmények 
A képzési programot befejező résztvevők 80 százaléka talált magának munkát. 
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Energiaipari képzés 
Az ESF támogat képzési kezdeményezéseket Stuttgart körzetében a tartósan munkanélküliek 
és azok számára, akik abban a veszélyben vannak, hogy elveszítik munkahelyüket. A képzést 
egy elektrotechnológiai központ biztosítja, együttműködve a regionális érdekképviseleti 
testületekkel. Ezek 1000 olyan céget képviselnek, amelyek ezernél több alkalmazottat 
foglalkoztatnak. 
A közelmúltban lezajlott technológiai és strukturális változások azt jelentik, hogy az 
elektronikában való jártasság egyre nagyobb jelentőségű a munkakeresők, a dolgozók és a kis 
társaságok számára egyaránt. Az Elektro-Innung Stuttgart, az elektronikai műszaki társaságok 
regionális érdekképviseleti testülete gyorsan felismerte ezt a tényt. A közelmúltban 
létrehozták az Elektro-Technologie-Zentrum (ETZ) nevű intézményt, amely egy modern 
elektrotechnológiai központ, és ez alapvető helyszíni képzést biztosít az energiai 
csúcstechnológiai kérdéseiben. Azok, akik szeretnék felfrissíteni már megszerzett 
készségeiket, vagy akik új készségeket szeretnének megtanulni, egyaránt hasznát látják annak 
a képzésnek, amelyet az ETZ, vagy más olyan rendszerek felkínálnak, amelyek elismert 
kvalifikációhoz vezetnek. 

Egy „intergalaktikus” csomag 
„Az interdiszciplináris technológiai menedzsment felöleli a multimédiás szolgáltatásokat is” − 
így írja le az ETZ üzleti menedzsere, Armin Zachert a különféle tanfolyamcsomagok és 
intézkedések „intergalaktikus” tartalmát, amelyeket a Baden-Württembergi Gazdasági 
Minisztérium és az ESF közösen finanszíroz. Az ESF elsősorban a tanfolyamok díjait és a 
megélhetési költségeket finanszírozta, és ez elegendő volt százhatvan olyan hallgató teljes 
képzési költségeire, akik már hosszú ideje munkanélküliek voltak, vagy akiket a 
munkanélküliség veszélye fenyegetett. 
A központ amellett, hogy felkínál tanfolyamokat törekvő elektronikai telepítők és szakképzett 
számítógépes elméleti szakemberek számára, más, speciálisabb képzési tanfolyamokat is 
megszervez. Például rendelkezésre áll egy tanfolyam leendő „speciális dolgozóknak a 
decentralizált energiatechnológiában”, ahol a hallgatók megtanulhatják, hogyan kell 
kidolgozni és megvalósítani komplex energiaellátási terveket üzleti vállalkozások és 
magánházak számára. Ezek a tanfolyamok információkat szolgáltatnak továbbá az olyan 
erőforrásbarát energiai technológiákról, mint a nap-, a szél- és a biomassza-rendszerek, és a 
résztvevők tanulhatnak az energiatakarékossági konstrukciók jelentőségéről az energia-
menedzsmenti stratégiák kidolgozásában és a költségek kiszámításában. 

Felkészülés a jövőre 

„a cégekkel ápolt szoros kapcsolatok 

gyorsan és folyamatosan az igényekhez 
lehetővé teszik az ETZ számára, hogy 

Az ETZ folyamatosan arra törekszik, hogy az új technológiákat integrálja képzési 
programjaiba, és a végzettek képesek legyenek demonstrálni a vállalkozásoknál újonnan 
megszerzett készségeiket és ezeknek az új fejlesztéseknek az értékeit. Armin Zachert szerint: 
„Az ETZ, valamint a cégek és az érdekképviseleti testületek közötti szoros kapcsolatok teszik 
lehetővé, hogy az ETZ gyorsan és folyamatosan az igényekhez igazítsa programjainak 

tartalmát, a munkaerőpiaci igények 
kielégítésére.” 
Ennek eredményeként, 

igazítsa programjainak tartalmát” 

és megint csak az 
Európai Unió támogatásával, a központ 
jelenleg további innovatív programokat 
tervez és tesztel, „energiaipari építési 
tanácsadók” és „napenergiai szakértők” 

képzésére. 
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Az ETZ workshopok úgynevezett „termelési szigetek” körül forognak, ahol a résztvevők 
projekt-tevékenységeket hajtanak végre, és tanulnak a csoportos munkáról, a szociális 
készségekről és a felelősség kezeléséről. Az ezen csoportok által végrehajtott magas szintű 
projektmunkára jó példát jelent egy különleges CD-ROM kifejlesztése, amelyet a képzés alatt 
álló hálózati és média-technikusok hoztak létre, és amelyet arra terveztek, hogy interaktív 
információkat szolgáltasson a tanfolyamról. Az ETZ-ben folytatott legtöbb képzéshez 
hasonlóan, ezt a projektet is sikeresen lehet alkalmazni sokféle munkaerőpiaci területen, 
lehetővé téve főiskolai végzősök és szakemberek széles köre számára egyaránt, hogy 
kihasználják a központ tevékenységeinek előnyeit. 
 
A 3. célkitűzéshez tartozó projekt 
 
A projekt koordinátora: 
Elektrotechnológiai Központ 
(ETZ) 
Stuttgart 
Mr. Armin Zachert 
Fax: +49 711 955 91 655 
 
A projekt partnerei 
Elektro-Innung (Stuttgart, Backnang, Esslingen, Göppingen, Nörtingen, Waiblingen) 
Radio-und Fernseftechniker-Innung (Göppingen, Stuttgart/Böblingen) 
Regionális munkaügyi hivatalok 
Céges projektek, Erlangen, Baden-Württenberg-i Gazdasági Minisztérium, 
Baden-Württenberg-i Szociális Minisztérium 
 
A projekt időtartama 
1996-1998 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen 4.944.000. 
ESF 837.500. 
Állami 4.095.300. 
Magán 11.200. 
 
Eredmények 
Százhatvan hallgató, akik hosszú időn keresztül munkanélküliek voltak, vagy akiket az a 
veszély fenyegetett, hogy elveszítik munkahelyüket, képzésben részesült a fejlett 
elektrotechnológiai területeken. 
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Az információs kor erőforrásainak megcsapolása 
A dél-olaszországi Basilicata azoknak a régióknak az egyike, ahol az egy főre eső jövedelem 
a közösségi átlag alatt van, és ahol a munkanélküliség jelenleg 20 százalékon áll. 

A foglalkoztatottaknak csaknem az egynegyede 
a mezőgazdaságban dolgozik; csak 30 
százalékuk dolgozik az iparban. A legtöbb fiatal 
munkakeresőnek alig van reménye arra, hogy 
munkát talál, annak ellenére is, hogy elvégzett 
valamilyen középiskolát. 

„mindenkinek vállalkozóvá kell 
válnia a munkával kapcsolatos 
saját megközelítési módja 
tekintetében” 

A régió legnagyobb városa, Potenza, rendkívül 
elszigetelt. Három-négy óra kell ahhoz, hogy közúton beérjenek innen Nápolyba, vagy 
Bariba, légi közlekedés pedig nincs. Ez a földrajzi elszigeteltség, kombinálva a rossz 
közlekedési rendszerrel, azt jelenti, hogy ezt a területet rendkívül nehéz összekapcsolni 
Olaszország valamely más részének aktívabb és dinamikusabb gazdaságával, nem is beszélve 
Európa többi részéről. 

A szakadék áthidalása 
Az ESF a Foglalkoztatás közösségi kezdeményezés Integra szálán keresztül finanszíroz egy 
kétéves kísérleti projektet ezeknek a problémáknak a megoldása érdekében. A 
„Telework/Teleserv” néven ismert projektnek az a célja, hogy kidolgozzon egy modell-
programot tanácsadás, képzés, a készségek felmérése és a távmunka területén történő 
megfigyelés céljából. Abban reménykednek, hogy ez segít majd a munkanélküli embereknek 
lehetőségeik kihasználásában és abban, hogy gazdaságilag függetlenebbek legyenek kétféle 
módon: vagy alkalmazottakként, a távmunka lehetőségeit kihasználva, vagy pedig önálló 
tevékenységet folytató emberekként vállalkozásokban, vagy együttműködésekben, amelyek 
távszolgáltatásokat nyújtanak. 
„Az új multimédiás kommunikációs eszközök és módszerek bevezetése − mondja Giampaolo 
Rossetti, a Daemetra projekt vezetője − döntő jelentőségű ebben a hátrányos helyzetű 
régióban. Az információs technológia képes áthidalni az elszigetelt falvak és a fő 
kereskedelmi központok közötti szakadékot, és elősegítheti a helyi emberek hozzáállásának 
megváltoztatását, akik továbbra is kizárólag családi kapcsolataikon és barátaikon keresztül 
tudnak munkát találni.” 
A „Telework/Teleserv” projekt egy 1200 órás képzési tanfolyamot biztosított 1997 
szeptemberétől 1998 májusáig, és a hallgatóknak megtanítják a számítógépek használatát, 
fájlok fogadását és küldését faxon, modemen, elektronikus levelezésen és az Interneten 
keresztül, valamint más eszközök, például a videó-konferencia készülék használatát. A 
résztvevők készségekre tesznek szert több további területen is, például könyvelés, marketing, 
reklámozás és bérgazdálkodás, ezenkívül kiképzik őket saját készségeik felmérésére, hogy 
képesek legyenek felmérni, és meghatározni saját személyes szakmai profiljukat. „A 
közeljövőben − mondja Mr. Rossetti − mindenkinek vállalkozóvá kell válnia a munkával 
kapcsolatos saját megközelítési módja tekintetében.” 

Partnerek a jó gyakorlatokban 
A projekt 1996 májusában indult a régió szükségleteinek és potenciális 
kedvezményezettjeinek felmérésével. Rendkívül fontos az a mód, ahogyan a projektet 
integrálják a helyi viszonyok közé. Egy speciális bizottság felügyeli, amelyben képviseltetik 
magukat a regionális és a tartományi hatóságok, a szakszervezetek és a munkaadói 
szervezetek, a regionális munkaügyi hivatal és az Együttműködések Szövetsége. 
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A projekt része egy transznacionális hálózatnak, amely tartalmaz két hasonló programot 
Franciaországban, kettőt pedig Németországban. „Az Interneten keresztül kicseréljük 
információinkat és javaslatainkat a legjobb gyakorlatokról − magyarázza Mr. Rossetti −, 
ezenkívül tanárainkat és hallgatóinkat is kicseréljük. Továbbá össze tudjuk hasonlítani a 
távmunkával és az információs technológiával kapcsolatos különféle nemzeti törvényeket is. 
Az a célkitűzésünk, hogy ezt a modellt lemásoljuk Olaszország és Európa más részein is.” 
 
Foglalkoztatás-Integra projekt 
 
A projekt koordinátora 
Daemetri di Giampaolo Rossetti & SAS 
Porto Mantovano 
Mr. Giampaolo Rossetti 
Fax: +39 376 396 276 
 
A projekt partnerei 
Elektro-Innung Stuttgart 
Elektro-technologiezentrum, Németország 
Greta de Nice etde la Cote d’Azur, Franciaország 
Landratsamt Konstanz Geschäftstelle Förderkreis Wirtschaft, Németország 
Extras for Information Technoligy Ltd., Egyesült Királyság 
Freta Maures et Esterel Verdon, Franciaország 
 
A projekt időtartama 
1996 május – 1998 május 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen 320.872. 
ESF 240.654. 
Állami és 
magán 

80.218. 

 
Eredmények 
Kidolgozás alatt áll egy tanítási módszer a távszolgáltatásokhoz és a távmunkához a 
foglalkoztatás felvirágoztatása céljából Basilicata-ban, amelyet aztán más országokban is le 
lehet másolni. Jelenleg folyamatban van egy kísérleti projekt 14 munkanélküli személy 
oktatóvá történő kiképzésére. 
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Munkahelyi rotációk 
A demográfiai felmérések szerint Dániában a munkaerő radikálisan meg fog változni a 
következő 15 év folyamán. Ha a jelenlegi népességi trendek megszilárdulnak, akkor Dánia 
lakossága jelentős mértékben el fog öregedni, és visszaesik azoknak a fiataloknak a száma, 
akik bekapcsolódnak a dolgozó életbe. Mivel emelkedik a dolgozók átlagos életkora, 
létszámuk viszont csökken, erre válaszul létrehoztak egy kétélű munkaerőpiaci programot, 
amely először is jobban kihasználja a jelenlegi munkaerő képességeit − a társaságokat és a 
dolgozókat egyaránt arra bátorítja, hogy foglalkozzanak a készségek felfrissítésével. A 
program második része arra a szükségletre összpontosít, hogy gondoskodni kell arról, hogy a 
munkanélküliek esélyei javuljanak arra nézve, hogy állandó munkát találnak, azáltal hogy 
készségeiket naprakész szintre hozzák és új készségekre is szert tesznek képzési és 
munkahelyi tapasztalatszerzési rotációs programokon keresztül. Ez a kettős megközelítési 
mód gyorsan a dán foglalkoztatási politika fémjelzésévé vált. 

A rotáció a gyakorlatban 
A Hoje-Taastrup régióban az ESF szponzorál egy projektet, amelynek elnevezése: „Tervezés, 
képzés és munkahelyi rotáció”. Ezt a programot a Hoje-Taastrup Ipari Fejlesztési Tanács és a 
városi tanács is támogatja. A projekt 1998 októberéig tartott, és két részből állt. Az első 
résznek az volt a célja, hogy a társaságokat ráébresszék saját alkalmazottaik képzésének 
előnyeire, majd felkínálták nekik a képzési program lefolytatásának know-how-ját. A projekt 
most körülbelül húsz kicsi és közepes méretű vállalkozásnak nyújt segítséget a régióban, és 
felvázol képzési modulokat és képzési periódusokat a munkavállalók számára. A legtöbb 
társaság gyártással foglalkozik, és kész alkalmazni képzetlen munkaerőt. 
A második részben kiképeztek szociális munkásnak tizenkét olyan embert, akik csak kevés, 
vagy semmilyen speciális készséggel nem rendelkeztek. Az előkészítő hat hónapos képzési 
tanfolyamon olyan tantárgyakkal foglalkoztak, mint dán nyelv, számítástechnika és 

matematika, de személyre szabott munkaköri 
képzéssel is foglalkoztak, azoknak a vállalkozásoknak 
az igényeire testre szabva, amelyek hajlandók voltak 
arra, hogy teljes idejű alkalmazottaikat ideiglenesen 
helyettesítsék a képzési kurzusokon részt vevő 
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„képesek vagyunk segíteni 
sok SME-nek, akik esetleg 
nem rendelkeznek a 
megfelelő erőforrásokkal” 
27

hallgatókkal. Az általános hasznok nyilvánvalóak: a 
unkanélküliek alapvető képzésben részesülnek, és munkahelyi tapasztalatokat szereznek, és 

lyen módon javítják saját esélyeiket arra, hogy teljes idejű munkát találjanak, miközben az 
ket befogadó társaság alkalmazottai új készségekre tesznek szert valamilyen tanfolyamon. 

efektetés emberekbe 
 projekt úgy van megtervezve, hogy felépítsen készségeket és fejlessze a humán erőforrás 
otenciálját a Hoje-Taastrup régióban. „A munkahelyi rotációs rendszernek az a célja, hogy 
ondoskodjon arról, hogy rendelkezésre álljon képzett, helyettesítő munkaerő − mondja a 
rojekt vezetője, Claus Hansen. − Azáltal, hogy növeljük a tájékozottságot a készségfejlesztés 
s a képzés előnyeiről, képesek vagyunk segíteni sok SME-nek, akik esetleg nem 
endelkeznek a megfelelő erőforrásokkal ahhoz, hogy megtervezzék saját alkalmazottaik 
épzését. Valójában az üzleti vállalkozások edzőpartnereiként tevékenykedünk.” 
ia Bendtsen, a Taastrup-i Dán Szakszervezeti Szövetség elnöke egyetért ezzel: „A képzés és 

 munkahelyi tapasztalatok sok munkanélküli ember számára jobb lehetőségeket biztosít arra, 
ogy profitáljanak a létező lehetőségekből − mondja, miközben azzal is tisztában vagyok, 
ogy tagjainknak fel kell frissíteniük készségeiket és kvalifikációikat.” 



DÁNIA 

Ez a kettős megközelítési mód rávilágít arra, hogy a megelőző és az orvosló jellegű 
foglalkoztatási politika nagyon jól megfér egymással. Négy munkanélküli közül hárman 
munkát találnak, és ezzel a sikerességi aránnyal nem meglepő, hogy ezt a modellt más 
Európai Uniós országok is elkezdték átvenni és alkalmazni, az ESF által támogatott 
Alkalmazkodás Közösségi Kezdeményezés keretein belül. 
 
A 3. célkitűzéshez tartozó projekt 
 
A projekt koordinátora: 
Hoje-Taastrup Ipari Fejlesztési Tanács, Taastrup 
Mr. Claus Hansen 
Fax: +45 4371 4555 
 
A projekt partnerei 
Hoje-Taastrup önkormányzata 
 
A projekt időtartama 
1997-1998 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen 440.000. 
ESF 210.000. 
Állami  230.000. 
 
Eredmények 
A munkahelyi rotációs rendszerben négy dán munkanélküli közül három állandó munkát talál. 
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Érett korú karrierválasztások 

„A program valóban megtanította nekünk, 
hogyan kell megtervezni karrierünket, és 

módjait.” 
hogyan lehet fejleszteni a munkakeresés 

Spanyolországban magas a tartósan munkanélküliek aránya, különösen a negyven év felettiek 
körében. Az érett korú munkakeresők különösen nehéznek találhatják, hogy beletörődjenek 

helyzetükbe, és olyan 
problémákkal találkozhatnak, 
mint családi konfliktusok és 
önbecsülésük elvesztése. A 
Spanyol Munkanélküli Szövetség 
(PM40) ezért számos 

kezdeményezésben 
együttműködik a Nemzeti Foglalkoztatási Intézettel (INEM), hogy segítsenek ennek a 
célcsoportnak. 

Az erők egyesítése 
Andalúzia, amely Spanyolországnak az egyik olyan tartománya, ahol a legmagasabb a 
munkanélküliségi ráta, és ahol rendkívül szűk a munkaerőpiac, Valenciával együtt az egyik 
ilyen jellegű kezdeményezés helyszíne. Az 1996. év elején, az ESF pénzügyi támogatásával, 
az INEM és a Szövetség aláírt egy megállapodást arról, hogy létrehoznak lépésenkénti 
kezdeményezéseket, hogy segítséget nyújtsanak a régió 22-23 százalékot kitevő, negyven év 
feletti munkanélküliek csoportjának. 
Az INEM úgy kezdte el a munkát, hogy kinevezett specialistákat a munkakeresési technikák 
oktatására a Szövetség tagjai számára, és hogy ellássák őket információkkal, szakmai 
útmutatásokkal és üzleti vállalkozások elindításával kapcsolatos tanácsokkal. Ezenkívül ennek 
a folyamatnak a támogatása érdekében gondoskodtak technikai felszerelésekről is. 

A fejlődés kulcsa 
A program résztvevőinek időbeosztása igencsak zsúfolt volt. Az érintett személyek 
szükségleteitől függően a program tartalma a következőképpen alakult: 
A program első elemét „személyes foglalkoztatási és képzési terv”, vagy PPEF néven ismerik, 
és ennek az a rendeltetése, hogy segítsen a képzésben részt vevőknek feltérképezni egy 
világos munkakeresési stratégiát. 
Utána következik a „személyes készségek fejlesztése a foglalkoztatáshoz”, vagyis a DAPO. 
Ez az elem a személyes problémákkal küszködő munkakeresőkre irányul, akik különösen 
nehezen találnak munkát. Lényegében arra összpontosít, hogy javítsa a jelöltek önbizalmát és 
fejlődési lehetőségeit. 
A „szakmai információk a foglalkoztatáshoz”, vagyis az IPE, alkotja a harmadik elemet. Ez 
információkat közöl a potenciális munkavégzési környezetekről. 
Az „aktív munkahelykeresés”, vagyis a BAE, megmutatja az egyéneknek, hogyan lehet 
megszerezni, gyakorolni és alkalmazni azokat a készségeket és technikákat, amelyek 
leegyszerűsítik a munkahelykeresést. 
A program utolsó eleme a „tájékoztatás és tanácsadás az önálló tevékenységekről és más 
vállalkozói tevékenységekről” azoknak a számára, akik elég bátrak ahhoz, hogy elindítsák 
saját üzleti vállalkozásukat. 

Testre szabott képzés 
A program részletes, testre szabott megközelítési módjának tulajdoníthatóan a tanfolyamok 
alkalmazkodnak az egyes emberek speciális szükségleteihez. Maria Antonia Abríl és 
Asunción Fernández, a program két résztvevője szerint: „A program valóban megtanította 
nekünk, hogyan kell megtervezni karrierünket, és hogyan lehet fejleszteni a munkakeresés 
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módjait.” A tanfolyam résztvevői értékelték továbbá azt is, hogy kapcsolatba léphettek más, a 
sajátjukhoz hasonló helyzetben lévő emberekkel, és ezt Rafael Bueno, az egyik hallgató is 
megerősítette: „Véleményem szerint a DAPO, a program egyik része, segített nekünk 
leküzdeni sok olyan problémát, amely a motivációval és az alacsony önbecsüléssel 
kapcsolatos.” 
A Szövetség ezt a sikeres programot katalizátornak tekinti, amely ösztönzi a központi és a 
helyi hatóságok közötti hatékony együttműködést a tartós munkanélküliség elleni harcban. A 
Szövetség elnöke, Manuel Acosta Montano, így foglalja össze ezt a hatást: „...annak a 
módnak a megfigyelése, ahogyan a munkanélküli emberek a legtöbbet kihozzák ebből a 
lehetőségből, ahogyan megosztják tapasztalataikat és munkakeresési stratégiáikat másokkal, 
és végül, ahogyan legyőzik nehézségeiket, és sikeresek lesznek, hatalmas ösztönzés forrásává 
vált a számunkra.” 
 
A 3. célkitűzéshez tartozó projekt 
 
A projekt koordinátora: 
Instituto Nacional de Empleo 
Subdirección General de Promoción de Empleo 
(A foglalkoztatási hivatal nemzeti intézménye a foglalkoztatás elősegítéséért) 
Madrid, Spanyolország 
Fax: +34 1 585 97 53 
 
A projekt partnerei 
Federación Espanola de Desempleados (PM40) 
(Spanyol munkanélküliek szövetsége) 
 
A projekt időtartama 
1996 július – 1997 december 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen 155.314 

(1996) 
ESF 116.486. 
Állami  38.828. 
 
Eredmények 
1996-ban a programnak több mint 19.000. kedvezményezettje volt: 74 százalékuk a tartósan 
munkanélküliek közül került ki. 
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DIY lakásmegoldás harlow-i módon 
1992-ben a Harlow-i Együttműködési Fejlesztési Szerv (CDA) elindított egy egyetlenszerű 
képzési kezdeményezést. Az ESF-től kapott pénzügyi támogatással létrehoztak egy 
partnerséget egy lakásszövetség, a helyi tanács és ingatlanfejlesztők között, a program 
megvalósítása céljából. A projektnek az volt a célja, hogy foglalkozzon azzal a kettős 
problémával, amellyel sok tartósan munkanélküli embernek szembe kell néznie: a rossz 
foglalkoztatási kilátások az állandó lakáslehetőségek hiányával kombinálva. Ezt úgy tette 
meg, hogy a résztvevőknek megtanította, hogyan tudják önállóan felépíteni saját házukat. A 
tanfolyam végére a hallgatók nemcsak megszerezték a szükséges készségeket és 
tapasztalatokat ahhoz, hogy munkát találjanak, hanem egy elfogadható árú otthonuk is volt. 

Építkezési készségek 
A kétéves projekt során kiképeztek tizenöt tartósan munkanélküli embert az építkezésekre és 
a kapcsolódó készségekre a helyi főiskolán. A jelöltek szigorú válogatási eljáráson mentek 
keresztül, és demonstrálniuk kellett a program iránti magas szintű elkötelezettségüket a 
tanfolyam teljes időtartamára annak érdekében, hogy részt vehessenek a képzésen. Végül 
tizenöt sikeres pályázót választottak ki széles életkori szórásban (tíz férfit és öt nőt). 
Egy „kóstolgató” kurzussal kezdték meg tanulmányaikat a Harlow-i Főiskolán. Itt a hallgatók 
elsajátítottak különféle építkezési készségeket, mielőtt specializálódtak volna valamilyen 
területen. Ezenkívül a hallgatók egy része üzleti tanulmányi és információs technológiai 
tanfolyamokon is részt vett. Ezen a módon a hallgatók országosan elfogadott kvalifikációkat 
szereztek az építkezésekben, kombinálva a helyszínen megszerzett tapasztalatokkal. 
Ezenkívül tanultak házkezelési készségeket, és más személyes készségekkel is foglalkoztak a 
Harlow-i CDA által biztosított képzési szemeszterek során. 

Térnyerés 
Az „építsd magad” projekt már a kezdetektől fogva az együttműködés alapelveire épült, és a 
hallgatók részt vettek a döntéshozási folyamatokban, megválasztották a saját képviselőiket, és 
meghatározták a helyszínen szükséges fegyelmi eljárásokat. 
A fejlesztő biztosította a házak fő szerkezeti elemeit, és a hallgatók, újonnan megszerzett 
készségeik felhasználásával befejezték az épületeket, a fejlesztőtől és a lakásszövetkezettől 
kapott útmutatások segítségével. A Harlow-i CDA gondoskodott egy mentorról a partnerségi 
szervezetek közötti kommunikáció felügyelete, támogatása és segítése céljából, és hogy a 
gyakorlati problémák helyszíni megoldásával segítsen a hallgatóknak a főiskolán megtanult 
építkezési elmélet gyakorlati alkalmazásában. 

Otthon, édes otthon 
A Harlow-i Kerületi Tanács támogatásával, amely a projekt építkezési költségeinek egy részét 
finanszírozta és a területet biztosította, felépült nyolc két hálószobás és hét három hálószobás 
ház, egyenként 44.776., illetve 67.164. ECU költséggel. Az új házak egy lakásszövetség 
tulajdonába kerültek, amelyeket most a hallgatók kezelnek a lakásszövetség lakóiként. A 
lakók saját maguk el tudják végezni a javításokat és a karbantartást, amelyeket az a 
lakásszövetség finanszíroz, amely házaik tulajdonosa. A programhoz való hozzájárulásuk 
ismeretében az új lakók kifizetik a bérleti díjat, amely sokkal alacsonyabb, mint a megszokott 
árak. Az együttműködés és a lakásszövetkezet által megkötött folyamatos kezelési és 
karbantartási megállapodás az a másik tényező, amely lehetővé teszi az alacsony lakbéreket. 
A Harlow-i CDA rendkívül elégedett a program kettős sikerével. A projekt végére a 
tanfolyam minden résztvevője új, állandó és kifizethető árú lakáshoz jutott, sőt mi több, 
többségük még munkát is talált. 
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A 3. célkitűzéshez tartozó projekt 
 
A projekt koordinátora: 
Harlow-i Együttműködési Fejlesztési Szerv 
Harlow 
Mr. Les Bayliss 
Fax: +44 127 9434681 
 
A projekt partnerei 
Harlow-i Kerületi Tanács 
Kelet-Londoni Lakásszövetkezet 
Vidéki Ingatlanok PLC 
 
A projekt időtartama 
1992-1994 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen 844.754. 
ESF 224.832. 
Állami  275.146. 
Magán 344.776 
 
Eredmények 
Tíz férfi és öt nő építkezési készségeket szerzett egy kétéves időtartam során, és felépítette 
saját otthonát. A program végére a résztvevők többségének sikerült munkát találnia. 
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A független zenekar a megfelelő akkordot szólaltatja meg! 
Észak-Olaszországban megszerveztek egy támogatási rendszert kvalifikált muzsikusok 
számára, akik 12 hónapon keresztül nem tudtak munkát találni maguknak, miután a kutatások 
azt mutatták, hogy a zenét tanuló hallgatók rendkívül magas aránya nem lesz képes állandó 
munkát találni magának. 

„amellett, hogy zenét tanulunk, mi 
magunk is vállalkozóvá válunk” 

Az Arthur Toscanini Alapítvány és a Scienter 

kezdeményezett, az Európai Szociális Alap 
(ESF) és az Emilia Romagna Régió által 
támogatott projekt segítségével a 

„potenciális” tartósan munkanélküli muzsikusoknak bemutatnak különféle túlélési 
technikákat, amelyek hasznosak lehetnek nehéz világukban. 

Consortium of Bologna által 

Nyolcvan szakember – egy zenekar 
Az „Afos” néven ismert projekt összehoz egymással nyolcvan muzsikust, és megtanítja őket 
egyrészt arra, hogy egy önálló zenekarrá, ugyanakkor pedig nyolcvan önálló szakemberré 
váljanak. Azt is megmutatják nekik, hogyan tudnak kisebb csoportokba − például 
kamarazenekarokba − tömörülni, hogy megfeleljenek az esetleg felmerülő igényeknek. 
Általánosságban szólva megtanították a zenészeknek, hogy „művészeti menedzsereknek” 
tekintsék magukat, akik jártasak a muzsika technikai és történeti aspektusaiban, valamint 
szakmájuk üzleti vonatkozásaiban is. 
Annak a képzésnek egy része, amelyben részesülnek, általános jellegű. Például az Afos angol 
nyelvi kurzusokat is biztosít a hallgatók számára. Ezenkívül a hallgatók foglalkozhatnak 
muzsikusi munkájuk jogi, fiskális és szakszervezeti összefüggéseivel is. 
A tanfolyamnak része egy olyan képzési periódus, amelyet az Arthur Toscanini Szimfonikus 
Zenekar gyakorlott tagjai vezetnek. Ezt önmagában is a lehető legjobb referenciának lehet 
tekinteni a jelöltek önéletrajzában.  

Művészek... akik üzletnek tekintik a muzsikát 
Gianni Baratta professzor, a projekt igazgatója azt mondja, hogy a programnak fontos része a 
rugalmas felfogásbeli hozzáállás bátorítása. Ezért a kurzust mindenekelőtt és elsősorban arra 
tervezték meg, hogy a zenészekben tudatosítsa, hogy ők − vállalkozói módon − a kulturális 
munkások szerepét töltik be. „Csak akkor tudjuk megtanítani nekik azt, hogy egy új módon 
művészeti menedzsereknek tekintsék saját magukat, ha ki tudjuk fejleszteni bennük ezt a fajta 
hozzáállást.” 
A projekt várhatóan három évig tart. Három alprojektre: vonós, fafúvós és rézfúvós szekcióra 
oszlik. Az egyik jelölt, Cristian Assinari, a huszonkét éves fuvolista, összefoglalta az Afos 
eredményeit. „Amikor a konzervatóriumban megkaptam a diplomámat, nem tudtam, mihez 
kezdjek. Nem tudtam, kihez fordulhatnék, vagy hol kereshetnék munkát. Most, hála az Afos-
nak, megismertem minden olyan motivációt, amelyre valaha is szükségem lehet. Korábban 
nem tudtam, hogyan kell megkötni egy szerződést, vagy hogyan kell kezelni egy 
munkakapcsolatot. Ezért annyira fontosak az önszervezési tanfolyamok. Amellett, hogy zenét 
tanulunk, mi magunk is vállalkozóvá válunk. A Bolognai Egyetem néhány gazdasági 
professzora tanít minket, és ha − amint reméljük −, végül egyetlen zenekar leszünk, akkor ezt 
üzleti vállalkozásként tudjuk majd működtetni ... a saját vállalkozásunkként.” 
 
A 3. célkitűzéshez tartozó projekt 
 
A projekt koordinátora: 
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Fondazione Arturo Toscanini 
Parma 
Gianni Baratta professzor 
Fax: +39 521 78 52 57 
 
A projekt partnerei 
Emilia Romagna Régió 
Lazio Régió 
 
A projekt időtartama 
1997-1999 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen 1.914.585. 
ESF 861.563. 
Állami  1.001.128. 
Magán 51.894. 
 
Eredmények 
1997 nyolcvan résztvevővel elindult a hároméves program. 
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Előrelépés a hirdetésekben 
Stephen Leacock egyszer azt írta „A tökéletes üzletember” című szatirikus könyvében, hogy 
„a reklámozás lényegét úgy is meg lehet fogalmazni, mint annak tudományát, hogyan kell 
elég hosszú időre megragadni az emberi intelligenciát ahhoz, hogy pénzt formáljunk belőle”. 
A reklámipar sikereinek valóban az a lényege, hogy fel kell kelteni a megfelelő emberek 
figyelmét, és hatékony marketinget kell folytatni egy termékről. Pontosan ez történik akkor is, 
amikor valaki állást akar találni a reklámiparban. Ha azonban valaki nem rendelkezik a 
megfelelő készségekkel, akkor sziszifuszi küzdelemre számíthat ebben a vonzó világban, ahol 
azonban hihetetlen verseny folyik. 

A menedzsmenti jártasságok elősegítése 
A Görög Menedzsmenti Szövetség (HMA), amely egy non-profit szervezet, válaszul erre a 
problémára közös oktatást és képzést biztosít az üzleti adminisztrációs készségek egész 
sorában, azáltal hogy fenntart egy olyan képzési programot, amely kifejezetten azokat a 
munkanélküli diplomásokat célozza meg, akik reklámszakemberek szeretnének lenni. Az 
ESF-fel közösen finanszírozott és Athénben működő projektben a HMA-nak az az alapvető 
célkitűzése, hogy alkalmazza az üzleti adminisztráció modern módszereit a menedzsmenti 
jártasság megszerzésének céljából. A Szövetségnek háromszáz hallgatója van a menedzsment 
minden területén, akik az ország különféle részeiből érkeztek, és ez a tény jól szemlélteti, 
milyen óriási az érdeklődés a görögországi fiatalok körében üzleti készségeik fejlesztése iránt. 
Ezenkívül az intézmény sok magáncéggel és kormányzati szervvel is együttműködik céljainak 
elérése érdekében. 

A reklámiparra helyezett hangsúly 
A reklámipari szakemberek képzési programját a HMA Menedzsmenti, Oktatási és Képzési 
Központja kezelte. Annak biztosítása érdekében, hogy a tanfolyam programja megfeleljen a 
reklámipar valós szükségleteinek, a Görög Reklámszervek Szövetségével való szoros 
együttműködésben működtették. Legfeljebb 28 éves munkanélküli diplomások 
jelentkezhettek a programban rendelkezésre álló harminc hely egyikére, egy szigorú felvételi 
vizsga letétele után. A harminc rendelkezésre álló hely betöltése érdekében először 
átválogatták az önéletrajzokat, amelyet további válogatás követett, amikor minden pályázónak 
át kellett esnie egy angol nyelvi teszten. Azoknak a pályázóknak, akik sikeresen túljutottak 
ezen a szakaszon, még egy utolsó interjún is részt kellett venniük a HMA-val, mielőtt 
elnyertek volna egy helyet a tanfolyamon. 
A program időtartama négy hónap volt. Az első két hónapban általános menedzsmenti 
képzésen vettek részt. Ezután a hallgatókat érdeklődési körük és képességeik szerint 
felosztották három specializált csoportra. Választhattak a kreatív részleg, az elektronikus 
vásárlás és a számvitel releváns készségeinek tanulása között. 

A tanulás és a munka összekapcsolása 
Ennek a programnak az egyik legsikeresebb eleme az a mód volt, ahogyan hidakat épített a 
munka világa felé azáltal, hogy a reklámcégeket bevonta a programba. "„A tanfolyam legtöbb 
oktatója maga is reklámszakember volt − magyarázza Roula Beltsious, a HMA munkatársa. − 
A reklámcégek munkahelyi tapasztalatok megszerzésének lehetőségét is biztosították a 
résztvevők számára az elméleti képzés befejezése után, és kötelezték magukat, hogy legalább 
egy hónapig foglalkoztatják őket. A résztvevőknek több mint 60 százaléka állandó 
alkalmazott lett ezeknél a cégeknél, és elkezdte karrierjét a reklámszakmában.” 
 
3. célkitűzés-típusú cselekvés, amelyet az 1. célkitűzés alapján finanszíroztak 
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A projekt koordinátora: 
Görög Menedzsmenti Szövetség 
Athén 
Mr. Athanasious Roulias 
Fax: 30 1 211 2028 
 
A projekt időtartama 
1990-1996 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen 59.016. 
ESF 38.360. 
Állami  20.656. 
 
Eredmények 
A harminc munkanélküli diplomás 60 százaléka állandó munkát talált a reklámiparban. 
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Tarts lépést a változásokkal 
Franciaországban, az Európai Unió más részeihez hasonlóan, sok munkanélküli azért talál 
nehezen munkát, mert kvalifikációi már nem felelnek meg a munkaadók követelményeinek. 
Ezenkívül sok ember, akinek van munkája, kénytelen állást változtatni annak érdekében, hogy 
kihasználhassa a más szektorokra eltolódó gazdasági növekedés előnyeit. Az Üzleti Támogató 
Intézet (IPC) 1970 óta próbálkozik azzal, hogy választ adjon erre a szerkezeti változásra 
azáltal, hogy üzleti orientáltságú gyakorlati képzést biztosít, hogy felkészítsen embereket 
azokra a szektorokra, ahol a bővülés a leggyorsabb. 
Az IPC programja 56 különálló tanfolyamból áll, amelyeket Franciaország különféle 
régióiban tartanak meg. Ezeknek a tanfolyamoknak a kétharmada a nagy- és kiskereskedelmi 
tevékenységekre, gyümölcs- és zöldségtermékek, parfümök és könyvek értékesítésére 
összpontosít. A középponti üzleti kurzusok minden egyes régióban visszatükrözik az adott 
régió legfontosabb tevékenységeit. Ezeket a középponti tanfolyamokat kiegészítik 
„interdiszciplináris” kurzusok, amelyek általános üzleti menedzsmenti képzést kínálnak. A 
résztvevőknek körülbelül a 30 százalékát a munkanélküliek teszik ki. A részvételhez 
befejezett felső középiskolai tanulmányok és legalább két év szakmai gyakorlat szükséges. 
Ezek a jogosultsági kritériumok gondoskodnak arról, hogy a résztvevők motiváltak legyenek, 
és rendelkezzenek a szükséges, munkában megszerzett tapasztalattal, és így kihasználhassák a 
tanfolyamok nyújtotta előnyöket. 
Minden hallgató összesen 1200 órás képzésben részesül, amely tartalmaz 300 óra munkahelyi 
tapasztalatszerzést is egy olyan társaságnál, amely a releváns szektorban aktív. Azok, akik 
sikeresen elvégzik a tanfolyamot, bizonyítványt kapnak, és − a program érdemének tudhatóan 
− 80 százalékuk munkát is talál. 
Az IPC, amelyet a Kereskedelmi Minisztérium és az Európai Szociális Alap közösen 
finanszíroz, évente több mint 2,5 millió ECU-t költ el. 

Összpontosítás a munkahelyekre 
Az IPC tevékenységei az északkeleten fekvő Nancy városában a turizmusra, a szállodai és az 
élelmezési szektorra összpontosítanak. Minden évben átlagosan 28 éves hallgatókat vesznek 
fel, akik közül sokan munkanélküliek. Valamennyit az a kilátás vonzza, hogy nyolc hónapon 
belül bizonyítványt kaphatnak erről a rendkívül piacképes kvalifikációról. Catherine Leclerc, 
az IPC nancy-i ágazatának igazgatója világosan leszögezte a program célkitűzéseit. 
„Mindegyik tanfolyamunkat úgy tervezzünk meg, hogy csökkentsük ezzel a 
munkanélküliséget. A hallgatók azt várják tőlünk, hogy képesek legyenek munkát találni. Jó 
kapcsolataink vannak a helyi munkaadókkal, és hallgatóink 80 százalékát felveszik azok a 
társaságok, amelyeknél képzésben részesülnek, a többiek pedig később találnak munkát. 
Ezenkívül képzési periódusuk után még két hónapig figyelemmel kísérjük hallgatóink sorsát.” 
Az IPC programja intenzív, és a szektor szakértői végzik az oktatást, ezenkívül minden egyes 
hallgatónak van egy személyes felügyelője a munkahelyi helyettesítés során. A tanfolyamok 
nagy követelményeket támasztanak, de ennek eredményeként jó hírnévnek örvendenek. 
Valójában a munkaadók gyakran maguk keresik meg az IPC-t, amikor új alkalmazottakra van 
szükségük. A jó gyakorlatok egy példájaként az IPC koncepcióját ma már más országokban is 
alkalmazzák. A belgiumi és a portugáliai hatóságok ennek a programnak néhány elemét 
beépítették saját hasonló programjaikba, és a görögországi intézmények is kifejezték 
érdeklődésüket. 
 
A 3. célkitűzéshez tartozó projekt 
 
A projekt koordinátora: 
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Kereskedelmi Minisztérium 
Belkereskedelmi Osztály 
Párizs 
Ms. Drure-Recoing 
Fax: +33 1 44 87 19 57 
 
A projekt partnerei 
Üzleti Támogató Intézet  
Üzleti Képzési Intézet (IFOCOP) 
Regionális Kereskedelmi Kamarák és Érdekképviseleti Szövetségek 
 
A projekt időtartama 
1994-1999 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen 2.579.185. (évente) 
ESF 20-40% 
 
Eredmények 
Az IPC tanfolyamok résztvevőinek 80%-a talál munkát. 
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Átszervezés a dolgozók cserbenhagyása nélkül 
Az „Officine Galileo” Firenze egyik specializálódott csúcstechnológiai cége, amelynek 
középponti tevékenysége a katonai és a repülési szektor elektronikus és mechanikus 
alkatrészekkel történő ellátása körül forog. Amikor a védelmi ipar az 1990-es évek közepén 
hanyatlásnak indult, és ezzel hatalmas elbocsátásokat indított el az alkatrészgyártó cégeknél, 
az „Officine Galileo” azonnal elindított egy programot, hogy a feleslegessé vált alkalmazottak 
a lehető leggyorsabban vissza tudjanak térni a munka világába. A szakszervezetek és a 
menedzsment meghoztak egy közös döntést, és az ESF-től kapott pénzügyi támogatással 
elindult egy-két részből álló foglalkoztatási program. 
A Galileo alapvető megközelítési módja az volt, hogy ha lehetséges, a cégen belül a különféle 
osztályoknál kell elhelyezni a dolgozókat, a szükséges átképzés után. A 120 elbocsátott 
dolgozó közül negyvenegyet reintegráltak ilyen módon, a többi 79 dolgozó számára pedig 
felajánlottak intenzív képzést és munkakeresési segítséget azzal a céllal, hogy máshol 
találjanak munkalehetőséget. Ennek eredményeként, amint Maria Possi menedzser elmondja: 
„Képesek voltunk egyrészt munkahelyi kihelyező, másrészt pedig szakképzési ügynökségként 
tevékenykedni.” 
Az a negyvenegy dolgozó, akit kiválasztottak arra, hogy áthelyezik őket a cégen belül, részt 
vett egy átképzési programban. Az első szakasznak az volt a rendeltetése, hogy a hallgatók 
megismerkedjenek a társaság új struktúrájával, és tanultak menedzsmenti technikákat is. A 
második szakaszban speciális technikai képzésben részesültek, hogy teljesen kompetensnek 
érezhessék magukat, és ne jöjjenek zavarba új munkakörükben. Időközben a hetvenkilenc 
munkanélküli munkatársuk képzésben részesült olyan területeken, mint szövegszerkesztés, 
abból a célból, hogy jobbak legyenek a kilátásaik a munkaerőpiacon. Ezt kiegészítette egy 
intenzív munkahely-keresési támogatás, amely tartalmazott tanácsadást az önéletrajz 
összeállításának és az interjúknak a technikáiról. Még ennél is fontosabb azonban az, hogy a 
Galileo elindított egy átfogó munkaerőpiaci megfigyelési szolgálatot, minden megfelelő 
álláslehetőségre felhívták a hallgatók figyelmét, és körbeküldtek értesítéseket mind a 79 
hallgatóról a régió elektronikai társaságaihoz. Értesítették továbbá a regionális munkaügyi 
hivatalokat is. 
A Galileo-projekt által elfogadott mindkét stratégia rendkívül sikeresnek bizonyult. A 41 
áthelyezett dolgozó zökkenőmentesen alkalmazkodott új feladataihoz, a 79 elbocsátott 
dolgozó közül pedig 31 máshol talált munkát. További tíz dolgozó önálló vállalkozó lett egy 
olyan állami rendszer támogatásával, amelynek az a rendeltetése, hogy ösztönözze új üzleti 
vállalkozások létrejöttét. 

Egy hasznos stratégia 

„Tanácsokat kaptunk arra nézve, hogyan 

cégeknek, és megtanulhattunk hasznos 
készségeket.” 

tudjuk eladni saját magunkat más 

A 47 éves Roberto Danesin képviseli a projekt egyik sikertörténetét. Amikor 1995-ben 
feleslegessé vált, volt munkaadója nem 
tudott alternatív munkalehetőséget 
találni a számára a cégen belül. Miután 
húsz évig menedzseri szintű munkát 
végzett a Galileo beszerzési hivatalában, 
most kénytelen volt nekifogni annak a 
csüggesztő munkának, amit az 

önéletrajzok megfogalmazása, a pályázatok benyújtása és az interjúkon való részvétel 
jelentett, „mint egy fiatal kölyök, akinek a diplomáján még meg se száradt a tinta” − mondja. 
De Mr. Danesin elmondja azt is, milyen segítséget kapott a Galileo tanfolyamain keresztül, 
hogy megtalálja az utat a munkakeresés csapdái között. „Nagyon hasznos volt. Tanácsokat 
kaptunk arra nézve, hogyan tudjuk eladni saját magunkat más cégeknek, és megtanulhattunk 
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hasznos készségeket.” Mr. Danesinnek hamarosan felajánlottak egy új munkahelyet a helyi 
ipari óriás, a Nuova Pignone egyik technikai osztályán. 
 
A 3. célkitűzéshez tartozó projekt 
 
A projekt koordinátora: 
Officine Galileo SpA 
Firenze 
Ms. Marina Possi 
Fax: +39 55 8950610 
 
A projekt partnerei 
Instituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) 
 
A projekt időtartama 
1995-1996 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen 855.063. 
ESF 384.778. 
Állami  185.417. 
Magán 284.868. 
 
Eredmények 
A 120 feleslegessé vált dolgozó 68 %-a talált alternatív munkahelyet, vagy a cégen belül, 
vagy máshol. 
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A „tanulás és a munka bankja” 
Hágában körülbelül 29.000. munkanélküli él, és közülük 14 ezren több mint egy éve munka 
nélkül vannak. Sok közöttük a bevándorló, vagy az olyan munkakereső, aki kevés 
tapasztalattal, alacsony képzettséggel rendelkezik, és túlságosan gyakran nincs képesítésük a 
meghirdetett munkahelyek betöltésére. A városi hatóságoknak azonban sikerült leküzdeniük a 
készségeknek és a munkalehetőségeknek ezt az össze nem illő párosítását egy jól 
megtervezett képzési és helyettesítési programmal. Ezek a rendszerek ugyanakkor ahhoz is 
hozzájárulnak, hogy újból életkedvet öntsenek a tartósan munkanélküli emberekbe, akik 
gyakran kétségbeejtően kiábrándultak a munkával kapcsolatos kilátásaik miatt. 
Ez a feladat ijesztőnek tűnik, de a helyi hatóságok fejest ugrottak a dolgok közepébe, és 
felállítottak egy húsz fővel működő irodát, hogy munkát találjanak a város mintegy 22.000. 
munkakeresője számára. Ez a kezdeményezés a „Leerwerkbank” rendszerhez vezetett, 
amelyben a munkát kereső embereket felveszik integrált képzési és helyettesítési 
programokba, hogy segítsenek nekik munkát találni. 

Motivációs tanfolyamok 

„Csaknem teljesen biztos, hogy az
emberek találnak munkát, de
gyakran túl sokat képzelnek a
saját képességeikről.” 

A „Leerwerkbank” (tanulási és munkabank) nyelvi képzésből, orientációs képzésből és 
munkahelyeknek egy „együtteséből” áll, ahol a képzésre valós munkahelyi környezetben 
kerül sor, de testre szabva az egyének készségei és ambíciói szerint. A program lényege 

azonban a munkakeresők önbecsülésének 
helyreállítása: a tartós munkanélküliség gyakran 
elszívja az emberek önbizalmát és a 
munkaerőpiacba vetett hitét. Sok embernél 
életstílussá válik a munka nélküli életmód, és 
hatalmas erőfeszítésekre és motivációra van 
szükség ahhoz, hogy újból alkalmazkodni 

tudjanak a dolgozó élethez. 
A résztvevőket először gondosan megszűrik, hogy megállapítsák erősségeiket és 
gyengeségeiket, és hogy milyen készségeket kell megtanulniuk. Számos tanfolyam közül 
lehet választani: fémmegmunkálás, kertészet, gondozási szolgálatok, kiskereskedelem, 
szálloda és étkeztetés, ezenkívül sok tanfolyam kiterjed a számítástechnikára is. Annak 
ellenére, hogy a programokban való részvétel nem kötelező, a munkakeresők elveszíthetik 
munkanélküli juttatásaikat, ha megtagadják a részvételt. 
A legtöbb résztvevő talál munkát, akik viszont nem találnak, azok besegítenek olyan 
munkákba, mint ideiglenes szociális munkák, és ezért minimálbért kapnak. 

Siker 
A Tanulás-Munka-Projekek vezetője nagyon magabiztosan nyilatkozott a sikerek arányáról. 
„Csaknem teljesen biztos, hogy az emberek találnak munkát, de gyakran túl sokat képzelnek a 
saját képességeikről. Mindenkinek alulról kell elkezdenie: a szupermarketben végzett munka 
ugyanolyan fontos, és ugyanolyan érdekes lehet, mint a városközpont egy menő butikjában.” 
A „Leerwerkbank” egyik ágazati menedzsere azt mondta, hogy a tanfolyam segített 
átformálni azoknak az embereknek a kilátásait, akiknek hosszú ideig nem volt munkájuk. 
„Sokan óriási lehetőségnek tekintik, hogy képesek megkeresni a saját pénzüket, és oly sok év 
után végre kiléphetnek a jóléti rendszerből” − mondta. 
Az ágyhoz kötött betegek ápolását oktató tanfolyam egyik résztvevője elmondta: úgy érzi, 
hogy egy valós szakmát tanult meg. „A tanfolyamon sok hasznos dolgot megtanultunk, 
például azt, hogyan kell megfelelően megvetni egy ágyat, és hogyan kell be-, illetve kiemelni 
a beteget. Engem nem zavar, hol dolgozom, kórházban, vagy egy gondozóotthonban − 



HOLLANDIA 

mondja. − Élvezem azt, hogy együtt dolgozhatom másokkal ezen a tanfolyamon. Jó itt a 
légkör a „Leerwerkbank”-nál, és valóban sok mindent megtanulhatunk.” 
 
A 3. célkitűzéshez tartozó projekt 
 
A projekt koordinátora: 
Hágai Önkormányzat 
Hága 
Mr. G. Kroon 
Fax: +31 70 353 4820 
 
A projekt partnerei 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
 
A projekt időtartama 
1994-1999 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen 4.284.056. 
ESF 1.927.825. 
Állami  2.356.231. 
 
Eredmények 
A „Leerwerkbank” minden évben 2500 – 3000 embernek segít munkát találnia. 
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Képzés a munka során 
Ana Paula Goncalves, egy gyermekét egyedül nevelő huszonöt éves anya, egy 
biztosításközvetítő cégnél dolgozik Pinhal Novo-ban, a portugáliai Lisszabon közelében. 
Több, képzettséget nem igénylő állást is betöltött már, de azóta hosszú ideig volt munka 
nélkül. Most egyike annak a harminc embernek, akik részt vesznek egy munkavégzéssel 
összekötött képzést nyújtó programban, amelyet arra terveztek, hogy fiatal, hátrányos 
helyzetű emberek munkát találjanak. A Cooperativa de Educacao Rumo (Rumo Oktatási 
Együttműködés) által megszervezett program 1997-ben hozzávetőlegesen 250.000. ECU 
támogatásban részesült az ESF részéről, ez éves költségvetésének 75 százaléka. 
Az együttműködés olyan fiatalokat céloz meg, mint Ana Paula Goncalves, akiről a 
megszokott rendszerek nem viselnek gondot. Sok hallgató különféle etnikai kisebbségekhez 
tartozik. Vannak, akik gettókban élnek, és sokuknak problémás a családi élete. Mások 
kimaradtak a kötelező oktatási rendszerből. Mindezek a tényezők hozzájárultak 
marginalizálódásukhoz és szociális kirekesztettségükhöz. 
Augusto Sousa Santos, a Rumo Cooperative elnöke kifejti a program mögött meghúzódó 
filozófiát, amely program úgynevezett „támogatott foglalkoztatási” módszert alkalmaz a 
résztvevők képzésében: „A tartósan munkanélküliek számára megszervezett képzési 
kezdeményezések többsége munka során nyújtott képzés. Az emberek hozzáállását és 
elvárásait csak a valós élethelyzetekben lehet megváltoztatni” − mondja. A munka során 
nyújtott képzés elősegítése érdekében Santos együttműködik a körzet 700 társaságával, és 
megalapozott partnerségeket hozott létre az Associacao de Empresários da Regiao de Setúbal 
(A Setúbali Körzet Üzletembereinek Szövetsége) elnevezésű szövetséggel. 

Egyéni képzési szerződések 
Az együttműködés 41 dolgozója közül tizenhatan a munka során nyújtott képzés szakértői. 
Amélia Mendonca, az egyik ilyen szakértő jelentős tapasztalatokra tett szert a képzés és a 
foglalkoztatás területén a Setúbal körzetben, és ő viseli a felelősséget Ana Paula Goncalves és 
más hallgatók képzéséért. 

A képzési folyamat a résztvevők egyéni dossziéinak 
elkészítésével kezdődik, akik ezután alapvető 
képzésben részesülnek a kommunikációval 
kapcsolatos tárgyakban, ide számítva az információs 
technológiát, az üzleti gyakorlatokat és a szociális 
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„Ez egy kitűnő módszer a 
társaságok számára a 
képzetlen dolgozók 
kiválasztására” 
készségeket. Amélia felméri azoknak a 

ársaságoknak a megfelelő voltát, amelyek hajlandók együttműködni a Rumo projekttel, és 
sszehozza ezeket a megfelelő jelöltekkel, egyéni készségeiknek megfelelően. Végül a 
zakértő egyéni képzési szerződést köt minden egyes hallgatóval. A hallgatók a helyettesítési 
dőszak során havi ösztöndíjban (ez körülbelül 150 ECU), a pontosságért és a munkáért 
ónuszokban (45 ECU), valamint étkezési támogatásban részesülnek. Ez a sikeres 
ezdeményezés a projekt sok résztvevőjének esetében állandó munkához vezet. 
 társaságok nem kapnak pénzbeni ellenszolgáltatást, amiért részt vesznek ebben a 
rogramban. Mégis sietnek rámutatni arra, hogy a részvételük mögött meghúzódó motiváció 
ávolról sem önzetlen emberbaráti cselekedet. Amint Santos kifejti, a Rumo-kezdeményezés 
ölcsönösen hasznosnak bizonyult a munkaadók és a munkavállalók részére egyaránt. „Ez 
gy kitűnő módszer a társaságok számára a képzetlen dolgozók kiválasztására” − mondja. 
 projekt annyira sikeres volt, hogy nem sok idő múlva más helyeken is megismételték. A 
umo Cooperation azt tervezi, hogy jelentékeny tapasztalatait, amelyeket a „támogatott 

oglalkoztatás” módszerében szerzett, valamint a társaságokhoz, munkaügyi központokhoz és 
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tanácsokhoz fűződő kiterjedt kapcsolatrendszerét felajánlja a közvetlen körzeten kívül élő 
tartósan munkanélküliek számára is. 
 
3. célkitűzés-típusú cselekvés, amelyet az 1. célkitűzés alapján finanszíroztak 
 
A projekt koordinátora: 
Rumo – Cooperativa de Educacao 
Moita 
Mr. Augusto Sousa Santos 
Fax: + 351 1 236 32 86 
 
A projekt partnerei 
Associacio Empresarial da Regiao de Setúbal 
Instituto do Emprego e Formacao Profissional (Barreiro) 
Instituto do Emprego e Formacao Profissional (Montijo) 
 
A projekt időtartama 
1997 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen 312.500. 
ESF 250.000. 
Állami  62.500. 
 
Eredmények 
30 szociálisan hátrányos helyzetű ember számára volt hasznos a munka során nyújtott képzés 
rendszere. 
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Prozódia mozgásban 
Befogadó országuk anyanyelvének bonyolultsága miatt azok a bevándorlók, akik a 
közelmúltban érkeztek Svédországba, különösen súlyos problémákkal találkoznak, amikor 
munkát keresnek. Annak érdekében, hogy segítséget kapjanak ezen nyelvi akadály 
leküzdésében, és hogy megalapozhassák sikeres életüket, az uppsalai központú Hallgren és 
Fallgren kiadóvállalat, az ESF támogatásával kidolgozott egy innovatív, számítógépesített 
tanítási technikát. 
A Hallgren-projekt Olle Kjellin, a svéd beszédterapeuta úttörő munkájára építve a 
„prozódiára”, vagyis a beszéd ritmusára és intonációjára összpontosítja figyelmét. Ez a 
technika arra az alapelvre épül, hogy a nyelvtani hibák gyakran kevésbé akadályozzák egymás 
megértését, mint a rossz kiejtés. A tanfolyamokat egy helyi képzési társaság épületében 
tartják, amelynek neve egyszerűen csak „A tanár” (Läromastären). 
A tanulók egy CD-ROM alapján dolgozva felírják a kiejtési gyakorlatokat. Ezután a 
számítógépes program egy grafikon formájában nyomon követi beszédmintájukat, és ezt 
össze lehet hasonlítani a tanár „ideális” kiejtési görbéjével. Ez a program lehetővé teszi a 
tanulók számára annak a bizonyos hangnak az azonosítását, amely problémákat okoz nekik, 
és lehetővé teszi a számukra a gyors előmenetelt. 

Gyakorlati kiejtés 
A tanfolyam, amely kilenc olyan párbeszédre épül, amelyek jellemző módon előfordulnak a 
munkakeresési forgatókönyvekben, határozottan arra a célra irányul, hogy a hallgatók munkát 
találjanak. A kiejtési gyakorlatokat kiegészítik gyakorlati munkakeresési tippek, amelyekről a 
Svéd Munkaügyi Hivatal gondoskodik, például a személyi jövedelemadóval kapcsolatos 
előírások, nemzeti egészségbiztosítás, kérvény-űrlapok kitöltése és az interjúkra való 
felkészülés. Ezenkívül minden egyes témakörben megtanulnak egy átfogó szókincset. 
A Munkaügyi Hivatal azok közül a bevándorlók közül válogatja ki a tanfolyam résztvevőit, 
akik az elmúlt három év folyamán érkeztek meg Svédországba, és akiknek azóta sincs 
munkájuk. A tanulóknak ezenkívül rendkívül motiváltaknak kell lenniük ahhoz, hogy 
megfeleljenek az alapvető kritériumoknak. A kiválasztott jelöltek egy rendkívül változatos 
csoportot alkotnak életkor, képzettség és etnikai háttér szerint. A húsz jelenlegi résztvevő 
Afrikából, a Közel-Keletről, a volt Jugoszláviából ás Ázsiából érkezett. 
A Hallgren-program jelenleg még gyerekcipőben jár, és csak egy későbbi időpontban kerül 
teljes kiértékelésre és módosításra. Abban reménykednek, hogy a projekt végül adaptálható 
lesz más körzetekre is a nyelvtanítás és a beszédgyakorlás területén. 
Ennek az új programnak a kezdeti eredményei azonban rendkívül bátorítóak. A huszonhárom 
éves Layla Talani, aki a közelmúltban érkezett Irak kurdok lakta területéről, különösen súlyos 
nehézségeket tapasztalt a bonyolult svéd „sj” hang kiejtésével, amikor beiratkozott a 
tanfolyamra. Alig két nap múlva azonban már úgy ejtette ki, mintha a svéd lett volna az 
anyanyelve. Ezenkívül nyilvánvalóan látszik Layla és 19 társának lelkesedése. A számítógép 
képernyője előtt eltöltött órák nem egyszerűen csak időtöltést jelentenek a számukra, hanem 
megértették a jó kommunikáció értékét és azt a fontos szerepet, amelyet teljes idejű 
foglalkoztatásuk és ragyogó jövőjük felé vezető útjukban betölt. 
 
A 3. célkitűzéshez tartozó projekt 
 
A projekt koordinátora: 
Hallgren és Fallgren 
Studiefarlag AB 
Uppsala 
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SVÉDORSZÁG 

Mr. Björn Björklund 
Fax: +46 18 12 72 70 
 
A projekt partnerei 
Läromastären (A Tanár) 
Uppsalai Munkaügyi Hivatal 
 
A projekt időtartama 
1996. május – 1997. december 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen 268.571. 
ESF 136.929. 
Állami  131.642. 
 
Eredmények 
Húsz, a közelmúltban érkezett bevándorló használhatta ki az intenzív svéd nyelvi oktatás 
előnyeit, és részesült nélkülözhetetlen segítségben a munkakereséshez. 
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Menekülés a szociális kirekesztettségből 
A Luxemburg nevű belga tartományban öt acre nagyságú területen helyezkedik el a „Centre 
d’acceuil pour adultes en difficulté”. Itt egy hat szociális munkásból álló dinamikus csapat 
segítséget nyújt olyan felnőtteknek, akik súlyos szociális problémákkal küszködnek. Ezeket a 
felnőtteket a társadalom elutasította, és azt tapasztalták, hogy önállóan képtelenek 
megbirkózni a problémáikkal. A központ, amelyet Pierre Ghislain rendőrbíró alapított, 1976 
óta működik. „De csak 1994-ben váltunk igazi szakemberekké, amikor támogatást kaptunk az 
ESF-től” − mondja Léon Pirot, a központ igazgatója. 
Minden évben 40-50 felnőtt vesz részt a kezdeményezésben. Sokan közülük hajléktalanok, és 
egészségügyi, vagy pszichológiai problémákkal küszködnek. A résztvevők felének semmiféle 
bevétele nincs, a többiek pedig minimális munkanélküli járadékban részesülnek. Sokan soha 
nem dolgoztak, vagy már olyan régóta munkanélküliek, hogy ki kell képezni őket ahhoz, 
hogy sikeresek lehessenek a mai munkaerőpiacon. A projektnek az a fő célkitűzése, hogy 
segítsen ezeknek a kirekesztett felnőtteknek a társadalomba történő újbóli beilleszkedésben. 

Személyes odafigyelés 
A program első szakaszában az egyes emberek személyes szükségleteivel foglalkoznak. A 
csapat segít a résztvevőknek a személyi okmányok és a társadalombiztosítási jogosultság 
megszerzésében, ezenkívül hozzáértő pszichiátriai segítségről is gondoskodnak a számukra. 
A tanfolyam következő szakasza az elméleti és a gyakorlati oktatásra összpontosít. A 
hallgatók egy részének olvasási és számolási készségeket tanítanak. Vannak, akik 
megtanulnak autót vezetni. Mások a menedék területén belül részt vesznek olyan 
tevékenységekben, mint kertészet és állatok gondozása. Munkájuk eredményét felhasználják a 
központban, de el is adják a menedéken kívül, ami lehetővé teszi a hallgatóknak, hogy 
felismerjék munkájuk értékét. A dolgozókat arra bátorították, hogy a gyakorlati képzés mellett 
tanuljanak általános üzleti ismereteket is. 

A 
„Az a célunk, hogy a lehető 

minden emberrel.” 
legmesszebbre eljussunk 

résztvevők lehetőséget kaptak arra, hogy 
gyakorolják újonnan megszerzett készségeiket egy 
munkahelyi helyettesítés során, amelyre általában a 
központ területén kerül sor. A Banalbois-projekt, 
amely egy ECU órabért sem fizet − a pénzt az ESF 

biztosítja − lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy a saját tempójukban dolgozzanak, azzal a 
feltétellel, hogy előmenetelük nem áll meg. Ezért az ott tartózkodás időtartama változó, az 
egyének személyes szükségleteitől és adott tevékenységeiktől függően, amelyet választottak. 
Azokban az esetekben, amikor a beilleszkedés először nem sikerül, visszamehetnek a 
menedékbe, amennyiben van egy konkrét projekt, amelyet szeretnének végigcsinálni. 
Annak ellenére, hogy a résztvevőknek akár a húsz százaléka is arra számíthat, hogy a képzés 
befejezése után talál munkát, bizonyos emberek esetében a teljes beilleszkedést sajnos nagyon 
nehéz elérni. „Rendkívül sérülékeny embercsoporttal foglalkozunk, akik nagyon nehezen 
találják meg a kiutat a kirekesztettség ördögi köréből” − mondja Pirot. 
A projekt azonban hasznos azoknak a résztvevőknek a számára, akik egyébként tétlenül és 
elszigetelten élnének, és az eredményeket ebben az összefüggésben és egyénenként kell 
megítélni. Pirot idézi a központ célkitűzését: „Az a célunk, hogy a lehető legmesszebbre 
eljussunk minden emberrel. Ebben az értelemben munkánkat soha nem fejezzük be. Minden 
egyes alkalommal, amikor elérünk valamit, arra törekszünk, hogy még többre jussunk.” 
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A 3. célkitűzéshez tartozó projekt 
 
A projekt koordinátora: 
Centre d’accueil pour adultes en difficulté 
Banalbois 
Mr. Léon Pirot 
Fax: +32 61 61 39 05 
 
A projekt partnerei 
Région Wallone 
Privince de Luxembourg 
FOREM 
CPAS 
Lire et Ecrire 
Alcoholics Anonymous 
Centre de Guidance Psychologique 
 
A projekt időtartama 
1994-től folyamatosan 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen évente 172.032. és 

196.608. között 
ESF 1994 óta évi 34. 406. 
 
Eredmények 
A projekt a 18-25 éves, súlyos szociális problémákkal küszködő embereket célozza meg, akik 
hosszú ideje munka nélkül vannak. A résztvevőknek akár a húsz százaléka is arra számíthat, 
hogy talál munkát, a többiek esetében pedig a program az első pozitív lépésnek tekinthető az 
újbóli beilleszkedés felé vezető úton. 
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AUSZTRIA 

A munkához visszavezető út kikövezése 
A Közép-Kelet-Európán a közelmúltban végigsöprő gazdasági és politikai változások 
Ausztria sok ipari szektorában strukturális változásokat idéztek elő. Ez különösen nyilvánvaló 
Vorarlberg Szövetségi Államban, ahol hagyományosan a textilipar a domináns gazdasági 
tevékenység. A fokozott verseny sok textilipari céget arra kényszerített, hogy szüntesse meg, 
vagy helyezze át termelését más, alacsonyabb bérű országokba. Az Európai Szociális Alap 
egy egész sor munkakeresési programot támogat, amelyeknek az a rendeltetése, hogy 
enyhítsék ezeknek a munkaerőpiaci fejleményeknek a hatásait. Ezen programok egyikének − 
a Vorarlbergi Foglalkoztatási Alapítványnak − az a célja, hogy segítsen a munka nélkül 
maradtaknak visszatalálni a munka világába. Az Alapítvány egy non-profit, politikailag el 
nem kötelezett szervezet, amelyet munkavállalói és munkáltatói szövetségek, 
szakszervezetek, szociális szolgálatok és sok képzési szervezet képviselői alkotnak. 

 

Mindazok, akik legalább hat hónapot dolgoztak, és akik a leépítéseket követően önhibájukon 
kívül munkanélkülivé váltak, jogosultak arra, hogy részt 
vegyenek a vorarlbergi programban. Minden évben 250-
300 létszámfelettivé vált ember iratkozik be és válik 
jogosulttá a részvételre, legfeljebb négy évig. Ez alatt az 
idő alatt a munkanélküli juttatással azonos összegű 
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„az önálló 
tevékenységeket folytató

munkaadók válnak.” 
új emberekből gyakran 
járadékot kapnak a 36 és 145 ECU közötti összeget elérő 
sztöndíjon felül. Az ESF 1995 januárja óta támogatja ezt a projektet, és ez a támogatás 1999 
égéig folytatódik. 

 siker biztos alapjainak lerakása 
lső lépésként minden résztvevőnek el kell végeznie egy 8-12 hetes orientációs kurzust, 
melynek során a foglalkoztatással kapcsolatos gyakorlatias információkat kapnak, és 
anácsadásban részesülnek. Karl Lamprecht, a projekt szakértője kifejti: „Abból a gondolatból 
ndulunk ki, hogy segítünk az elbocsátott embereknek abban, hogy újból visszaszerezzék 
nbizalmukat, és megtanulják felmérni képességeiket, hogy eldönthessék, hogyan tudnák a 
egjobban felhasználni készségeiket a munkaerőpiacon.” Az orientációs kurzust szakemberek 
gész sora vezeti, akik között vannak szociális tanácsadók és pszichológusok. A tanfolyamon 
anítanak alapvető számítógépes ismereteket, és vannak választható idegen nyelvi osztályok. 
 projektnek az a célja, hogy különféle gyakorlati képzések és tanácsadási kezdeményezések 
tján megkönnyítse a résztvevők számára a munka világába történő visszatérést. A képzések 
özött vannak klasszikus képzési programok, amelyeknek az a rendeltetése, hogy 
iszélesítsék a jelöltek piacképes készségeit. A program tartalmaz gyakorlatias 
egítségnyújtást az új munkahelyek kereséséhez, és munkahelyi tapasztalatokat is nyújt, hogy 
 munkát kereső emberek megismerkedhessenek a munkavégzés újfajta környezeteivel. 
zoknak a számára is biztosítanak képzést és tanácsadást, akik szeretnék elindítani saját üzleti 
állalkozásukat. „Szakértői tanácsadóink csoportja elkészít megvalósíthatósági tanulmányokat 
 jelöltek ötleteiről, és segítséget nyújtanak üzleti terveik összeállításában, és 
egvalósításában − mondja Karl Lamprecht. − Ez önmagában is elősegíti új munkahelyek 

étrejöttét, mivel az önálló tevékenységeket folytató új emberekből gyakran munkaadók 
álnak.” A vorarlbergi projekt ezenkívül nagy hangsúlyt helyez a munkahelyi helyettesítési 
rogramokra, és ezeknek a helyettesítéseknek gyakran az lesz az eredménye, hogy a 
allgatóknak felajánlanak állandó állásokat. Ezenkívül a résztvevők akkor is folytathatják 
anulmányaikat esti tanfolyamokon, ha teljes idejű munkát találnak.  
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A 3. célkitűzéshez tartozó projekt 
 
A projekt koordinátora: 
Beschäftigungs- und Ausbildungsinitiative 
Vorarlberg (BAV) 
Bregenz 
Mr. Karl Lamprecht 
Fax: +43 5574 47 2004 
 
A projekt partnerei 
AUFLEB (Munkanélküli élelmiszeripari munkások képzése) 
AUSPED (A szállítási szektor képzési és támogatási szervezete) 
 
A projekt időtartama 
1995 december – 1999 december 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen 325.335. 
ESF 110.614. 
Állami 214.721. 
 
Eredmények 
250-300 elbocsátott ember képzése. 
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HOLLANDIA 

A fogyatékosság akadályának leküzdése munkahelyi helyettesítések útján 
Hollandiában − és máshol Európában − sok fogyatékos rendkívüli nehézségekkel találkozik a 
munkakeresés során, annak ellenére, hogy ezek az emberek kiemelkedően jól 
foglalkoztathatóak és magasan motiváltak. Az ESF ezért támogatja a Detapool-projektet, 
amelyet az egész országban működtetnek a Foglalkoztatás közösségi kezdeményezés 
Horizont szála alapján. A programnak az a célja, hogy a fogyatékosoknak és a krónikus 
betegségekkel küszködőknek lehetőséget biztosítson a munkaerőpiacra történő visszatérésre. 
A Detapool a Start Diensten nevű kezdeményezés keretein belül működik, amely rugalmas 
munkalehetőségeket teremt munkanélküli és hátrányos helyzetű emberek számára. A Start 
Diensten együttműködik olyan testületekkel, mint például a GAK Hollandia, amely az ország 
kollektív ipari biztosítását kezeli. A Detapool megszervez helyettesítéseket fogyatékos 
résztvevők számára a 28 GAK irodán keresztül. 
A jelentkezőket a Detapool a GAK-n, vagy az egyik holland ipari biztosítási testületen 
keresztül regisztrálja. Ilyen módon a Start tisztségviselői és a GAK munkaügyi szakértői a 
GAK létesítményeinek felhasználásával közösen tudnak tevékenykedni annak érdekében, 
hogy a jelentkezők testi képességeit összeegyeztessék a gondosan kiválasztott 
munkalehetőségekkel. A Detapool, miután alaposan felmérte a lehetséges munkáltatókat, 
kiválasztja közülük a megfelelő jelentkezőket. Ez az alapos szűrési eljárás gondoskodik arról, 
hogy a helyettesítések után csak ritkán van szükség további válogatásra. A Detapoollal társult 
cégeknek körülbelül a fele úgy dönt, hogy először kisegítő dolgozóként alkalmazza a 
jelentkezőket az intézkedés által felkínált előnyök miatt, nem is beszélve azokról a 
juttatásokról, amelyeket a programban részt vevő munkavállalók élveznek. 

Kisegítés 
A kisegítő munka kezdeti szakaszaiban nincs közvetlen szerződés a munkaadó és a 
munkavállaló között. A Detapool külön szerződéseket köt minden résztvevővel. A 
munkavállaló legalább hat hónapra köt szerződést a Detapoollal, heti 15 óra munkára. A 
Detapool dolgozói a kisegítő munka során támogatásban és útmutatásokban részesülnek. 
Ezenkívül ebben az átmeneti periódusban szociális juttatásaikat is megkapják, még akkor is, 
ha a foglalkoztatás az időtartam vége előtt megszakad. Ezért a munkavállalóknak bőven van 
idejük arra, hogy viszonylag stresszmentes körülmények között alkalmazkodjanak új 
munkakörükhöz és környezetükhöz. 
A munkaadók a Detapoollal megkötött szerződésük értelmében elvben beleegyeznek abba, 
hogy a foglalkoztatási periódus lejárta után megtartják a jelentkezőket. Az állandó munkahely 
felajánlásával kapcsolatos végleges döntést a kisegítés vége előtt három hónappal kell 
meghozni, és ekkor mindig meg kell állapodni a teljes foglalkoztatás feltételeiről. A kisegítő 
munka időtartama alatt a munkaadók mentesülnek szokásos adminisztrációs kötelezettségeik 
alól, például a bérköltséggel, a támogatásokkal, vagy a kormányzati képzéssel és a 
támogatások finanszírozásával kapcsolatos adminisztrációtól, ezért több idejük marad annak 
felmérésére, hogy a munkavállalók megfelelnek-e az állás által támasztott követelményeknek. 
Ezenkívül az ESF-től kapott támogatásnak köszönhetően a Detapool viszonylag alacsony áron 
tudja felajánlani ezeket a szolgáltatásokat. 
A Detapool akkor is felkéri a munkaadókat arra, hogy fogadják el a tartós foglalkoztatás 
alapelvét, és azt, hogy ennek a célnak az elérése érdekében együttműködnek a jelentkezőkkel, 
ha nem kerül sor kisegítő munkára. 
1995-ben, a projekt megkezdése előtt könnyedén elérték azt a cél, hogy évi 150 fogyatékos 
személy számára munkát találjanak, és több mint 500 kisegítő munkahelyi helyettesítésre 
került sor. A projekt sikerét jelzi (egy felmérésen kívül, amely a munkahelyi helyettesítési 
projektek legjobb módszereire összpontosított) az, hogy a csere- és a képzési programokat 
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németországi, spanyolországi és svédországi szervezetekkel való partnerségben hajtották 
végre. 
 
Foglalkoztatás-Horizont projekt 
 
A projekt koordinátora 
Start Diensten/Detapool 
Gouda 
Ms. Anastasia Goedbloed 
Fax: +31 182 545 469 
 
A projekt partnerei 
Stadt Offenbach am Main, Németország 
Diputación de Salamanca, Spanyolország 
Upplands-Bro Kommun, Svédország 
 
A projekt időtartama 
1995 – 1997 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen 5.042.160. 
ESF 1.994.505. 
Magán 3.047.655. 
 
Eredmények 
A kezdeti általános cél 800 munkahelyi helyettesítés volt három év alatt. Az elért 
helyettesítések száma 1997 októberének végén 1740-nél tartott. 
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ÍRORSZÁG 

Közösségi foglalkoztatás: egy „mindenki nyer”-jellegű megoldás 
A munkanélküliséggel kapcsolatos számadatok jelenleg az elmúlt hét év legalacsonyabb 
szintjén állnak, de az európai standardok szerint még mindig túl magasak. Az ország egyik 
legfontosabb kezdeményezése a közelmúltban, amely az embereknek a munka világába 
történő visszavezetésére irányult, a Közösségi Foglalkoztatás (CE) volt. 1996 végéig a FÁS, 
az állami képzési testület védnöksége alatt, és az ESF társfinanszírozásával, mintegy 40.400. 

résztvevőt foglalkoztattak több, mint 3000 CE 
projektben, szerte az országban. Az egyes 
projekteket önkéntes közösségi csoportok és 
helyhatóságok szponzorálták. 
Patricia Curtin, a FÁS programfejlesztési igazgatója 
kifejti a kezdeményezés mögött meghúzódó 
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„ezek a rendszerek remek 
katalizátornak bizonyultak, 
amelyek arra késztetik a 
munkanélkülieket, hogy 
keressenek munkát.” 
gondolkodásmódot: „A CE egy ideiglenes 
oglalkoztatási program, amely elsősorban a tartósan munkanélküli embereket célozza meg, 
s amely általában egy évig tart.” A rugalmasság kulcsfontosságú tényező arra az alapelvre 
pítve, hogy kéthetenként 19 órát dolgoznak, ezért a résztvevők szabadon elvállalhatnak más 
unka- vagy képzési lehetőségeket „szabad” idejükben. 

 helyi közösségek szolgálata 
 CE-kezdeményezések az olyan jellegű munkákra összpontosítanak, amelyeket egyébként 

enki sem végezne el − magyarázza Patricia. Nem amúgy is elvégzett munkákat akarunk 
elyettesíteni, ezért a rendszert közösségi csoportokon keresztül működtetjük, amelyek 
egállapítják a helyi szükségleteket, legyen az akár a fogyatékosoknak való segítségnyújtás, 

özösségi média-szolgáltatások létrehozása, gyermekfelügyelet, vagy városszépítési projektek 
egszervezése.” A CE-programok támogatják továbbá a helyi fejlesztési stratégiákat az 

rszág sok hátrányos helyzetű körzetében. 
 CE rendkívül sikeresnek bizonyult az idősebb munkanélküliek arra való bátorításában, 
ogy vegyenek részt különféle képzésekben. Patricia szerint: „...ez a csoport gyakran az 
skolával azonosítja a képzést, de a közösségi foglalkoztatásban valami olyasmit tesznek, 
mely hasznos a közösségnek. Ez pedig a büszkeség és az önbecsülés forrásává válik.” 
A kezdeményezés mindkét résztvevő fél számára előnyös − magyarázza Pat O’Toole, a FÁS 
urópai Uniós ügyekkel foglalkozó menedzsere. − A projektek tartós előnyökkel járnak a 
özösségek számára − mondja. Különösen a gyermekgondozási szolgálatoknak van hatalmas 
elentősége, mert ez sok nő számára lehetővé teszi, hogy visszamenjen dolgozni. Ezenkívül 
zek a programok remek katalizátornak bizonyultak, amelyek arra késztetik a 
unkanélkülieket, hogy keressenek munkát.” 

egvalósítás 
erval Byrne, a galway-i Macnas színjátszó csoport adminisztrátora úgy véli, hogy a CE 
énzügyi támogatása nélkül a Macnas nem lett volna képes színpadra vinni sok nagy 
olumenű produkciót, és nem tudott volna olyan sok képzési lehetőséget biztosítani. „A CE 
gy volt dolgozója most színész New York-ban, egy másik a híres Jacques le Coq pantomim-
skolájában tanul Párizsban” − mondja büszkén. 

yermekfelügyelet 
 Waterford Gyermekgondozási Központ azon kevés írországi bölcsődék egyike, amelyeket 

zzal a kifejezett céllal építettek fel, hogy CE dolgozókat szolgáljon, például a huszonnégy 
ves Paula Ryant, aki gyermekgondozási felügyelő. 
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Paula elmondja, hogy a standard heti 19 és fél órán keresztül vigyáz gyermekekre, ezenkívül 
egy gyermekgondozási bizonyítvány megszerzéséért tanul. „Szabad időmben 
gyermekfelügyeleti és kreatív játék tanfolyamra járok a Waterford technológiai Intézetben, 
amelyet a CE-program támogat. Minden esélyem megvan arra, hogy a tanfolyam és a 
tanulmányaim elvégzése után felkészült leszek arra, hogy teljes idejű munkát találjak.” 
 
3. célkitűzés típusú cselekvés, amelyet az 1. célkitűzés alapján finanszíroznak 
 
A projekt koordinátora 
FÁS 
Dublin 
Mr. Pat O’Toole 
Fax: +353 1 272 0317 
 
A projekt időtartama 
1994 – 1999 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen 384,5 millió 
ESF 15,3 millió 
Állami 369,2 millió 
 
Eredmények 
Az utólagos felmérések azt mutatják, hogy a CE volt résztvevőinek 36 százaléka dolgozik. 
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A munka rejtett költségeinek csökkentése 
Luxemburgban rendkívül kedvezőek a foglalkoztatási statisztikai adatok: a munkanélküliségi 
ráta alig 3,4%, és a munkanélküli populációt alkotó körülbelül 6.000. embernek a 60 
százaléka hat hónapon belül talál munkát. Ez a kedvező háttér azonban csak még jobban 
megnehezíti azoknak a helyzetét, akik az elviselhetőnél hosszabb időre kiesnek a munkából. 
Ez különösen vonatkozik azokra az ötven év felettiekre, akik bármilyen okból kifolyólag 
elveszítik munkájukat. Az ebbe a kategóriába tartozó emberek gyakran nem rendelkeznek a 
legkorszerűbb technikai készségekkel, és foglalkoztatásuk feltehetően költségesebb, mivel 
már sok éve dolgoznak. 1996 júliusában az Adem néven ismert Luxemburgi Munkaügyi 
Hivatalban regisztrált munkakeresők 8,6 százaléka ötven éves, vagy idősebb volt. 
A luxemburgi kormány azáltal demonstrálja hajlandóságát ezeknek az érett korú 
munkakeresőknek az újbóli integrálására, akiknek a többsége életében először tapasztalja meg 
a munkanélküliséget, hogy bevezetett pénzügyi ösztönzőket az őket alkalmazó munkaadók 
számára. A hatóságok az ESF segítségével megszervezték, hogy a munkaadó és a 
munkavállaló által fizetett társadalombiztosítási hozzájárulás egy részét visszatérítik, ha egy 
társaság egy tartósan munkanélküli, vagy érett korú munkakeresőt alkalmaz. 

A törvények előkészítik az utat 
Az 1993 júliusában hatályba lépett nemzeti törvények vezették be ezt a rendszert, és 
meghatározták a jogosultsági kritériumokat. Ezek visszatükrözik a kormány 
foglalkoztatáspolitikájának prioritásait: a munkaadó köteles legalább 24 hónapos időtartamra 
érvényes szerződést felajánlani a munkát kereső embernek, és a munkavállalót legalább heti 
húsz órában kell foglalkoztatni a szóban forgó munkakörben. Ezenkívül a munkáltatónak 
legkésőbb két hónappal a dolgozó hivatalos alkalmazása után regisztráltatnia kell magát 
ugyanazon rendszerben. Annak az időtartamnak a hossza, amelyen keresztül a munkáltatók 
kihasználhatják ennek a programnak az előnyeit, az általuk felajánlott szerződés típusától és a 
munkakereső profiljától függően változik. A határozott idejű szerződések 18 hónapi rabattra 
jogosítják fel a munkaadókat, míg a munkakeresővel megkötött határozatlan idejű szerződés 
után, aki harminc év feletti és több mint egy éven keresztül regisztrált munkanélküli volt, ez 
az idő két évre meghosszabbodik. Amennyiben a munkát kereső ember betöltötte az 
ötvenedik életévét, a munkáltató hét éven keresztül igénybe veheti a rabattot, függetlenül 
attól, hogy a munkakereső mennyi ideig kapta a segélyt. 1993 júliusa és 1997 júniusa között 
az Ademhez összesen 274 kérelmet juttattak el, és ebből 188 kérelem alapján teljesít ma 
kifizetéseket. 

Egy adminisztratív intézkedés 
A rabatt-rendszer egy tisztán pénzügyi és adminisztratív jellegű intézkedés. A Munkaügyi 
Hivatal a Munkaügyi Minisztériummal és az Európai Szociális Alappal együtt (ez utóbbi 
viseli a költségek 45 százalékát) ajánlja fel a pénzügyi segítséget. A kérelmekről kizárólag a 
részvételi feltételek alapján döntenek, ezért elengedhetetlen a feltételek teljesítése. 
Claude Heinen projektmenedzser arról számol be, hogy jóllehet szükség volt valamennyi 
időre ahhoz, hogy a munkába történő visszavezetési program gyökeret verjen, és ismertté 
váljon, ma már egyre több kérelem érkezik be, és a kezdeményezés egyre lendületesebbé 
válik, amint a program ismertetésére irányuló határozott erőfeszítések eredményeként egyre 
több munkáltató megismeri. 
 
A 3. célkitűzéshez tartozó projekt 
 
A projekt koordinátora: 
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Luxemburgi Munkaügyi Hivatal (Adem) 
Luxemburg 
Mr. Claude Heinen 
Fax: +352 40 61 40 
 
A projekt partnerei 
Luxemburgi Munkaügyi Minisztérium 
 
A projekt időtartama 
1993 – 1999 (első szakasz) 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen 
(1994-1996) 

811.700. 

ESF 365.068. 
Állami 446.432. 
 
Eredmények 
1997 júniusában 188 munkakereső számára sikerült állandó, vagy határozott idejű 
munkaszerződést találni a program alapján. Az érintett emberek közül hetvenen ötven éven 
felüliek voltak. 
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Vállalkozói kezdeményezések 
Tampere régi ipari város Finnország középső részén. Jelenleg lakosságának egyötöde 
munkanélküli. Mivel csak alig néhány helyi vállalkozás tud foglalkoztatást kínálni a 
közösségnek, alternatív lehetőségként arra bátorítják a munkanélkülieket, hogy kezdjenek 
bele saját vállalkozásokba. 
Az Ensimetri, vagyis „Az első 

„számos kapcsolatunk és 
részletes tervünk van a 
gyártáshoz és az értékesítéshez” 

méter” nevű projektet 1996-ban indították el az ESF és néhány 
más partner támogatásával. Jari Jokilampi, a projekt menedzsere kifejti: „...ezt a központot 

arra a célra terveztük, hogy a munkanélküliek 
szakértői tanácsokban és képzésben 
részesüljenek, hogy elindíthassuk őket azon az 
úton, amely a vállalkozói létformához vezet 
Mindenki, akit érdekel az önálló vállalkozás 
elindításának lehetősége, egyetlen helyen 

megkaphatja az összes olyan információt, amelyre szüksége van.” 
Egészében véve a projekt a legalább huszonöt éves munkakeresőkre összpontosít. Célkitűzése 
1996-1997-re az volt, hogy segítséget nyújt 600 új vállalkozás elindításához, és gondoskodik 
arról, hogy ezeknek legalább a 90 százaléka még két év tevékenység után is működjön. 

A profithoz vezető utak 
A kezdeményezés találkozók megszervezésével, a médiában való hirdetésekkel és a helyi 
rendezvényeken való részvétellel vonzza magához az ügyfeleket. A központ rendkívül egyéni 
megközelítési módja gondoskodik arról, hogy minden ügyfél üzleti elképzelését gondosan 
kiértékeljék. Az ügyfelek üzleti tanácsokat kapnak, és egy „szakértői” felülvizsgálat során 
kikérdezik őket vállalkozásukról. Az eljárás végén a legtöbb résztvevő lemond terveiről, 
mivel ezt az aprólékos eljárást abból a célból tervezték meg, hogy a bukásra ítélt 
vállalkozások közül kiválogathassák az életképesnek tűnő ötleteket. 
Azoknak az ügyfeleknek, akik úgy döntenek, hogy nem indítják el vállalkozásukat, segítséget 
nyújtanak alternatív lehetőségek feltárásához, például bemutatják projektjét egy 
együttműködésnek. Vannak, akiknek azt tanácsolják, hogy vegyenek részt továbbképző 
tanfolyamokon, vagy támogatást nyújtanak nekik ahhoz, hogy találjanak munkahelyet. 
Az Ensimetri nemcsak abban segít a sikeres résztvevőknek, hogy elindíthassák saját üzleti 
vállalkozásaikat, hanem megszervez képzési tanfolyamokat és kidolgoz együttműködési 
hálózatokat. „Az első hat hónap során minden új vállalkozóval tartjuk a kapcsolatot, és az első 
év letelte előtt felkeressük vállalkozásaikat, és megbeszéljük velük képzési és tájékoztatási 
szükségleteiket. Ez a megfigyelési tevékenység a második üzleti év végéig is eltarthat” − 
mondja Jari Jokilampi. Ma az új vállalkozók 40 százaléka nő, és az új vállalkozások túlnyomó 
többségében a tulajdonos a szolgáltatási szektorban tevékenykedik. 

Egy sikeres vállalkozás 
1996 októberében Pauli Lagerstedt és Mauri Virta azzal az ötlettel állt elő, hogy 
megszerkesztenek egy speciális ajtóhálót, abból a célból, hogy távol tartsák a szúnyogokat és 
a rovarokat a lakásokból és az egyéb épületekből. A mágneses zárószerkezet a kerethez 
rögzíti az ajtót. 
Lagerstedt és Virta elkészítette ötletének prototípusát és megszerezte a szabadalmi jogot, de 
ezután szükségük volt pénzügyi támogatásra a termék gyártásának a lehető leggyorsabb 
elindításához. Az Ensimetritől kapott pénzügyi és marketing javaslatoknak köszönhetően a 
következő évben már eladásra kész állapotban voltak az első ajtók. Virta ezt mondja: „Ma 
már számos kapcsolatunk és részletes tervünk van a gyártáshoz és az értékesítéshez. Az 
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Ensimetri támogatása nélkül nem tudtuk volna termékünket ilyen gyorsan és ilyen sikeresen 
piacra dobni.” 
 
A 3. célkitűzéshez tartozó projekt 
 
A projekt koordinátora: 
A Tamperei Régió 
Új Vállalkozási Központ 
Tampere 
Mr. Jari Jokilampi 
Fax: +358 31 516 609 
 
A projekt partnerei 
Tampere város 
Kereskedelmi és Ipari Minisztérium 
Vállalkozói Szolgálatok 
Tampere Regionális Új Vállalkozási Központ 
Häme Munkaügyi Körzet 
Tampere Technológiai Központ, Hernia 
Finn-Mail Research 
Pirkanmaa Vállalkozói Szövetség 
Regionális Fejlesztési Alap 
A régió önkormányzatai 
 
A projekt időtartama 
1996 – 1997 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen 3.038.983. 
ESF 1.092.881. 
Állami 1.783.051. 
Magán 163.051. 
 
Eredmények 
1996-ban 786 munkanélküli személy kereste meg az Ensimetri központot új üzleti 
vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelésekkel. Közülük 285-en létre is hozták saját 
társaságaikat, amelyeknek 97 százaléka egy évvel később még működött. 1997. január és 
augusztus között 210 ember lett vállalkozó. 
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A „zöldellő” és napfényes kilátások 
A spanyol sziget, Mallorca, izgalmas és virágzó nyaralóhelyként közismert. A sziget 
lakosságának nagy része azonban kimaradt a turisztikai ipar előnyeiből. Az ipar szezonális és 
széttagozódott jellege miatt Mallorcán a foglalkoztatási lehetőségek bizonytalanok és 
kiszámíthatatlanok. Ezenkívül a turisták tömeges megjelenése az elmúlt években 
katasztrofális hatást gyakorolt a sziget természeti erőforrásaira, és az emberekben feltámadt a 
félelem, hogy Mallorca végül el is veszítheti vonzerejét, amellyel Európa egyik legkedveltebb 
turisztikai uticéljaként ma rendelkezik. 
A Deixalles Alapítvány az ESF támogatásával kidolgozott egy programot a jelenlegi 
turisztikai modell szociális és környezetvédelmi hátrányainak leküzdésére annak érdekében, 
hogy elmozduljanak egy új, fenntarthatóbb modell irányába. A „Prométeusz új élet” 
elnevezésű projektnek kettős célkitűzése van: a környezet fejlesztése, ugyanakkor 
munkahelyek teremtése. 

Öt szál 
A program − szociális és munkaerőpiaci reintegrációs célkitűzéseinek elérése érdekében − 
összekapcsolja a helyi fejlesztési programokat környezetvédelmi kezdeményezésekkel. A 
tevékenységek öt fő szál mentén folynak: 
Az első: szakmai képzési tanfolyamok biztosításával, amelyek például „zöld területek 
létrehozásával és fenntartásával”, „az energia és az erőforrások megőrzésével”, és más 
kapcsolódó témakörökkel foglalkoznak. 
A második: segítséget ajánlanak az önálló tevékenységet folytató embereknek, hogy 
segítsenek nekik új vállalkozások létrehozásában olyan területeken, mint a bio-építkezés, 
bútorok restaurálása, fémek újrahasznosítása és kerékpáros futárszolgálatok létrehozása. 
A harmadik: egy hivatal felállításával, amely széleskörű szakmai tanácsokat és útmutatásokat 
nyújt a munkakeresőknek. 
Negyedszer: folyamatos munkahelyi támogatás biztosításával azoknak a számára, akik 
nekifognak új kezdeményezéseknek. 
És végül: nemzetközi és régiók közötti tevékenységek kidolgozásával, amelyek megkönnyítik 
az ezen a területen szerzett pozitív tapasztalatok kicserélését. 
Amint Jordi Lopez, a projekt koordinátora kifejti: „Munkánk arra az alapelvre épül, hogy a 
foglalkoztatási lehetőségek részét alkotják a reintegrációs folyamatnak azoknak az 
embereknek az esetében, akiknek gondjaik vannak a társadalommal. A projekt legfontosabb 
haszna abban a tényben rejlik, hogy az embereket visszavezetjük a munkaerőpiacra valós 
munkahelyek létrehozásával, amelyek a társadalom számára is tartós hasznokat hoznak. Ez a 
büszkeség érzetét kelti a résztvevőkben.” 

Új készségek 
Alfonso Machado, a „zöld területek létrehozásával és fenntartásával” foglalkozó tanfolyam 

egyik hallgatója nagyon élvezte a képzést. „A 
Plaza del Quardaro-ban, ahol a tanfolyamot 
megtartották, új készségekre tehettem szert − 
mondja lelkesen. Megtanultam új kertészeti és 
építkezési technikákat, és kicseréltünk hasznos 
információkat más hallgatókkal.” 

J
a
m
g

„Harcolhatunk a szociális 
marginalizálódás ellen, ha az 
erőforrások rendelkezésre állnak, 
és megvan bennünk erre a 
60

uan Carlos Bauzá, az Escapats, egy kerékpáros futárszolgálat menedzsere, azt mondta, hogy 
 program előhozta az emberek legjobb tulajdonságait. „A saját tapasztalataim alapján 
egértettem, hogy azok az emberek, akiknek le kellett küzdeniük súlyos problémákat, 

yakran sokkal keményebben dolgoznak − mondta. Sokkal jobban megbíznak a társaságban, 
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és sokkal inkább támogatják, mert mindenki másnál jobban tudják, mit jelent az, ha valakinek 
nincs munkája.” 
Antonio Pons, a projekt igazgatója bizonyos abban, hogy a program hozzájárult egy 
igazságosabb és környezetvédelmi szempontból fenntarthatóbb jövő létrehozásához 
Mallorcán: „Harcolhatunk a szociális marginalizálódás ellen, ha az erőforrások rendelkezésre 
állnak, és ha megvan bennünk erre a hajlandóság − mondja.” 
 
Foglalkoztatás-Integra projekt 
 
A projekt koordinátora 
Deixalles Alapítvány 
Palma de Mallorca 
Mr. Antonio Pons 
Fax: +34 71 47 32 24 
 
A projekt partnerei 
A Baleári-szigetek kormánya, Spanyolország 
GIEPP, Franciaország 
Hefboom, Belgium 
 
A projekt időtartama 
1995-1997 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen 480.392. 
ESF 240.196. 
Állami 240.196. 
 
Eredmények 
215 ember talált munkát. Létrejött négy vállalkozás a kerékpáros futárszolgálat, az építkezés, 
a bútorrestauráció és az újrahasznosítás területén. 47 ember képzésben részesült. 
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Aktív képzés otthonról otthonra 
Koppenhága, sok más európai városhoz hasonlóan, küszködik a hatalmas munkanélküliség 
problémájával. 1985 és 1994 között a fővárosban rendelkezésre álló munkahelyek száma 
hatvanezerrel csökkent. A tanulmányok kimutatták, hogy ugyanebben az időben megdöbbentő 
számú fiatal munkanélküli semmiféle szakmai képzésben nem részesült. Ezért szükség volt 
egy célorientált kezdeményezésre a munkanélküliek bátorítása érdekében, hogy vállalják a 
képzést, és hogy támogatást nyújtsanak nekik tanulmányaikhoz, hogy végül teljesen 
felkészültek legyenek a modern munkakörök betöltésére. Az ESF ennek következtében 
támogatta az Aktív Képzési Felkészítés, vagyis az AUF létrehozását. 

Második lehetőség 

„Sokunknak csak egy kevés segítségre és 
bátorításra van szüksége. Motivál 
bennünket az a tény, hogy meg kell 
jelennünk összejöveteleken, és ha van 
házi feladatunk, azt itt elkészíthetjük.” 

1996 nyarán 27 személy vett részt egy programban a koppenhágai Osterbro-ban, akik közül 
tizenheten gyermeküket egyedül nevelő szülők voltak. A tanulók sokféle okból vettek részt 
ebben a programban: vagy azért, mert nem végezték el a kötelező osztályokat, vagy azért, 

mert rossz eredményeket értek el a 
vizsgákon. Voltak, akik kimaradtak 
valamilyen képzésből, vagy nem 
végeztek el egy-két tantárgyat, amely 
szükséges volt ahhoz, hogy felvegyék 
őket valamilyen képzési tanfolyamra. 
A kezdeményezésnek az volt a 
célkitűzése, hogy felkészítsék ezeket a 

fiatalokat a munkavállalásra azáltal, hogy biztosítják a számukra azt a bázist, ahol 
folyamatosan tanácsokat, segítséget, vagy általános útmutatásokat kaphatnak. A hallgatók egy 
részének segítségre volt szüksége a házi feladatok elkészítéséhez, vagy olvasási készségeik 
fejlesztéséhez. Másoknak külön segítségre volt szükségük tanulmányaik megszervezéséhez, a 
vizsgákra történő felkészüléshez, vagy egyszerűen csak egy csendes hely kellett nekik. 
Birgitta Rosén, a projekt vezetője kifejti a kezdeményezés mögött meghúzódó gondolkodást: 
„Ennek a célcsoportnak különösen szüksége volt tapintatos, minőségi bánásmódra az 
oktatásban és a képzésben, hogy teljes mértékben fel lehessen készíteni őket a munkaerőpiac 
követelményeire.” 
A program az egyéni támogatás és útmutatás mellett egy szociális támaszpontot is biztosít. A 
központban szociális és kulturális rendezvényeket, továbbá workshopokat és tanulmányi 
köröket szerveznek. Rendelkezésre állnak továbbá számítógépek, amelyekről el lehet érni az 
internetet, valamint egy könyvtár, amely jól el van látva szótárakkal és segédkönyvekkel. 
Louise, a tanfolyam egyik résztvevője megjegyzi: „Sokunknak csak egy kevés segítségre és 
bátorításra van szüksége. Motivál bennünket az a tény, hogy meg kell jelennünk 
összejöveteleken, és ha van házi feladatunk, azt itt elkészíthetjük. Természetesen a 
számítógépeket is használhatjuk, így modern és szakmai módon tudjuk elvégezni házi 
feladatunkat." 

Jó osztályzatok 
Egy év eltelte után a projekt eredményei önmagukért beszélnek. A tanfolyam összesen 
huszonhét résztvevője közül csak egy fő maradt ki a programból. A többiek közül egy 
személy továbbtanult, egy pedig talált állandó munkát. A többi 24 hallgató a kezdeti 
cselekvési terv szerint folytatta a programot, és 1997-ben valamennyien rendkívül sikeresen 
letették a különféle vizsgákat.  
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Az ESF az első hat hónapban támogatta ezt a tevékenységet. Ezután a programot 
kiterjesztették, mivel a tanulmányi tevékenységek és a részvétel kielégítőnek bizonyult. Azóta 
a koppenhágai önkormányzat finanszírozza ezt a sikeres kezdeményezést. 
 
A 3. célkitűzéshez tartozó projekt 
 
A projekt koordinátora 
Koppenhágai Önkormányzat 
Koppenhága 
Ms. Birgitta Rosén 
Fax: +45 35431701 
 
A projekt partnerei 
Felnőttoktatási Központ (VUC) 
Koppenhága 
Fredriksberg önkormányzatai 
 
A projekt időtartama 
1996. augusztus – 1997. december 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen 172.049. 
ESF 57.156. 
Állami 114.893. 
 
Eredmények 
A tanfolyam összesen huszonhét résztvevője közül csak egy fő maradt ki a programból. A 
többiek közül egy személy továbbtanult, egy talált állandó munkát, a többi hallgató pedig 
letette a vizsgákat. 
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A jövő felépítése 
A VDAB, a Flamand Foglalkoztatási és Szakképzési Szolgálat széleskörű kapcsolatokat 
épített ki a potenciális munkáltatókkal és a munkakeresőkkel egyaránt. A VDAB a mai napig 
csak az építőiparban több mint kétezer ember számára biztosított képzést Flandriában. Ezt az 
eredményt a képzett munkaerő iránti, a piac által meghatározott igényekre adott válaszul érte 
el. 
A helyi VDAB irodák havi rendszerességgel találkoznak a társaságok és a szakszervezetek 
vezetőivel (a „szociális partnerekkel”), a cselekvés irányvonalainak meghatározása céljából. 
„Munkaerőpiaci ismereteinket kiindulási pontként felhasználva a szociális partnerek 
együttműködnek velünk annak eldöntésében, hogy a piac mely területeit kell megcéloznunk” 
− magyarázza Hubert Driesen, a projekt koordinátora. 

Kitörés az ördögi körből 

„Az a célunk, hogy megtörjük azt az 
ördögi kört, amely csapdába ejtette azokat 
a munkanélküli férfiakat és nőket, 
akiknek nincs semmiféle gyakorlatuk.” 

Az ESF által támogatott építőipari program megfelelő jelöltjeit a helyi munkaügyi központok 
útján válogatják ki. Miközben a jelentkezők közül szinte minden férfi rendelkezik valamennyi 

építőipari ismerettel, a nőknek 
gyakorlatilag semmiféle szakmai 
tapasztalata nincs. „Az az elsődleges 
célunk, hogy megtörjük azt az ördögi 
kört, amely csapdába ejtette azokat a 
munkanélküli férfiakat és nőket, 
akiknek nincs semmiféle gyakorlatuk” 

− mondja Driesen. 
A megszűrt és kiválogatott résztvevők megkezdik a képzést. A hallgatókat száztíz rendkívül 
magasan képzett tanár támogatja, akiket egyenként válogattak ki erre a feladatra. A legtöbb 
jelölt hat-nyolc hónap alatt elvégzi a tanfolyamot, majd sor kerül egy hathetes munkahelyi 
helyettesítésre egy helyi SME-nél, ahol valós munkahelyi tapasztalatokra tesznek szert. 

Kereslet és kínálat 
A hallgatókat a helyettesítések során kiértékelik, és a felmérés eredménye munkakeresési 
felkészültségük nélkülözhetetlen részét alkotja. „Az esetek 70 százalékában − mondja Driesen 
− a jelölteknek felajánlanak munkát, mielőtt visszajönnének, hogy befejezzék 
tanulmányaikat!” A sikereknek ezt a rendkívül magas arányát annak tulajdonítja, hogy a helyi 
munkaügyi központok alaposan ismerik a munkáltatók szükségleteit. Bizonyos esetekben a 
szakképzési központok gyakorlatilag egy bizonyos szerződés elnyerésére készítik fel a 
jelölteket. Ezek a bizonyos projektek alkalmanként egynél több társaságot érintenek. 
Általában azonban önálló társaságokat céloznak meg, mivel a program sikereinek aránya 
sokkal magasabb, ha csak egy vállalkozás van érintve az ügyben. 
A munkáltatók a munkahelyi helyettesítések biztosításán túl általában a jelölt havi 
juttatásaihoz is hozzájárulnak az államtól kapott segélyeik „megfejelésével”. Ezért a hallgatók 
a helyettesítés ideje alatt csaknem ugyanannyi pénzt kapnak, mint azok az állandó 
alkalmazottak, akik ugyanazon az építkezési helyszínen dolgoznak. 
Ezenkívül a projekt teljes költségvetésének a húsz százalékát non-profit szervezetek 
biztosítják azáltal, hogy munkahelyi tapasztalatokat nyújtanak egyéneknek, általában olyan, 
tartósan munkanélküli embereknek, akiket nem vesznek fel azonnal a tanfolyamra. Ezeknek a 
helyettesítéseknek az a rendeltetésük, hogy felkészítsék a jelölteket arra a fegyelemre és 
rutinszerű tevékenységekre, amelyeket a program meg fog követelni tőlük. 
Amint ezt a program rendkívüli sikeressége demonstrálja, a kezdeményezés egyértelműen 
arra helyezi a hangsúlyt, hogy tartós megoldásokat találjanak a munkanélküliek számára. 

 64



BELGIUM 

 
A 3. célkitűzéshez tartozó projekt 
 
A projekt koordinátora 
VDAB (Flamand Foglalkoztatási és Szakképzési Szolgálat) 
Brüsszel 
Mr. Hubert Driesen 
Fax: (+32-2) 506 04 28 
 
A projekt időtartama 
Folyamatos 
 
Finanszírozás (ECU-ben) 
Összesen (1996) 9.437.742. 
ESF 3.162.996. 
Állami 6.031.248. 
Egyéb 243.498. 
 
Eredmények 
A tanfolyam résztvevőinek 80 százaléka állandó munkát talál. 
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Az ESF számadatai és kapcsolatfelvételi lehetőségei 
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Markiesstraat I Fax: + (34.1)  347.85.95 Fax: + (352) 33.28.88 Office 
B-1000 BRUSSEL   Kungsgatan 8, 3rd floor –  
Tel.: + (32 2) 507.44.28 BOKSZ 7785 France  Nederland 
Fax: + ((32 2) 507.44.25 Ms. Marie Christine PALICOT Mr. Dik KARSTEN S-10396 STOCKHOLM 
Email: RACINE Ministerie van Sociale Zaken en Fax: + (46.8) 453.72.01 
ludwig.fonck@vlaanderen.be Internet: www.eupro.se 73-77,rue Pascal Werkgelegenheid – BUESI 
  FR-75013 PARIS Anna van Hannoverstraat 4 

Tel.: +(33.1) 44.08.65.10 NL-2509 LV DEN HAAG Belgique United Kingdom 
Ms. Jenny CHARLIER Ms. Fiona BATES Fax: + (33.1) 44.08.65.11 Tel.: + (31.70) 333.43.56 
Cellule FSE 
WTC Tour 1,14° étage, 
Bld. E. Jacqmain 162, Bte. 16 
B-1210 BRUXELLES 
Tel.: + (32.2) 207.76.41 
Fax: + (32.2) 203.03.45 
Email: fse@mail.interpac.be 

 
Danmark 
Mr. Peter SANDERHOFF 
Socialministeriet 
Holmes Kanal 22 
DK-1060 KØBENHAVN Ø 
Tel.: + (45) 33.92.93.00 
Fax: + (45) 33.93.25.18 
Email: DPPS@SM.DK 

 
Deutschland 
Ms. Sibylle HONNEF 
Tel.: + (49.228) 985.99.21 
Eurppabüro für 
Projektbegleitung 
Endenicher Strasse 125 
D-53115 BONN 
Fax: + (49.228) 985.99.80 

 
Ellada 
Ms. Athanasie PIPERGIA 
Ethniko Instituto Ergasias – EIE 
6-8 Kosti Palama and Galatsiou 
Aveneu 
GR-11141 ATHINAI 
Tel.: + (30.1) 228.51.33 
Fax: + (30.1) 228.51.22 
Email: nli@itel.gr 
Internet: www.eie.org.gr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Email: info@racine.asso.fr ECOTEC Fax: + (31.70) 333.40.48 
Interner: www.racine.asso.fr Pristley House, 28-34 Albert Street

UK-B4 7UD BIRGMINHAM  
Email: T.W.X.M.KARSTEN@ 

 minszw.unisource.nl 
Tel.: + (44.121) 616.36.60  Iraland 
Fax: + (44.121) 616.36.80 Mr. Tom RONAYNE Österreich 
Email: employment@ecotec.co.uk Work Research Co-Operative Ms Elke BENEKE 

4 Lower Ormond Quay Northern Ireland G.I.P. – Gemeinschaftsinitiati 
IRL-I DUBLIN Mr. Michael HEGARTY -ven und Programme der EU 
Tel.: + (353.1) 872.31.00 PROTEUS Karl Schweighofergasse I/5 
Fax: + (353.1) 872.38.40 Edgewater Office Road. A-1070 WIEN 
Email: Wrc@iol.ie 8 Edgewater Road Tel.: + (43.1) 524.73.70.11 
 GB-BT3 9JQ BELFAST Fax: + (43.1) 524.73.70.20 

Email: ademploi@ping.at Tel.: + (44.1232) 37.10.23 Italia 
 Mr. Giovani VERNA Fax: + (44.1232) 37.10.24 

Email: cini@proteus-ni.org CONSEDIN Portugal 
 Ms. Aurora FARINHA Via del Tritone 169 

Ms. Ana VALE GICEA I-00187 ROMA Community Level Technical
Assistance Av. Da Republica 62 - 7° Tel.: + (39.6) 69.20.03.03 

P-1050 LISBOA Fax: + (39.6) 678.69.10 Gerhard WELBERS 
Tel.: + (351.1) 796.93.61 Email: consedin@iol.it EUROPS 
Fax: + (351.1) 793.39.20 2/3 Place du Luxembourg  
Internet: www.gicea.min-qemp.pt B – 1050 Brussels Ms. Alessandra FELICE 

 Tel.: + (32.2) 511.15.10 ISFOL 
Fax: + (32.2) 511.19.60 Via G.B. Morgani 30/E Suomi 

Mr. Antti HUMMASTI Email:adapt@europs.be I-00161 ROMA 
Ministry of Labour  Tel.: + (39.6) 44.59.04.20 
PO Box 524  Fax: + (39.6) 44.59.04.21 

Email: isfol.horizon@iol.it FIN-00101 HELSINKI                                               
Internet: www.isfol.it Tel.: + (358.9) 18.56.90.85  

Fax: + (358.9) 18.56.90.50   
 Ms. Olga TURRINI 
 ISFOL 
 Via G.B Morgani 30/E 
 I-001611 ROMA 
 Tel.: + (39.6) 44.59.04.16 
 Fax: + (39.6) 44.59.04.21 
 Emai: isfol.now@iol.it 
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België Luxembourg España Svergie 
Mr. Ludwig FONCK Ms. Anne Marie KAISER Ms. Luisa NÚÑEZ Ms. Ulla-Karin KINELL 
Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap – 
EWBL/Afdeling Europa 

ACORD International s.a. U.A.F.S.E.. – Estructura de Apoyo Tel.: + (46.8) 453.72.20 
10, Av. De la Faïencerie Youthstart Ms. Eva LOFTSSON 
L-1510 LUXEMBOURG C/Pio Baroja 6 Tel.: + (46.8) 453.72.19 

Werkgelegenheid Tel.: + (352) 333.35.57 E-28009 MADRID The Swedich EU Programme 
Markiesstraat I Fax: + (352) 33.28.88 Tel.: + (34.1) 409.09.41 Office 
B-1000 BRUSSEL  Fax: + (34.1) 574.96.02 Kungsgatan 8, 3rd floor –  
Tel.: + (32 2) 507.44.28  BOKSZ 7785 Nederland 
Fax: + ((32 2) 507.44.25 Mr. Dik KARSTEN S-10396 STOCKHOLM France 
Email: Ministerie van Sociale Zaken en Mr. Philippe LE GEUN Fax: + (46.8) 453.72.01 
ludwig.fonck@vlaanderen.be Internet: www.eupro.se Werkgelegenheid – BUESI RACINE 
  Anna van Hannoverstraat 4 73-77, rue Pascal 

NL-2509 LV DEN HAAG FR-75013 PARIS Belgique United Kingdom 
Ms. Jenny CHARLIER Ms. Fiona MOORE Tel.: + (31.70) 333.43.56 Tel.: + (33.1) 44.08.65.10 
Cellule FSE ECOTEC Fax: + (31.70) 333.40.48 Fax: + (33.1) 44.08.65.11 
WTC Tour 1,14° étage, Pristley House, 28-34 Albert Street  Emai: info@racine.asso.fr Email: T.W.X.M.KARSTEN@ 

Internet: www.racine.asso.fr Bld. E. Jacqmain 162, Bte. 16 UK-B4 7UD BIRGMINHAM  minszw.unisource.nl 
 B-1210 BRUXELLES Tel.: + (44.121) 616.36.60  

Tel.: + (32.2) 207.76.41 Fax: + (44.121) 616.36.80 Ireland Österreich 
Ms. Bernie McDONNEL Fax: + (32.2) 203.03.45 Email:employment@ecotec.co.uk Ms Elke BENEKE 

Email: fse@mail.interpac.be Technical Support Unit 
Employment Youthstrart 

Northern Ireland G.I.P. – Gemeinschaftsinitiati 
 Mr. Michael HEGARTY -ven und Programme der EU 

Dominik Court 41 PROTEUS Karl Schweighofergasse I/5 Danmark 
Mr. Peter SANDERHOFF Dominik Street Lower Edgewater Office Road. A-1070 WIEN 
Socialministeriet IRL-I DUBLIN 8 Edgewater Road Tel.: + (43.1) 524.73.70.11 
Holmens Kanal 22 Tel.: + (353.1) 873.31.99 UK-BT3 9JQ BELFAST Fax: + (43.1) 524.73.70.20 

Email: ademploi@ping.at DK-1060 KØBENHAVN Ø Fax: + (353.1) 878.22.53 Tel.: + (44.1232) 37.10.23 
 Tel.: + (45) 33.92.93.00 Email: nyci@aonad.iol.ie Fax: + (44.1232) 37.10.24 

Email:cini@proteus-ni.org Fax.: + (45) 33.93.25.18  Portugal 
Internet:www.proteus-ni.org Ms. Ana VALE  Italia 
 Ms. Teresa SABIDO COSTA Mr. Goivani VERNA Deutschland 

GICEA Ms. Sibylle HONNEF CONSEDIN Community Level Technical  
Av. Da República 62 - 7° Tel.: + (49.228) 985.99.21 Via del Tritone 169 Assistance 

Gerhard WELBERS P-1050 LISBOA Eurppabüro für 
Projektbegleitung 

I-0187 ROMA 
EUROPS Tel.: + (351.1) 796. 93.61 Tel.: + (39.6) 69.20.03.03 
2/3 Place du Luxembourg Fax: + (351.1) 793.39.20 Endenicher Strasse 125 Fax: + (39.6) 678.69.10 
B – 1050 Brussels Email: consedin@iol.it Internet:www.gica.min-qimp.pt D-53115 BONN 
Tel.: + (32.2) 511.15.10   Fax: + (49.228) 985.99.80 
Fax: + (32.2) 511.19.60 Ms. Patricia PAGOTO  Suomi 

Ms. Riittaa KANGASHARJU Email:adapt@europs.be ISFOL Ellada 
Ministry of Labour  Via G.B. Morgani 30/E Ms Anna YANNOPOULOU 
PO Boksz 524  I-001611 ROMA Ethniko Instituto Ergasias – EIE 
FIN-00101 HELSINKI  Tel.: + (39.6) 44.59.04.06 6-8 Kosti Palama and Galatsiou 
Tel.: + (358.9) 18.56.90.82  Fax. + (39.69 44.59.04.21 Avenue 
Fax: + (358.9) 18.56.90.50 Email: isfol.youthstart@iol.it GR-11141 ATHINAI  

Internet: www.isfol.it  Tel.: + (30.1) 228.51.33  
  Fax: + (30.1) 228.51.22  

Email. nli@itel.gr Ms. Olga TURRINI   
 

Internet: www.eie.org.gr ISFOL  
Via G.B Morgani 30/E   
I-001611 ROMA   
Tel.: + (39.6) 44.59.04.16   
Fax: + (39.6) 44.59.04.21   
Emai: isfol.now@iol.it   
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België Luxembourg España Svergie 
Mr. Ludwig FONCK Ms. Anne Marie KAISER Mr. José DE SANTIAGO Ms. Ulla-Karin KINELL 
Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap – 
EWBL/Afdeling Europa 

ACORD International s.a. INSERSO Tel.: + (46.8) 453.72.20 
10, Av. De la Faïencerie Jinzo De Limia 58 Ms. Eva LOFTSSON 
L-1510 LUXEMBOURG E-28034 MADRID Tel.: + (46.8) 453.72.19 

Werkgelegenheid Tel.: + (352) 333.35.57 Tel.: + (34.1) 347.86.32 The Swedich EU Programme Office 
Markiesstraat I Fax: + (352) 33.28.88 Fax: + (34.1) 347.85.95 Kungsgatan 8, 3rd floor –  
B-1000 BRUSSEL   BOKSZ 7785 
Tel.: + (32 2) 507.44.28 S-10396 STOCKHOLM Nederland France 
Fax: + ((32 2) 507.44.25 Mr. Dik KARSTEN Ms. Fernanda MORA Fax: + (46.8) 453.72.01 

Internet: www.eupro.se Email: Ministerie van Sociale Zaken en RACINE 
ludwig.fonck@vlaanderen.be  Werkgelegenheid – BUESI 73-77, rue Pascal 
 Anna van Hannoverstraat 4 FR-75013 PARIS United Kingdom 

Ms. Jane SIDAWAY NL-2509 LV DEN HAAG Tel.: + (33.1) 44.08.65.10 Belgique 
Ms. Jenny CHARLIER ECOTEC Tel.: + (31.70) 333.43.56 Fax: + (33.1) 44.08.65.11 

Emai: info@racine.asso.fr Cellule FSE Pristley House, 28-34 Albert Street
UK-B4 7UD BIRGMINHAM  

Fax: + (31.70) 333.40.48 
Internet: www.racine.asso.fr WTC Tour 1,14° étage, Email: T.W.X.M.KARSTEN@ 

Bld. E. Jacqmain 162, Bte. 16  Tel.:+(44.121) 616.36.60 minszw.unisource.nl 
B-1210 BRUXELLES Fax:+(44.121) 616.36.80  Ireland 

Email:employment@ecotec.co.uk Tel.: + (32.2) 207.76.41 Mr. John PHELAN Österreich 
Northern Ireland Fax: + (32.2) 203.03.45 National Rehabilitation Board Ms Elke BENEKE 

Email: fse@mail.interpac.be Mr. Michael HEGARTY 25 Clyde Road G.I.P. – Gemeinschaftsinitiati 
 PROTEUS IRL-4 DUBLIN -ven und Programme der EU 

Edgewater Office Road. Tel.: + (353.1) 668.41.48 Karl Schweighofergasse I/5 Danmark 
Mr. Peter SANDERHOFF 8 Edgewater Road Fax.: + (353.1) 660.04.21 A-1070 WIEN 
Socialministeriet GB-BT3 9JQ BELFAST  Tel.: + (43.1) 524.73.70.11 
Holmes Kanal 22 Tel.: + (44.1232) 37.10.23 Fax: + (43.1) 524.73.70.20 Italia 

Email: ademploi@ping.at DK-1060 KØBENHAVN Ø Fax: + (44.1232) 37.10.24 Mr. Goivani VERNA 
 Tel.: + (45) 33.92.93.00 Email:cini@proteus-ni.org CONSEDIN 

Fax: + (45) 33.93.25.18 Via del Tritone 169  Portugal 
Ms. Ana VALE Email: DPPS@SM.DK I-0187 ROMA  Community Level Technical

Assistance Mr. Carlos NUNES Tel.: + (39.6) 69.20.03.03  
Gerhard WELBERS GICEA Fax: + (39.6) 678.69.10 Deutschland 
EUROPS Email: consedin@iol.it Av. Da República 62 - 7° Ms. Sibylle HONNEF 
2/3 Place du Luxembourg  P-1050 LISBOA Tel.: + (49.228) 985.99.21 
B – 1050 Brussels Ms. Claudia MONTEDORO Tel.: + (351.1) 796. 93.61 Eurppabüro für 

Projektbegleitung Tel.: + (32.2) 511.15.10 ISFOL Fax: + (351.1) 793.39.20 
Internet: www.gica.min-qimp.pt Fax: + (32.2) 511.19.60 Via G.B. Morgagni 30/E Endenicher Strasse 125 
 Email:adapt@europs.be I-00161 ROMA D-53115 BONN 

 Tel.: + (39.6) 44.59.04.31 Fax: + (49.228) 985.99.80 Suomi 
Mr. Antti HUMMASTI  Fax: + (39.6) 44.59.04.21  
Ministry of Labour Email. Isfol.horizon@iol.it  Ellada 

Internet: www.isfol.it PO Box 524  Ms. Athanasie PIPERGIA 
 FIN-00101 HELSINKI  Ethniko Instituto Ergasias – EIE 
Ms. Olga TURRINI Tel.:+(358.9) 18.56.90.85 6-8 Kosti Palama and Galatsiou 
ISFOL Fax: +(358.9) 18.56.90.50 Aveneu 
Via G.B Morgani 30/E  GR-11141 ATHINAI 
I-001611 ROMA  Tel.: + (30.1) 228.51.33 
Tel.: + (39.6) 44.59.04.16  Fax: + (30.1) 228.51.22 
Fax: + (39.6) 44.59.04.21 Email: nli@itel.gr  

Internet: www.eie.org.gr Emai: isfol.now@iol.it  
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BELGIQUE/BELGIË 
 
Moniteur belge/Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40-42/ 
Leuvenesweg 40-42 
B-1000 Bruxelles/Brussel 
Tél. (32-2) 552 22 11 
Fax (32-2) 511 01 84 
 
Jean De Lannoy 
Aveneu Du Roi 202/ 
Koningslaan 202 
B-1060 Bruxelles/Brussel 
Tél. (32-2) 538 51 69 
Fax (32-2) 538 08 41 
Email: jean.de.lannoy@infoboard.be 
 
Librairie européenne/ 
Europese Boekhandel 
Rue de la Loi 244/ 
Westraat 244 
B-1040 Bruxelles/Brussel 
Tél. (32-2) 295 26 39 
Fax (32-2) 735 08 90 
 
DANMARK 
 
J. H. Schultz Information A/S 
Herstedvang 10-12 
DK-2620 Albertslund 
Tlf. (45) 43 63 23 00 
Fax (45) 43 63 19 69 
E-mail: schultz@schultz.dk 
URL: www.schultz.dk 
 
DEUTSCHLAND 
 
Bundesanzeiger Verlag 
Breite Straβe 78-80 
Postfach 10 05 34 
D-50667 Köln 
Tel. (49-221) 20 29-0 
Fax ( 49-221) 20 29 278 
 
Nur für Veröffentlichungen des 
Gerichtshofes 
 
Carl Heymanns Verlag KG 
Luxemburger Strasse 449 
D-50939 Köln 
Tel. (49-221) 94 373-0 
Fax (49-221) 94 373-901 
 
GREECE/ΛΛΑ∆Α 
 
G. C. Eleftheroudakis Sa 
International Bookstore 
Panepistimiou 17 
GR-105 64 Athens 
Tel. (30-1) 331 41 80/1/2/3 
Fax (30-1) 323 98 21 
E-mail: elebooks@netor.gr 
 
ESPAÑA 
 
Mundi Prensa Libros, SA 
Castelló, 37 
E-28001 Madrid 
Tel. (34-1) 431 33 99/431 32 22 
Fax (34-1) 575 39 98 
E-mail: mundiprensa@tsai.es 
URL: www.tsai.es/mprensa 
 
Boletin Oficial del Estado 
Trafalgar, 27-29 
E-28071 Madrid 
Tel. (34-1) 538 22 95 (Libros/ 
384 17 15 (Suscripciones) 
Fax (34-1) 538 23 49 (Libros)/ 
384 17 14 (Suscripciones) 
URL: www.boe.es 
 
Mundi Prensa Barcelona 
Consell de Cent, 391 
E-08009 Barcelona 
Tel. (34-3) 488 34 92 
Fax (34-3) 487 76 59 
 
FRANCE 
 
Journal Officiel 
Service des publications des CE 
26, rue Desaix 
F-75727 Paris Cedex 15 
Tél. (33-1) 40 58 77 01/31 
Fax (33-1) 40 58 77 00 
 
IRELAND 
 
Government Supplies Agency 
Publications Section 
4-5 Harcourt Road 
Dublin 2 
Tel. (353-1) 661 31 11 
Fax (353-1) 475 27 60 
 
ITALIA 
 
Licosa SpA 
Via Duca di Calabria, 1/1 
Casella postale 552 
I-50125 Firenze 
Tel. (39-55) 64 54 15 
Fax (39-55) 64 12 57 
E-mail: licosa@ftbcc.it 
URL:id382.cilea.it/Virtual_Library/bibliot
/ 
vertina/licosa/tt1.htm 
 
 
 
 

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
 
Messeageries du livre Sarl 
5, rue Raiffeisen 
L-2411 Luxembourg 
Tél. (352) 40 10 20j 
Fax (352) 490 661 
E-mail: mdi@pt.lu 
 
Abonnements: 
 
Messageries Paul Kraus 
11, rue Christophe Plantin 
L-2339 Luxembourg 
Tél. (352) 499 88 88 
Fax (352) 499 888 444 
E-mail: mpk@pt.lu 
URL: www.mpk.lu 
 
NEDERLAND 
 
SDU Servicecentrum Uitgevers 
Christoffel Plantijnsrtaat 2 
Postbus 20014 
2500 EA’s-Gravenhage 
Tel. (31-70) 378 98 80 
Fax (31-70) 378 97 83 
E-mail: sdu@sdu.nlj 
URL: www.sdu.nl. 
 
ÖSSTERREICH 
 
Manz’sche Verlags- und 
Universitätsbuchhandlung GmbH 
Siebenbrunnengasse 21 
Postfach 1 
A-1050 Wien 
Tel. (43-1) 53 161 334/340 
Fax (43-1) 53 161 339 
E-mail: auslieferung@manz.co.at 
URL: www.austria.EU.net:81/manz 
 
PORTUGAL 
 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
EP 
Rua Marquês de Sá da Bandeira, 16 A 
P-1050 Lisboa Codex 
Tel. (351-1) 353 03 99 
Fax (351-1) 353 02 94/384 01 32 
 
Distribuidora de Livros Bertrand Ld.ª 
Rua das Terras dos Vales, 4 A 
Apartado 60037 
P-2701 Amadora Codex 
Tel. (351-1) 495 90 50/495 87 87 
Fax (351-1) 496 02 55 
 
SOUMI/FINLAND 
 
Akateeminen Kirjakauppa/ 
Akademinski Bokhandeln 
Pohjoisesplanadi 39/ 
Norra esplanaden 39 
PL/PB 128 
FIN-00101 Helsinki/Heisingfors 
Tel. (358-9) 121 41 
Fax (358-9) 121 44 35 
E-mail: akatilausstockmann.mailnet.fi 
URL: booknet.cultnet.fi/aka/index.htm 
 
SVERGIE 
 
BTJ AB 
Traktorvägen 11 
PO Boksz 200 
S-22100 Lund 
Tel. (46-46) 18 00 00 
Fax (46-46) 18 01 25 
E-mail: btj_tx@mail.btj.se 
URL: www.btj.se/media /eu 
 
UNITED KINGDOM 
 
The Stationery Office Ltd. (Agency 
Section) 
51, Nine Elms Lane 
London SW8 5DR 
Tel. (44-171) 873 9090 
Fax (44-171) 873 8463 
URL: www.the-stationery-office.co.uk 
 
ICELAND 
 
Bokabud Larusar Blöndal 
Skólavördustig,2 
IS-101 Reykjavik 
Tel. (354) 55 15 650 
Fax (354) 55 25 560 
 
NORGE 
 
NIC Info A/S 
Østenjoveien 18 
Boks 6512 Etterstad 
N-0606 Oslo 
Tel. (47-22) 97 45 00 
Fax (47-22) 97 45 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA 
 
OSEC 
Stampfenbachstraße 85 
CH-8035 Zürich 
Tel. (41-1) 365 53 15 
Fax (41-1) 365 54 11 
E-mail: urs.leimbacher@ecs.osec.inet.ch 
URL: www.osec.ch 
 
ČESKÁ REPUBLIKA 
 
NIS CR – prodenja 
Konviktská 5 
CZ-113 57 Praha 1 
Tel. (42-2) 24 22 94 33 
Fax (42-2) 24 22 94 33 
E-mail: nkposp@dec.nis.cz 
URL: www.nis.cz 
 
CYPRUS 
 
Cyprus Chamber Of Commenrce & Industry 
38, Grivas Digenis Ave 
Mail orders: 
PO Boksz 1455 
CY-1509 Nicosia 
Tel. (357-2) 44 95 00/46 23 12 
Fax (357-2) 361 044 
E-mail: cy1691_eic_cyprus@ 
vans.infonet.com 
 
MAGYARORSZÁG 
 
Euro Info Service 
Európa Ház 
Margitsziget 
PO Boksz 475 
H-1396 Budapest 62 
Tel. (36-1) 11 16 061/11 16 216 
Fax (36-1) 302 50 35 
E-mail: euroinfo@mail.matav.hu 
URL: www.euroinfo.hu/index.htm 
 
MALTA 
 
Miller Distriburos Ltd. 
Malta International Airport 
PO Boksz 25 
LQQ 05 Malta 
Tel. (356) 66 44 88 
Fax (356) 67 67 99 
 
POLSKA 
 
Ars Polona 
Krakowskie Przedmiescie 7 
Skr. Pocztowa 1001 
PL-00-950 Warszawa 
Tel. (48-2) 26 12 01 
Fax (48-2) 26 62 40 
 
TÜRKIYE 
 
Dünya Infotel A. S. 
Istikál Cad. No: 469 
TR-80050 Tünel-Istanbul 
Tel. (90-212) 251 91 96 
       (90-312) 427 02 10 
Fax (90-212) 251 91 97 
 
BĂLGARIJA 
 
Europress-Euromedia Ltd. 
59, Bid Vitosha 
BG-1000 Sofia 
Tel. (359-2) 80 46 41 
Fax (359-2) 80 45 41 
 
HRVATSKA 
 
Mediatrade Ltd. 
Pavla Hatza 1 
HR-10000 Zagreb 
Tel. (385-1) 43 03 92 
Fax (385-1) 44 40 49 
 
ROMÁNIA 
 
Euromedia 
Str. G-ral Berthelot Nr 41 
RO-70749 Bucuresti 
Tel. (40-1) 210 44 01/614 06 64 
Fax (40-1) 210 44 01/312 96 46 
 
SLOVAKIA 
 
Slovenska Technicka Kniznica 
Námestie slobody 19 
SLO-81223 Brtislava 1 
Tel. (42-7) 53 18 364 
Fax (42-7) 53 18 364 
E-mail: europ@tbb1.sltk.stuba.sk 
 
SLOVENIA 
 
Gospodarski Vestnik 
Zalozniska skupina d.d. 
Dunajska cesta 5 
SI-1000 Ljubljana 
Tel. (386) 61 133 03 54 
Fax (386) 61 133 91 28 
E-mail: belicd@gvestnik.si 
URL: www.gvestnik.si 
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R.O.Y. International 
17,Shimon Hatarssi Street 
PO Box 
61130 Tel Aviv 
Tel. (972-3) 546 14 23 
Fax (972-3) 546 14 42 
E-mail: royi@netvision.net.il 
 
Sub-agent for the Palestinian Authority: 
 
Index Infomation Services 
PO Boksz 19502 
Jerusalem 
Tel. (972-2) 27 16 34 
Fax (972-7) 27 12 19 
 
RUSSIA 
 
CCEC 
60-letiya Oktyabrya Av. 9 
117312 Moscow 
Tel. (095) 135 52 27 
Fax (095) 135 52 27 
 
AUSTRIA 
 
Hunter Publications 
PO Boksz 404 
3167 Abbotsford, Victoria 
Tel. (61-3) 9417 53 61 
Fax (61-3) 9419 71 54 
 
CANADA 
 
Uniquement abonnements/ 
Subscriptions only: 
 
Renouf Publiching Co. Ltd 
 
1294 Algoma Road 
K1B 3W8 Ottawa, Ontario 
Tel. (1-613) 741 73 33 
Fax (1-613) 741 54 39 
E-mail: renouf@fox.nstn.ca 
URL: fox.NSTN.Ca/~renouf 
 
EGYPT 
 
The Middie East Observer 
41, Sherif Street 
Cairo 
Tel. (20-2) 39 39 732 
Fax (20-2) 39 39 732 
 
JAPAN 
 
PSI-Japan 
Asahi Sanbancho Plaza #206 
7-1 Sanbancho, Chiyoda-ku 
Tokyo 102 
Tel. (81-3) 3234 69 21 
Fax (81-3) 3234 69 15 
 
SOUTH AFRICA 
 
Safto 
5th Floor Export House, 
SNR Maude & West Streets 
PO Boksz 782 706 
2146 Sandton 
Tel. (27-11) 883 37 37 
Fax (27-11) 883 65 69 
 
UNITED STATES OF AMERICA 
 
Bernan Associates 
4611-F Assembly Drive 
MD20706  Lanham 
Tel. (301) 459 2255 
Fax (800) 865 3450 
E-mail: query@bernan.com 
URL: www.bernan.com 
 
MÉXICO 
 
Mundi –Prensa Mexico, SA de CV 
Rio Pánuco, 41 
Delegación Cuauhtémoc 
ME-06500 México DF 
Tel. (52-5) 553 56 58/60 
Fax (52-5) 514 67 99 
E-mail: 104164.23compuserve.com 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE 
 
Kyowa Book Company 
1 F1. Phyung Hwa Bldg 
411-2 Hap Jeong Dong, Mapo Ku 
121-220 Seoul 
Tél. (82-2) 322 6780/1 
Fax (82-2) 322 6782 
E-mail: kyowa2@ktnet.co.kr. 
 
ANDERE LÄNDER/OTHER 
COUNTRIES/AUTHERS PAYS 
 
Bitte wenden Sie sich an ein Büro Ihrer 
Wahl/Please contct the sales office of your 
choice/Veullẻz vous adresser au bureau de 
vente de votre choix 
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