Beszámoló
Csipkekészítő képzés megvalósulásáról
A képzés helyszíne: 4069 Egyek, Hunyadi 48/F
A képzés időpontja: 2013.03.26-2013.08.09
A képzés szervezője:

Egyek Nagyközség Önkormányzata

Célterület azonosító:

1027163

A képzés célcsoportja: a településen élő, munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő, női
munkavállalók, illetve munkanélküliek
A képzés célja:
Egyek Nagyközség munkanélküliségi szempontból hátrányos helyzetű településnek számít. A
munkanélküliek száma meghaladja a 700 főt. Különösen aggasztó a női munkanélküliség
helyzete, amely évek óta stabilan magas. A munkanélküliek több mint 50%a nő. Ezért a
projekt egyik célja, hogy e hátrányos helyzetű csoport helyzetén javítson.,olyan képzést
szervezve számukra, amellyel később elhelyezkedhetnek a munkaerőpiacon.
A projekt másik célja, hogy a településünkön felélessze a csipkekészítés hagyományát..
A képzési projektünket összekapcsoltuk a közfoglalkoztatási programmal is. A képzést
sikeresen elsajátítók egy része az értékteremtő közfoglalkoztatásba is bevonásra került. Itt
napi 8 órában foglalkozhattak a frissen elsajátított képességükkel.

A megvalósult képzés tartalma:
A csipkekészítő képzés 2013.03.26-án kezdődött. A képzést még 2013.03.12-én egy felvételi
vizsga előzte meg. A képzésre ugyanis összesen 31 fő jelentkezett, de csak 22 fő számára k
került megszervezésre. A sikeres felvételi vizsgával rendelkezők az egyeki Tárkányi Béla
Könyvtár és Művelődési Ház nagytermében végezték mind az elméleti, mind a gyakor5lati
képzést. Az elméleti képzés időtartam 90 óra volt, a gyakorlati képzés 210 órát jelentett.

A lefolytatott képzés során a 22 fő tanfolyamon résztvevő és az oktató tanárok nagyion hamar
megtalálták a közös hangnemet és így egy nagyon összetartó csapat alakult ki, akik számára a
képzési napok jó hangulatban teltek. A korábban otthon, munka nélkül élő nők (illetve
férfiak) számára sokat jelentett már maga a tény is, hogy közösségben léteznek és munkájuk
értékes. A csapat összetartását jól mutatja, hogy a jobban teljesítők önzetlenül segítették
olykor kissé lemaradó társaikat.

A projektben 22 fő kezdte meg a tanfolyamot, de a képzési hónapok során 2 fő
lemorzsolódott, egyikőjük költözés miatt, a másik egészségügyi okok miatt. A megmaradt 20
fő mindegyike sikeres vizsgát tett.
A lelkes tanítványok már a tanfolyam ideje alatt képesek voltak olyan minőségű termékek
előállítására, amelyeket helyi rendezvényeinken (Egyeki Vigasságok Tisza parti randevú)
bemutathattak, a termékek bemutatásán túl mesterség bemutatót is tartottak az érdeklődők
számára.

A projekt sikeres zárását követően az elkészült munkákból kiállítás készült a helyi
könyvtárban, amely egy teljes hónapon keresztül megtekinthető.
A képzés eredménye:
A képzés eredményeként 20 fő eredményes vizsgát tett csipkekészítésből és egyenlőre ugyan
csak támogatott formában, de 17 főfoglalkoztatása megvalósult.

Egyek, 2013.08.13
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