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Kísérleti program indul januárban az esélyegyenlıségért

Újra hadra foghatók a nıvérek

(NAPI) 2006.1.20 - 7:1

Hosszas pályázati és elıkészítı munka után kísérleti jelleggel megkezdıdik a Heim Pál Gyermekkórház unió
által támogatott esélyegyenlıségi programja. A kórház egyike a 39, többnyire közösségi, kisebb részben pedig
a tagországok költségvetési pénzeibıl támogatott Equal program résztvevıinek, akik a hazai munkaerıpiac
egyenlıtlenségeit próbálják kisimítani.

 Az Equal program lényege, hogy az európai foglalkoztatási stratégia célkitőzéseinek
megfelelıen olyan új, innovatív módszereket dolgozzanak ki, amelyek elısegíthetik a tagállamok
munkaerıpiacán jelen lévı egyenlıtlenségek megszüntetését. Az Equal egyike a négy, strukturális alapokból
támogatott közösségi kezdeményezésnek; öt témakörön belül kilenc téma közül lehetett választani. (A
pályázati kiírás 2004-ben, eredményhirdetés 2005-ben volt.) Magyarországon harminckilenc pályázó nyert
támogatást, a jelentkezık köre a börtönbıl szabadultak rehabilitálásától a fogyatékkal élık
munkahelyteremtéséig széles skálát képvisel. A választott négy magyar téma egyike a munkaerıpiac
szempontjából hátrányos helyzető emberek munkaerıpiacra való belépésének vagy visszailleszkedésének
segítése. E téma keretében indul el január végén a Heim Pál Gyermekkórház szervezésében „Újra eséllyel”
címmel az a kísérleti programsorozat, amely a gyesen lévı nıvérek munkába való visszatérését segíti elı.

Smrcz Ervin, a projekt vezetıje elmondta: a pályázat benyújtásakor négy szervezet fogott össze: a Heim Pál
Gyermekkórház, a Heim Pál Fejlesztéséért Alapítvány, a Munkaerıpiac Fejlesztéséért Alapítvány és a
Magyarországi Nıi Alapítvány. Az Újra eséllyel program megvalósítására összesen 116 millió forintot kaptak. A
2004-ben kiírt és tavaly útjára indított pályázat megvalósítása hat fıvárosi kórház részvételével folyik. Ebbıl a
pénzbıl a Heim Pál, a Jahn Ferenc, a Szent István, a Szent László, a Szent Imre és a Péterffy Sándor utcai
kórházak gyesen lévı nıvérei közül kétszáznak tudják biztosítani a részvételt, a megkeresett kismamáktól
eddig 187 jelentkezés érkezett be.

Mivel ez a program csak kísérleti jelleggel indult, igyekeztünk olyan környékbeli kórházakat felkeresni, ahonnan
az ott dolgozó és a környéken lakó nıvéreknek a program helyszínére való utazás nem jelent problémát –
mondja Smrcz Ervin. Nem várható el ugyanis egy vidéki kismamától, hogy minden héten Budapestre utazzon
kisgyermekével együtt. Van néhány egyedi eset, ahol a kismama külön kérésre, egyedi elbírálás alapján
felvételt nyert, ez azonban nem jellemzı. Hasonló program viszont indul vidéken is: a salgótarjáni
önkormányzat már kérte a Heim Pál kórház segítségét egy pályázaton való induláshoz.

A program egyik alapfeltétele, hogy nemzetközi partnerekkel kössön együttmőködési szerzıdést a kórház,
amelyekkel a tapasztalatok átadása folyamatos lesz. A Heim Pál kórház partnerei egy holland és egy német
program résztvevıi lesznek. A folyamatos tapasztalatcsere mellett 2007 szeptemberében Budapesten rendezik
meg a három partner konferenciáját, és emellett az elképzelések szerint a partnerintézményekbe szervezett



utakkal is segítik a hatékony információgyőjtést.

A szakmai felzárkóztató képzések célja, hogy a munka rutinjából kiesett, a gyermeknevelés mellett más
életritmushoz szokott nıvérek naprakész információkkal és felfrissített gyakorlati tapasztalatokkal, teljes értékő
munkaerıként térjenek vissza munkakörükbe. Ez nemcsak a nıvéreknek nagy segítség, hanem az
ápolásvezetıknek is, hiszen az új munkaerı azonnal felveheti az osztályon kialakult munkatempót. A program
egyik fı elınye, hogy a nıvérek kredit- pontokat kapnak érte, ami beleszámít a kötelezı szakmai
továbbképzések pontjai közé. Az eddig indított speciális képzések ugyanis nem az elfelejtett tudás
visszahozását, hanem a szakorvosok és szakápolók tudásának egy-egy részterületen való elmélyítését
szolgálták. Emellett a kurzus ideje alatt az anyukák nem kényszerülnek otthon hagyni vagy másra bízni
gyermekeiket, mert a kicsiket magukkal vihetik, és az órák ideje alatt szakképzett óvónık vigyáznak rájuk. A
jelentkezés és a csoportok indulása folyamatos. Az oktatás nemcsak egészségügyi irányultságú. Új
tantárgyként az anyag részét képezik a számítástechnikai, továbbá a gazdasági-finanszírozási és
kommunikációs ismeretek is. Smrcz Ervin szerint – bár elsı hallásra meglepınek tőnik – nagy szükség van
ezen új ismeretek elsajátítására, hiszen hatékonyabban dolgozik egy olyan alkalmazott, aki érti is, mit miért kell
adminisztrálnia, mint akinek csak megmondják, mit hova írjon. Emellett az évek során elszigetelten élı
kismamák nem ismerik az új, korszerőbb technikájú mőszereket, és elszoktak a betegekkel való speciális,
gyakran komoly lelki igénybevétellel járó kommunikációtól. Ennek érdekében a tervezett képzési modell egy
kiscsoportos, nyolcvanórás elméleti és egy hónapos felügyelt gyakorlati képzésbıl áll majd. A képzésben részt
vevı nıvérek mellé egy-egy aktív nıvért, mentort rendelnek, aki folyamatosan felügyeli a munkájukat. Az így
elvégzett tanfolyam után ezek a kismamák nem csupán zökkenımentesen tudnak visszailleszkedni
munkakörükbe, de alkalomadtán nagy valószínőséggel könnyebben találnak új munkahelyet is maguknak.

A program még csak kísérleti stádiumban van ugyan, az elsı tanórák január végén (nagy valószínőséggel
23-án) kezdıdnek, a fogadtatás azonban mind a hat kórház fıigazgatói, mind az ápolásvezetık és nıvérek
részérıl rendkívül pozitív volt.

A hazai Equal program 2004–2006 között megítélt teljes támogatási összege 40,2 millió euró, ami
költségvetési és közösségi támogatásokból tevıdik össze (30,2 millió euró közösségi és 10 millió euró
költségvetési támogatás).


