TÁMOP 1.1.2 program Bács-Kiskun Megyében
2011. október 1-jén indult el Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjának TÁMOP1.1.2-11/1 programja, melynek célja a hátrányos
helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra segítése a
piaci igényeknek megfelelő szolgáltatásokkal és
támogatásokkal. A program támogatja többek között
azon regisztrált álláskeresőket, akik alacsony iskolai
végzettséggel rendelkeznek, pályakezdők, 50 éven
felüliek,
GYES-ről,
GYED-ről
visszatérők,
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
valamint a legalább 3 hónapja regisztráltak.
A program indulása óta több mint 4000 álláskereső
bevonására került sor Bács-Kiskun megyében,
melyek közül 1800-an alapfokú iskolai végzettséget,
ill. szakképzettséget szereztek. A programba vonás
során lehetőség van az álláskereső személyek
foglalkoztatásának
elsegítésére
is
bérés
járuléktámogatás igénylésével is.
A TÁMOP-1.1.2-11/1 program sikeres működését mi
sem támaszthatja jobban alá, mint egy bevont
ügyfelünk igaz története:
„A férjem 2011 augusztusában itt, Tiszakécskén –
ahol ma élünk - kapott munkát, mint lakatos. Nem
akartam otthon egyedül maradni a kisfiammal, nagy
távolságnak éreztem a Tiszakécske-Borsodbóta
közötti
200
km-t
egy
család
mindennapi
életvitelében. Így a férjem után jöttünk, s mi is
leköltöztünk ide, albérletbe. Korábbi lakhelyünkön –
Borsodbótán - abszolút kilátástalan munkát kapni.

Sokáig regisztrált álláskereső voltam, szakma nélkül.
Már itt is kezdtem pánikba esni, ugyanis teltek a
hónapok és semmi lehetőséget nem találtam, főként,
hogy még helyismeretem sem volt. A munkaügyi
kirendeltségtől sok segítséget kaptam, pl. hol
keressek állást a térségben – de mivel téli hónapok
voltak ezek – nem vettek fel sehová. 2012 tavaszán
megkérdezték tőlem, mit szólnék hozzá, ha
tanulhatnék egy szakmát? Nem is gondoltam erre
korábban, ebben a korban…. tehát meglepett és nem
is tudtam mit tegyek, hogyan legyen tovább. Végül
vállaltam, azt is, hogy ezzel egy unió által támogatott
programban veszek részt.
Elkezdtem a tisztítás
technológiai szakmunkás tanfolyamot, s végig
nagyon igyekeztem, hogy az elvárások szerint
teljesítsek – vagyis sikeresen befejezzek. Lelkileg is
jó volt már kimozdulni az évek óta tartó otthoni,
háztartásbeli környezetből – s újra emberek között
lehettem, mint a kisdiák együtt készültem, izgultam
a csoporttársaimmal. Nagyon nagy szerencsém, hogy
a képzés után is rendszeres gondoskodást kaptam az
ügyintézőktől, nem engedték el a kezemet, s velem
együtt keresték a munkát nekem, de még az
önéletrajzomat is segítettek a mai elvárások szerint
elkészíteni – szóval nem tudom eléggé megköszönni
a hozzáállást, az emberséget a munkaügyi központ
munkatársainak. Arról nem is beszélve, hogy amikor
a mai munkahelyem dolgozót keresett – engem is
kiajánlottak!
Mindenkinek üzenem, hogy tanulni soha sem késő!”

