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Tanuljon szakmát – ingyenes szakképzések és 
munkagyakorlat! 

 
A TÁMOP 5.3.8.-B-12/1 „A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci 
esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások” 
című kiemelt projekt keretében a 

Türr István Képző és Kutató Intézet 

készségfelméréssel induló képzési- és munkagyakorlati lehetőséget biztosít a 
programra jelentkezők és a programba kerülési kritériumoknak megfelelők 

számára az egész országban. 

 
Kik vehetnek részt a programban? 

Az ingyenes képzésekben a munkanélküli inaktívak vagy álláskeresők vehetnek 

részt. Ebbe beletartoznak a hátrányos helyzetű (legalább 6 hónapja 
munkanélküliek), a súlyosan hátrányos helyzetű (legalább 24 hónapja 
munkanélküliek), a fogyatékkal élő és a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók egyaránt. 
 

Várjuk személyes jelentkezését az alábbi időpontban és 

helyszínen! 
 
Időpont: 

2013. január 22. Kedd – 10.00 óra 
 
Helyszín: 

Kántor Mihály Általános Iskola - Központi iskolaépülete 

3973 Cigánd, Iskola u. 8. 
 
Mit hozzon magával a toborzó rendezvényre? 

 legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentumot, 
 személyi igazolvány, TAJ kártya, adókártya. 

 
 

Tevékenységeinkről és a fent leírt programunkról további információkat 

olvashat az alábbi weboldalon: www.tkki.hu, vagy kérje munkatársunk 
segítségét az alábbi telefonszámon vagy e-mailben: 

Mobil: 30/567-09-86 
E-mail: grunsteinne.gombos.erzsebet@tkki.hu 

Milyen lehetőségeket kínál a program a 
részvevőknek? 

 

1. Alapkompetencia-mérést 

 

2. Egyéni fejlesztési és cselekvési tervet, amely kijelöli a 

résztvevő munkaerő-piaci szempontból fontos készségeinek, 

képességeinek, ismereteinek fejlesztési irányait. 

 

3. Alapkompetenciák fejlesztését, amely az olvasás, írás, 

számolás, szövegértés, logikus gondolkodás és digitális írástudás 

fejlesztését segíti elő annak érdekében, hogy a képzést sikeresen 

elvégzők alkalmassá váljanak szakmai képzésekben történő 

részvételre. 

 

4. Foglalkoztathatóságot elősegítő szakmai képzéseket, 

amelyekben a gyakorlati oktatás különböző cégeknél, egyéni 

vállalkozóknál, tehát valós munkahelyi körülmények között zajlik. 

A megvalósítani tervezett szakmai képzések elsősorban az 

építőipari, a kézműipari, a szociális és egészségügyi szolgáltatási 

szakmacsoportokba tartoznak. 

 

5. Segítséget a mindennapi problémák megoldásában egy, az 

önálló életvitelt, a munka világába történő visszailleszkedést, 

illetve a csoportmunkában történő együttműködést elősegítő 

készségfejlesztő, szocializációs tréning révén. 

 

6. Megélhetési támogatás és egyéb juttatások nyújtása a 

képzések idejére 

 

7. Közösségfejlesztő programokat, illetve támogatást a helyi 

közösséget erősítő önszerveződő tevékenységekhez. 

 

8. Kapcsolódást más projektekhez: azok a jelentkezők, akik 

valamilyen okból nem részesülnek képzésben e projekt keretén 

belül, átirányíthatóak a társadalmi felzárkózást szolgáló további 

más programokba, pl. a TÁMOP 5.3.10. projektbe. 

http://www.tkki.hu/
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