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Kattints rá Nagyi!
A fõvárosi önkormányzat Idõsek helyzete Bu-
dapesten címmel szeptember 12-én szakmai
szimpóziumot szervezett a fõvárosi Városháza
dísztermében. A konferenciát dr. Demszky Gá-
bor fõpolgármester nyitotta meg. 

A fõpolgármester egyúttal – munkájuk
segítése céljából – ötvenegy új számító-
gépet ajándékozott a Nyugdíjasok Buda-
pesti Szövetségének. A tanácskozáson
dr. Mester László XVIII. kerületi polgár-
mester elõadást tartott Az idõsek hely-
zete és az önkormányzat idõsügyi politi-
kája Budapest XVIII. kerületében cím-
mel. A polgármester az önkormányzatok
kötelezõ és önként vállalt feladatairól
beszélve ismertette a kerület szociális
ellátórendszerét, az idõsek érdekében
végzett intézményfelújításokat. A köte-
lezõen vállalt feladatok szervezésénél
kiemelte, hogy a városfejlesztés, a helyi
közügyek intézése során az önkormány-
zat a döntéshozatalnál az idõsek érdekét
számos ponton figyelembe veszi. Ilyen,

idõseket érintõ kiemelt célok a jelzõ-
rendszeres segítségnyújtás kiépítése, az
ezt igénybe vevõk körének bõvítése, az
intézmények és a közterületek akadály-
mentesítése, valamint a térfigyelõ rend-

szer kiépítése révén a közbiztonság javí-
tása, élhetõbb, kulturált lakókörnyezet
kialakítása. A polgármester az önkor-
mányzat önként vállalt feladatai közül a
kerület civil politikájának jelentõségét
hangsúlyozta. Megjegyezte, hogy az ön-
kormányzat idõspolitikája csak részben
függ a költségvetéstõl: számtalan prog-
ram, ünnep, megemlékezés, amely az
idõsek aktivitásának megõrzését, közös-
ségben maradását szolgálja, minimális
anyagi ráfordítással is megoldható. A
pénznél nagyobb szerepe van az odafi-
gyelésnek, egy idõsek érdekeit preferáló
szemléletmód kialakításának. A XVIII.
kerületi önkormányzat e területekre ki-
emelt figyelmet fordít. Megemlítette a
2005-ben a Civil Kerekasztal döntése
alapján felállított Idõsügyi Tanácsot, be-
számolt eddigi javaslatairól és idei mun-
katervérõl. Említést tett az Idõsügyi
Mûhely munkájáról, a Kerületi Idõse-
kért Oklevél kitüntetés alapításáról, a
kidolgozandó idõsügyi koncepcióról, a
kerület rendkívül gazdag, idõseket érin-
tõ programjairól. 

Szerk.

Nõ az esély!
A Nõk a XVIII. Kerületért Alapítvány (NATIK) a
Havanna Lakótelepi Napok rendezvénysorozat
keretében szeptember 14-én ismertette a Férfi
munka? NÕ az Esély! címû projektet a Kondor
Béla Közösségi Házban. A projekt keretében ti-
zenkilenc Havanna lakótelepen élõ, alacsony
végzettségû, tartós munkanélküli vagy inaktív
nõ részére biztosítanak szakképzést és vállal-
kozóvá válási lehetõséget.

A NATIK Alapítvány – az Együtt a
Munkaerõpiac Fejlesztéséért Alapít-
vány (EMFA) konzorciumi partnereként

– támogatást nyert a Férfi munka? NÕ az
Esély! címû projektjével a Humán Erõ-
forrás Fejlesztési Operatív Program ke-
retében kiírt A nõk munkaerõpiacra va-
ló visszatérésének ösztönzése pályáza-
ton.

A projektrõl Mogyorósiné dr. Pécsi Il-

dikó, a NATIK alapítvány vezetõje el-
mondta: a programban egy újszerû vál-

lalkozói hálózatot hozunk létre a Havan-
na lakótelepen. Ennek keretében tizen-
kilenc alacsony végzettségû, tartós mun-
kanélküli vagy inaktív nõ részére bizto-
sítunk szakképzést és vállalkozóvá válá-
si lehetõséget olyan kékgalléros (fizikai)
szakmák terén, melyeket hagyományo-
san férfiak végeznek és jelenleg hiány-
szakmaként jellemezhetõek a munkaerõ
piacon. A szegregált foglalkozások ma
még letéteményesei a meglévõ társadal-
mi sztereotípiáknak, s ezen túlmenõen
meggátolják a nõket abban, hogy teljes
mértékben részt vegyenek a gazdasági
folyamatokban. 

A célcsoport tag-
jait olyan nõk alkot-
ják, akik megkopott
és elavult szakmai
tudásuk miatt nehe-
zen tudnak visszail-
leszkedni a munka-
erõpiacra, ugyanak-
kor mûszaki érzék-
kel rendelkeznek és
kihívásként értéke-
lik saját vállalkozás
beindítását az adott
területen. Elsõsor-
ban a Havanna la-
kótelepen élõk ta-
nulhatják meg az
asztalos, villanysze-
relõ, burkoló (OKJ-
s) szakmát, négyen

pedig gyermekfelügyelõi képzésben ré-
szesülnek.

A kiválasztásnál prioritást élvezõ cso-
portok; a többgyermekes vagy gyerme-
küket egyedül nevelõ nõk, nyolc általá-
nos iskolai végzettséggel rendelkezõk,
romák, szakképzetlenek vagy elavult
szakképzettségûek, szociálisan hátrá-
nyos helyzetûek, több éve nyilvántartott

munkanélküliek, hosszú ideje inaktívak. 
Az OKJ –s és egyéb képzések október
26-án indulnak. A rendezvényen részt
vett Almási Martina, az EMFA Alapít-
vány munkatársa, Novák Károly, a Köz-
munka Egyesület elnöke, Nagy Jánosné

a Közmunka Egyesület ügyvezetõje is. A
projektet Katonáné Rubos Margit

(NATIK) ismertette, ezt követõen kér-
dések, javaslatok következtek. (Bõvebb
információ és jelentkezés a 295-0666,
295-0777-es telefonon, fax: 06-20-943-
6071, a 06 30-415-4534-es mobilszámo-
kon, valamint e-mail címeken:
rubos@freestart.hu, synergia@axe-
lero.hu, pildi@fitravel.hu.)

F. E.

Munkaerõpiaci 
szolgáltatások

A XVIII. kerület Pestszentlõrinc-Pest-
szentimre Közmunka Egyesület és a
Kispesti Családsegítõ Szolgálat és Gyer-
mekjóléti Módszertani Központ 2006.
december 31-ig térítésmentesen bizto-
sítja az egy éven túl tartósan munka nél-
kül lévõ regisztrált álláskeresõ budapes-
ti lakosoknak az alábbi munkaerõpiaci
szolgáltatásokat: munka tanácsadás, pá-
lyatanácsadás, álláskeresési tanácsadás.
Jelentkezni a Fõvárosi Munkaügyi köz-
pont kirendeltségeinek irányító lapjával
lehet. Programjainkról részletes tájé-
koztatást telefonon, illetve személyesen
intézményeinkben kérhet: XVIII. kerü-
leti Közmunka Egyesület, 1184 Lakatos
u. 13/5. Nagy Jánosné, Diószegi Gabriel-

la, 291-1624., XIX. kerületi Családsegítõ
Szolgálat, 1193 Táncsics u. 7. Deákné

Császár Gabriella, tel.: 282-6512. A
program a Fõvárosi Munkaügyi Központ
támogatásával valósul meg.


