
  
 

 

 

 

 

 

        

PROJEKTTÁJÉKOZTATÓ 

Tanulás és közösségfejlesztés – komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon 

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-00577 

A projekt a hátrányok felszámolása érdekében szociális, közösségfejlesztési, egészségügyi, képzési elemeket tartalmaz, 
továbbá elősegíti a lakhatási körülmények javítását és fejleszti a munkaképes korúak jövedelemtermelő képességét.  

Képzési elemek 

A képzések időtartama alatt megélhetési támogatást biztosítunk a résztvevők számára! 

Képzési programok a Türr István Képző és Kutató Intézet Debreceni Igazgatóságának 
szervezésében: 

Építőipari betanított munkás képzés 

A képzésben résztvevők a program céljainak elérését követően képesek lesznek szakember irányításával építőipari 
feladatokat elvégezni új épületek kivitelezése során és meglévő épületek karbantartása esetén.  

Képzési egységek:  

1) A munkahely megszerzését és megtartását elősegítő tanfolyam  
2) Biztonságos munkavégzés követelményei  
3) Építőipari alapismeretek  
4) Anyag- és gyártásismeret  
5) Szerszámok és kisgépek ismerete és használata  
6) Építési és karbantartási technológiák  
7) Különböző burkolatok készítésének anyagai, eszközei és technológiái  
8) Kőműves és térburkoló feladatok gyakorlat  

Betanított parkgondozó képzés 

A program elvégzését követően a résztvevő irányítás mellett képes lesz alapvető parkosítási feladatok ellátására, 
zöldterületek (közterületek: parkok, utcák, játszóterek, temetők, házikertek) növényeinek szakszerű ültetésére, 
gondozására, ápolására, a kulturált környezet folyamatos fenntartására. 

Képzési egységek: 

1) Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek és környezeti fenntarthatóság  
2) Parkfenntartás  
3) Kertészeti alapismeretek  
4) Műszaki ismeretek  
 

Képzések a Contact Nkft. szervezésében 

Betanított varrómunkás képzés 

Képzési egységek: 

- Munka- és tűzvédelmi előírások elsajátítása, betartása 
- Ruhaipari szakkifejezések, ruhaipari gépek megismerése, géptani ismeretek gyakorlati alkalmazása, betartása 
- Teljes anyagismereti tudás elsajátítása, anyagtípusok, kötésformák felismerése, kezelése, mérettáblázat, 

méretek értelmezése 
- Gyakorlati munkavégzés, a kiszabott alkatrészek összeállítása, munkájának megtervezése, kialakítása 

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja által szervezett programok: 

- Egyéni segítségnyújtás, mentorálás, tanácsadás,  információnyújtás, pl. iratok pótlásában, ügyintézésben, 

képzésekre való jelentkezésekben, speciális tanácsadások szervezése: pl. adósságkezelési, lelki tanácsadás 
- Csoportos tréningek szervezése (motivációs, munkavállalási, stb, mely programok ideje alatt 

élelmiszercsomagot és a foglalkozásokhoz kapcsolódó eszközöket kapnak a résztvevők) 
- Csoportos foglalkozások, programok pl. szülőknek, kismamáknak, fiataloknak, 



  
 

 

 

 

 

 

        

- Közösségi napok, szabadidős programok, felvilágosító és egészségnapok 

- Gyermekek számára külön szabadidős programok 
- Gyermekmegőrzés a képzésben részt vevő szülők gyermekei részére 

- Gyermekeknek fejlesztő foglalkozások 

 

Csillag-cserhaj Szolgáltató Pont / Közösségi Épület (konténer együttes) 

A Törteli és Motor utca közötti beépítetlen telkek közül a középső, 6669/2 helyrajzi számú ingatlanon egy 6 konténerből 
álló konténer-együttes telepítésével Csillag-cserhaj Szolgáltató Pont és közösségi épület kerül megnyitásra. A 
Szolgáltató Pont célja a program megvalósításához szükséges humán szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, úgy 
mint: 

 a telep lakóingatlanaiból hiányzó szolgáltatások, beleértve a higiéniai szolgáltatásokat 

 hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének segítése, 
tulajdonviszonyok tisztázása stb.) 

 jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások 
elősegítése, abban történő segítségnyújtás 

 a különféle közszolgáltatásokhoz való hozzájutás logisztikai és kommunikációs segítése (szervezés, a telepen élők 
odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése, koordináció, stb.) 

A közösségi épületet, a benne lévő zuhanyzókat, wc-ket, mosógépeket illetve az ott biztosított humán szolgáltatásokat a 
szolnoki állampolgárok ingyenesen használhatják. 

További információ:     

Contact Nkft.      
5000 Szolnok, Tószegi út 43.    
Tel.: 56/ 521-012      
Fax: 56/ 521-014 
 
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán 
Szolgáltató Központ 
5000 Szolnok, Városmajor út 67/a  
Tel.: 56/424-502 
Fax: 56/420-614 
 
Türr István Képző és Kutató Intézet Debreceni 
Igazgatóság 
4034 Debrecen, Vámospércsi út 84. oldal  
Tel.: +36 52 516 000  
Fax: +36 52 516-021 
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 
5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 
Tel: 56/503-859 
Fax: 56/503-811 
 
Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata 
5000 Szolnok, Kossuth tér 1. III./317 
Tel.: 56/411-205 
 
 


