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LEONARDO DA VINCI PARTNERSÉGEK 
 

ELİREHALADÁSI JELENTÉS 
2011-ben elfogadott projektek számára 

 
 
 

 

Kérjük, hogy a kitöltött, és az intézmény hivatalos aláírója által aláírt beszámolót juttassa el a 

Tempus Közalapítvány postacímére (1438 Budapest 70, Pf. 508.) a támogatási szerzıdés VII. 

cikkelyében megjelölt idıpontig (2012. június 30.). A beszámolóban szereplı információkat a 

Tempus Közalapítvány, mint az Egész életen át tartó tanulás program magyarországi nemzeti 

irodája monitoring célokra használja fel.  

 

Az elırehaladási jelentés elkészítése elıtt kérjük, olvassák el a „Szempontok az elırehaladási 

jelentés elkészítéséhez” címő dokumentumot.  

 

1. Általános információk: 
 

A támogatási szerzıdés száma: HU-2011-Leo-PA-6095 

A partnerségi projekt címe: Implementation of the idea of Flexicurity in the professional 
practice of employment agents and career consellours (II – Flex) 

Partner országok: Lengyelország (koordinátor), Franciaország, Németország (2 partner), 

Magyarország 

A magyar szervezet szerepe a projektben: � koordinátor 

X partner 

A magyar szervezet (támogatott) neve: Nevelık Háza Egyesület 

Címe: 7624 Pécs, Szent István tér 17. 

Telefonszáma: +36 72 215543 

A kapcsolattartó személy neve: Vincze Csilla Anna 

A kapcsolattartó telefonszáma: +36 72 215543 

A kapcsolattartó e-mail címe: csilla.vincze@ckh.hu  
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2. A partneségi tevékenység tartalma  
 

2.1. Kérjük, ismertesse az eddigi partnerségi tevékenységeket és az elért eredményeket.  

A project fı célja, hogy a munkaügyi központok és munkaközvetítık tanácsadói, valamint a 

köz- és gazdasági szférában tevékenykedı karriertanácsadók számára kifejlessze a 

„flexicurity”, azaz a rugalmassság és biztonság aktív munkaerıpiaci alkalmazhatóságának 

európai sztenderdjét.   

Speciális célok: 

-kézikönyv összeállítása a munkaerıfelvétel kapcsán alkalmazható rugalmas és biztonságos 

módszerekrıl 

- pilot (kísérleti) flexicurity készségfejlesztı tréning oktatási anyagának összeállítása és 

megvalósítása a munkaügyi központok tanácsadói és karriertanácsadók számára  

Európai flexicurity témájú tréning szinopszis összeállítása 

Eddig megvalósult projektelemek: 

1. Elsı partnertalálkozó Lengyelországban (Łodz) 2011.10.26-29. között.  A projekt 

nyitása. Eredetileg szeptemberi idıpont lett tervezve, de a partner szervezetek egyéb 

elfoglaltságai és projektjei miatt eltolódott októberre. 

2. Második partnertalálkozó Németországban (Marburg) 2012.03.28-31. Eredetileg ez a 

találkozó is korábbra (2012. február) volt tervezve, de hasonló okok miatt ez is késıbb 

került megrendezésre.   

3. Az elsı találkozó összefoglalója. 

4. Alap információk elhelyezése a fıpályázó honlapján (még nem alakították ki a projekt 

önálló honlapját, de folyamatban van). 

5. Hálózati profil készítése a partnerek és résztvevık számára kapcsolattartás céljából. 

6. Munkaerıpiaci szakértık felkutatása, akik felelısek a létezı háttéranyagok, kutatások 

elemzéséért a koordinátor iránymutatásai alapján. 

7. Az elsı hírlevél elkészítése (mellékelve) 

8. A munkaerıpiaci, a flexicurity-vel összefüggı, valamint a foglalkoztatottsági „status 

quo” elemzése az egyes országokban. A kutatást az egyes országok szakértıi 

készítették (munkaügyi központok, egyetemek szakértıi, munkatársai) 

9. Az elıbbi pontban említett felmérés bemutatása Marburgban.  

10. A mélyinterjúk elkészítéséhez szükséges irányvonalak, kérdéskörök meghatározása. 

11. A pilot tréning témáinak összeállítása, nem végleges formában.  

12. Az eddig megtartott partnertalálkozókon valamennyi partnerszervezet delegált 

munkaerıpiaci szakértıket, tanácsadókat, akik résztvevıi lesznek a részükre 

fejlesztendı képzésnek. E  képzés fı célja a kompetenciák fejlesztése a flexicurity-vel 

kapcsolatosan. A marburgi találkozó célja a jelen helyzet bemutatása volt a különbözı 

partnerországokban:  

- elınyök és nehézségek a flexicurity kapcsán (különösen a jelenlegi rugalmas 
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foglalkoztatási formákra). 

- Vajon a flexicurity alkalmazása befolyásoló tényezıje lehet-e a munkaerıpiaci 

növekedésnek különösen a szociálisan hátrányosabb helyzetben lévı 

munkavállalók számára? 

- Tisztában vannak-e a partnerországok munkavállalói a flexicurity fogalmával és 

lehetıségeivel? 

- Mi a szakszervezetek hozzáállása ezen kérdéshez? 

- Léteznek-e információs kampányok, tájékoztatók a munkavállalás rugalmas és 

biztonságos módjairól a partnerországokban? 

- A rugalmas foglalkoztatás lehetıségei és ezek bevezetésének akadályai. 

- A flexicurity rendszerének bevezetésére irányuló politikák befolyásolása aktív 

munkaerıpiaci és szociálpolitikai eszközökkel és ezek megvalósítása a 

munkaközvetítés során.  

 

2.2. Milyen nehézségeket tapasztaltak a partnerség megvalósítása során? Ha voltak ilyen 
nehézségek, hogyan oldották meg ıket?   

1. Az eredeti pályázatban szerepelt egy spanyol partner is, aki idıközben – már a projekt 

kezdésére – csıdbe ment, így az ı feladataikat szétosztották a partnerek egymás 

között. A spanyol partnerhez tervezett mobilitásokat egy második, a projektet záró 

lengyel projekttalálkozóval pótolják a partnerek.  

2. Az elsı projekttalálkozón a francia partner nem tudott részt venni. A találkozón 

elhangzottakról részletes tájékoztatást küldött a koordinátor. A két szervezet régi 

partner, így könnyebb volt a kommunikáció.  

3. A projekttalákozó 1 hónappal késıbb került megrendezésre a partnerek elfoglaltsága 

miatt, ami véleményünk szerint nem fog lemaradást okozni. 

4. Hasonlóképpen a második találkozó is késıbb valósult meg, de a kimenetet nem 

befolyásolja. 

5. A harmadik (pécsi) projekttalálkozó is csúszni fog a fentiek és a nyári szabdságolások 

miatt, ennek ellenére tartjuk a munkamenetet és a nyár folyamán elkészülnek a 

mélyinterjúk, illetıleg ezek összehasonlító elemzése. A pécsi találkozóra 2012 

szeptemberében kerül sor. 

 

2.3. Mobilitási tevékenységek 

A (minimálisan) tervezett 
mobilitások száma:  

(Kérjük, jelölje meg a 

megfelelıt!) 

 4           8           12           X 24 

 csökkentett számú mobilitás esetén: 

2.4. A 2011. augusztus 1. és 2012. június 30. között végrehajtott mobilitások száma és 
tartalma (amennyiben szükséges, bıvítse újabb sorokkal a táblázatot): 

A mobilitási tevékenység leírása A mobilitásban 
részt vett 

A mobilitásban 
részt vett 
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munkatársak 
száma1 

gyakornokok/ 
tanulók száma 

1. PM találkozó – Łodz/Lengyelország 

Kick-off meeting, projektnyitás 

1 1 

2. PM találkozó – Marburg/Németország 1 5 

   

   

   

   

   

Megvalósult mobilitások összesen 2 6 

2.5. A 2013. július 31-ig még teljesítendı 
mobilitások száma 

16 

 

 
3. A Támogatott nyilatkozata – Kérjük, hogy a nyilatkozatot a Támogatott képviseletében az 

aláírásra jogosult személy és a projekt kapcsolattartója is írja alá.  
 

 

Alulírottak igazoljuk, hogy az elırehaladási jelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kelt: Pécs, 2012. június 30. 

 

Kapcsolattartó személy neve és beosztása: 

Vincze Csilla Anna 

ügyvezetı igazgató 

Kapcsolattartó személy aláírása: 

Kelt: Pécs, 2012. június 30. 

 

A szervezet aláírásra jogosult vezetıjének neve és 

beosztása: 

Dr. Farkas Ferenc 

elnök 

A szervezet aláírásra jogosult vezetıjének 

aláírása: 

 

 

A szervezet pecsétje (amennyiben használnak 

pecsétet): 

 

 
 

****** 

                                                 
1 Beleértve a speciális igényő kiutazók esetén a kísérı személyeket is.  


