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Pádraig Flynn európai biztos előszava
Az Amszterdami Szerződés megerősítette, hogy Európa építése nagyobb fokú
esélyegyenlőség kiépítését jelenti. Az új 3. cikk megfogalmazza az Európai Unió
elkötelezettségét az egyenlőtlenség felszámolása és az egyenlőség támogatása iránt.
A tagállamok már az 1997. novemberében tartott Foglalkoztatási Csúcson elhatározták, hogy
megteremtik a férfiak és nők esélyegyenlőségét, javítani fogják a nők munkalehetőségeit, és
megvizsgálják, hogy a nőket miért sújtja jobban a munkanélküliség mint a férfiakat. A
tagállamok maguk is tudatában vannak, hogy a gyermekeknek biztosított ellátás fejlesztésével
és a munkaerőpiacra visszatérni kívánó nők segítésével jobb és igazságosabb egyensúlyt kell
teremteni a munka és a családi élet között.
A Strukturális Alapok reformja jó alapot szolgáltathat ezekhez az erőfeszítésekhez. Én azt
szeretném elérni, hogy az esélyegyenlőség a strukturális támogatás minden terülrtén
megvalósuljon.
Itt ismét létfontosságú a legjobb létező gyakorlat követése. Ebben a füzetben olyan
esélyegyenlőséget előmozdító projekteket mutatunk be, melyek a 3-as célkitűzés és az
Employment közösségi kezdeményezés hatálya alatti együttfinanszírozással jöttek létre. Ezek
a projektek illusztrálják hogyan lehet valódi támogatást nyújtani a nőknek a munkaerőpiacon.
Bemutatják azt is, hogy az EU-ban az Európai Szociális Alap az emberi erőforrás fejlesztését
célzó beruházások döntő fontosságú eszköze. Bemutatják, hogy az ESZA hogyan válhat a
leghatékonyabb fegyverré egy olyan korszerű munkaerőpiac kialakításában, amely a nők és
férfiak számára egyformán kedvező.

Pádraig Flynn
Foglalkoztatásért és szociális ügyekért felelős európai biztos
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Mi az Európai Szociális Alap?
Az Európai Szociális Alap (ESZA) befektetés az emberekbe. Célja, hogy jobbá tegye azoknak az
embereknek a kilátásait, akik a legnagyobb akadályokkal szembesülnek a munkavállalás, munkájuk
megtartása és visszaszerzése során. Az ESZA ezen a módon az Európai unióban emberek millióit
teszi képessé arra, hogy teljesebb szerepet játszhassanak a társadalomban, és így javíthassák
életminőségüket.
Az ESZA nagyarányú támogatást biztosít olyan programok számára, amelyek javítják az emberek
„foglalkoztathatóságát”. Ennek a létfontosságú feladatnak a középpontjában az áll, hogy az emberek
megszerezhessék a munkával kapcsolatos megfelelő tudást, és ezáltal nagyobb önbizalomra
tegyenek szert, és jobban tudjanak alkalmazkodni a munkapiac változásaihoz.

Hogyan működik mindez?
Az ESZA partnereivel, az EU tagállamaival közösen széles körben nyújt segítséget különféle
programok és projektek finanszírozásához, amelyek a következőkre terjednek ki:
•
•
•
•
•
•

szakképzés
munkahelyi tapasztalatszerzés és szakmai gyakorlat
munkaügyi tanácsadás és segítségnyújtás az elhelyezkedéshez
vállalaton belüli képzési rendszerek kidolgozása és fejlesztése
projektek, amelyek előrevetítik és segítenek megtervezni a gazdaság jövőbeli munkaerő
szükségletét
az oktatási és képzési rendszerek megerősítése.

Az 1994. és 1999. Között eltelt hat évben az ESZA, melynek működése minden tagállamra kiterjed,
47 milliárd ECU-t használt fel a tagállamok által indított tevékenységek együttfinanszírozására. Ez az
összeg az Európai Unió teljes költségvetésének csaknem 10%-át teszi ki.

Innovatív megoldások kidolgozása - a közösségi kezdeményezések
Az ESZA olyan projekteket is támogat, amelyek a nemzeteket átszelő, innovatív és alulról építkező
szemléletmód példái és ösztönzői. Ezek a projektek többnyire a két humán erőforrás fejlesztést célzó
közösségi kezdeményezés, az Adapt és az Employment alá tartoznak.
Az Adapt egy olyan kezdeményezés, amelynek célja, hogy segítsen a munkaadóknak és a
dolgozóknak megjósolni az ipari változásokat, azok hatásait kezelni, valamint elősegíteni az
átmenetet az információs társadalomba.
Az Employment egy olyan kezdeményezés, amely azokat a csoportokat célozza meg, akik valamilyen
sajátos nehézséggel szembesülnek a munkapiacon. A kezdeményezésnek négy egymással
összekapcsolódó ága van:
•
•
•
•

A Now a nőknek kíván egyenlő jogokat biztosítani a munkapiacon
A Horizon a fogyatékos emberek segítésére összpontosít
Az Integra a hátrányos helyzetűek segítését célozza
A Youthstart a 20 év alatti fiatalok képzését és elhelyezkedési lehetőségeit kívánja javítani.

Az ESZA mint egy nagyobb rendszer része
Az ESZA három másik EU alappal együtt az úgynevezett Strukturális Alapok része, amely
összességében az EU teljes költségvetésének majdnem harmadát képviseli: az összeg az 1994-1999
időszakban 157.000 millió ECU volt. A másik két alap meghatározott régiók (ERDF) és szektorok - a
halászat (FIFG) és a mezőgazdaság (EAGGF orientációs részleg) - fejlődését támogatja. Az alapok
egy közös cél elérésére törekednek: áthidalni a szakadékot Európa gazdagabb és kevésbé fejlett
régiói között, hogy az Unió egészében megvalósulhasson a gazdasági és társadalmi kohézió. Az
ESZA szerepe, hogy a közös cél foglalkoztatási és humán erőforrás vetületét célozza meg.
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A Strukturális Alapok - összesen 157 milliárd ECU (1994-1999) - elosztása
FIFG
EAGGF orientációs részleg
ESZA
ERDF

2,2%
17,4%
33,5%
46,9%

Az ESZA - összesen 47 milliárd ECU (1994-1999) - elosztása a célkitűzések és közösségi
kezdeményezések között
1-es célkitűzés
2-es célkitűzés
3-as célkitűzés
4-es célkitűzés
5b. célkitűzés
6-os célkitűzés
Közösségi kezdeményezések
Egyéb tevékenységek

47,6%
7,8%
27,4%
4,9%
2%
0,4%
9%
1%

(az innovatív intézkedésekkel együtt)

A Strukturális Alapok célkitűzései
Az ESZA és a többi strukturális alap hat célkitűzést szeretne megvalósítani:
•
•
•
•
•
•

1-es célkitűzés: az elmaradott régiók segítése
2-es célkitűzés: az ipari hanyatlástól sújtott régiók szerkezetátalakítása
3-as célkitűzés: küzdelem a tartós munkanélküliség ellen, a fiatalok és a munkapiacról való
kirekesztődés által fenyegetett csoportok munka világába történő integrációjának elősegítése,
esélyegyenlőség a férfiak és nők számára a munkapiacon.
4-es célkitűzés: a munkaerő alkalmazkodása az ipari változásokhoz és a termelési rendszerek
változásaihoz
5-ös célkitűzés: a) a mezőgazdaság és a halászat szerkezetváltásának felgyorsítása, b) a
vidékfejlesztés előmozdítása
6-os célkitűzés: a ritkán lakott régiók fejlődésének elősegítése.

Az ESZA olyan programokat támogat, amelyek
•
•
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az egész Unióra vonatkozó 3-as és 4-es célkitűzéshez tartoznak. Ezeknél a célkitűzéseknél a
támogatást kizárólag az ESZA adja.
Az 1-es, 2-es, 5b és 6-os célkitűzéseknél az ESZA, együttműködésben a többi Strukturális
Alappal, a célkitűzésekhez tartozó régiókban a foglalkoztatás növelését és stabilitását kívánja
támogatni.

A munkanélküliség és a kirekesztés elleni küzdelem;
az esélyegyenlőség elmélyítése
A munkanélküliség veszélyét Európa-szerte a jelenlegi politikai napirenden szereplő legsürgetőbb
társadalmi és gazdasági problémaként azonosítják. Az elmúlt években a munkanélküliség szintje az
európai aktív népesség körében 10% és 11% között stagnált, ami mintegy 18 millió főt jelent, akiknek
fele több mint egy éve munkanélküli. A munkanélküliség a közösség egyes szegmenseit, köztük a
nőket, fiatalokat, fogyatékosokat és a társadalmi akadályokba ütköző embereket jobban sújtja mint
másokat. Ezek között ez emberek között sokan amellett, hogy el kell szenvedniük a munkanélküliség
jelentette szükségszerű gazdasági hátrányokat, az elszigetelődés érzését élik át, azt az érzést, hogy
a többségi társadalom kivetette őket magából. A 3-as célkitűzés azért jött létre, hogy ezek a csoportok
megkaphassák a megfelelő támogatást, és ezzel egy olyan Európa jöhessen létre, melyet a
társadalmi kohézió jellemez, és amelynek mindenki részese és haszonélvezője lehet.

Az elhelyezkedéshez vezető út - a 3-as célkitűzés meghatározása
Amikor 1993-ban sor került a Strukturális Alapok újradefiniálására, az ESZA átdolgozott szabályzata
új irányt szabott a 3-as célkitűzésnek, amely tulajdonképpen az Európán belüli fokozódó
munkanélküliség problémájára adott válaszlépések összessége. A jelenlegi programidőszakban
(1994-1999) a 3-as célkitűzés nagyban hozzájárul a munkanélküliség elleni küzdelemhez. Különösen
azok számára nyújt segítséget, akik tartósan munkanélküliek, fogyatékosok, társadalmi akadályokba
ütköznek a munkahelykeresés során, vagy 25 év alatti fiatal munkanélküliek, akik megpróbálják
megvetni a lábukat a dolgozó életben. A prioritások között szerepel a férfiak és nők
esélyegyenlőségének kiszélesítése is. Azok a 3-as célkitűzésen keresztül támogatott tevékenységek,
amelyek segítenek az embereknek újra munkába állni, két tág kategóriába sorolhatók:
•
•

szakképzéssel és előképzéssel kapcsolatos intézkedések, köztük az alapvető készségek
fejlesztése, az elhelyezkedésre való felkészülést segítő orientáció és tanácsadás;
támogatási, képzési és foglalkoztatási rendszerek kidolgozása, felügyelet biztosítása az eltartott
családtagok számára, olyan intézkedések - többek között államilag támogatott foglalkoztatás -,
amelyek segítenek a vállalatoknak és munkaadóknak megtalálni a megfelelő embereket, új
munkalehetőségeket találni és kifejleszteni a munkanélküliek számára.

Európai partnerek részvétele a munkában - az Employment közösségi kezdeményezés
Az Employment a Strukturális Alapok egyik közösségi kezdeményezése. Az elsősorban az ESZA által
finanszírozott kezdeményezés az Alap átfogó célkitűzéseire irányul, azaz Európa humán erőforrás
potenciáljának a fejlesztését és a munkahelyteremtést célozza. Az Employment által jelentett többlet
azokhoz a tevékenységek képest, amelyet az ESZA a 3-as célkitűzésen belül támogat, a
finanszírozott projektek sajátos jellemzőiben rejlik. Az Employment keretén belül minden projekt
transznacionális, azaz minden projektnek kapcsolódnia kell más tagállamok hasonló projektjeihez; a
projekt innovatív kell hogy legyen - azaz képesnek kell lennie arra, hogy az adott szektorban új
módszereket és gyakorlatot vezessen be; helyi szereplők - egyének és szervezetek - széles körét kell
bevonni a projektekbe mind az állami, mind a magánszektorból; a projektnek olyan megközelítést kell
tartalmaznia, amely más országokban és Európában más helyzetekben is felhasználható.
Az Employment keretében négy tevékenységi kör kaphat támogatást:
•
•
•
•

Kísérleti orientációs, tanácsadó és képzési rendszerek;
A képzés, munkahelyi gyakorlat és támogatási programok új formái;
A munkahelyteremtés támogatása, beleértve az egyéni és egyéb vállalkozásokat is;
Népszerűsítő kampányok, amelyek fogékonyabbá teszik a potenciális haszonélvezőket,
munkáltatókat és a társadalom egészét mindazon problémák iránt, amelyekkel a célcsoport
szembesül.
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Harc a tartós munkanélküliség ellen
A 3-as célkitűzésen belül az ESZA a támogatáson keresztül különösen úgy próbálja felvenni a harcot
a tartós munkanélküliség ellen, hogy segít az embereknek újra bekapcsolódni a munka világába. Az
intézkedések azokra az emberekre irányulnak, akiknél fennáll a tartósan munkanélkülivé válás
veszélye, illetve azokra, akik már legalább egy éve munkanélküliek. A munkanélkülieknek, köztük a
tartósan munkanélkülieknek, valamint a sebezhető csoportoknak az Employment közösségi
kezdeményezés Integra elnevezésű összetevője is nyújt támogatást.

Az esélyegyenlőség elmélyítése
Az ESZA programjai általában a nőkre és a férfiakra egyaránt vonatkoznak, de a 3-as célkitűzés
keretében az ESZA olyan tevékenységeket is támogat, amelyek kifejezetten ahhoz nyújtanak
segítséget hogy a nők bejuthassanak olyan munkaterületekre, ahol ennek a nemnek nincsen
elegendő képviselője. Ez a támogatás különösen azokra a nőkre irányul, akiknek nincsen
szakképzettsége, vagy bizonyos idejű távollét után vissza szeretnének térni a munkapiacra. Az
Employment-Now a női munkanélküliség leküzdésére irányuló erőfeszítéseket hivatott kiegészíteni, és
erőteljesen szorgalmazza a vállalkozások indítását a nők körében.

A munkából való kirekesztődés leküzdése
A 3-as célkitűzés hatálya alatt nyújtott támogatás segíti a munkapiacról való kirekesztődés által
fenyegetett, sebezhető csoportok tagjait abban, hogy megfeleljenek az elhelyezkedés támasztotta
kihívásoknak. Ezekbe a csoportokba tartoznak a fogyatékosok, a gyermeküket egyedül nevelő szülők,
a hajléktalanok, a vándoréletmódot folytatók, a cigányok, az utazók, a börtönbüntetésre ítéltek és
börtönviseltek, anyagfüggők, és mások. A támogatás során figyelembe veszik a bevándorlók, a
menekültek és olyan más csoportok igényeit is, akik nagy valószínűséggel szembesülhetnek
diszkriminációval a munkapiacon. Az Employment közösségi kezdeményezés ezekkel a csoportokkal
is foglalkozik: az Employment-Integra a hátrányos helyzetűeket célozza meg, az Employment Horizon
pedig kifejezetten a fogyatékosok igényeihez igazodik.

Segítségnyújtás a fiatalok pályakezdéséhez
Az ESZA a 3-as célkitűzés és az Employment-Youthstart közösségi kezdeményezés keretében olyan
tevékenységeket is támogat, amelyek a fiatalok munkanélküliségét igyekeznek leküzdeni a fiatalok
képzésének hangsúlyozásán és az olyan munkalehetőségek létrehozásán keresztül, amelyek
lehetővé teszik azt, hogy a fiatalok, különösen az alapképzettséggel nem rendelkezők, nagyobb
számban tudjanak elhelyezkedni.
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A munkanélküliség elleni harc szerte Európában
A 3-as célkitűzés és az Employment működési területe Európa egésze; célja, hogy fejlessze
mindazoknak az embereknek a képességeit és szakmai képzettségét, akik munka nélkül vannak. Ez
kiegészíti azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a tagállamok tesznek a munkanélküliség és a
szociális marginalizálódás elleni küzdelemben. A katalizátor szerepét betöltő 3-as célkitűzés és
Employment célja, hogy felszabadítsa a munkahelyteremtés támogatására, valamint a képzés,
orientáció és tanácsadás fejlesztésére szánt nemzeti forrásokat annak érdekében, hogy minél több
olyan ember használhassa ki a munkalehetőségeket, akiknek szaktudása megfelel azoknak a
munkaköröknek, amely iránt kereslet van.

A pénzügyi erő
A 3-as célkitűzést európai szinten kizárólag - az Employment közösségi kezdeményezést pedig szinte
kizárólag - az ESZA finanszírozza. A 3-as célkitűzés költségvetése a jelenlegi programidőszakra
(1994-1999) mintegy 12 milliárd ECU, azaz kicsivel több mint az ESZA teljes költségvetésének a
negyede. Ugyanerre az időszakra az Employment körülbelül 1.8 milliárd ECU-t szán. Egy projekt
akkor kaphat támogatást a 3-as célkitűzés és az Employment hatálya alatt, ha más állami vagy
magántulajdonban lévő szervezetektől is szerez támogatást: ez azt jelenti, hogy az ESZA anyagi
hozzájárulását akár meg is lehet duplázni a projekthez szerzett kiegészítő, állami vagy
magánszektorból származó forrásokkal.

Szilárd partnerkapcsolatok
A 3-as célkitűzés és az Employment mindig több szereplőt von be a projektekbe, akik partneri
kapcsolatban dolgoznak a források hatékony felhasználásának biztosítása érdekében. Üzleti
vállalkozások, szakszervezetek, munkáltatói szervezetek, országos és regionális szervek egyaránt
részt vesznek a munkában. Ezen felül a magánszektor, az állami szektor és az önkéntes szervezetek
közötti együttműködés az ESZA által támogatott projektekben a legjobb lehetőséget biztosítja arra,
hogy sikerüljön megteremteni azokat a munkalehetőségeket, amelyek az embereket ismét munkába
állíthatják.
Az ESZA által nyújtott pénzügyi támogatás felosztása tevékenységek szerint
Képzés
Foglalkoztatás támogatása
Egyéb támogató intézkedések
Szakmai segítségnyújtás

74%
6%
15%
5%

Európa foglalkoztatási stratégiája
Európa elkötelezettségét a foglalkoztatás fejlesztése és annak biztosítása mellett, hogy ez minden
szakpolitikai tevékenységben központi helyet foglaljon el, jelenleg a ratifikálás előtt álló Amszterdami
Szerződés foglalkoztatásról szóló része testesíti meg.
1997. novemberében Európa vezetői összegyűltek a Luxemburgban megrendezett Európai
Foglalkoztatási Csúcson, azon a történelmi jelentőségű eseményen, amelyen Európa számára
kidolgozták a foglalkoztatás nagyra törő, ám realisztikus irányelveit. A legfontosabb tennivalók négy
területre irányulnak. Az első a szaktudás: fejleszteni kell az oktatást és a képzést azokon a
területeken, ahol szakemberhiány van, a lehetőségek felszabadítása és az emberek könnyebb
elhelyezkedése érdekében. A második a munkahelyteremtés: egy új, vállalkozói légkört kell kialakítani
azokon a területeken, ahol nincsen elég munkahely. A harmadik a partnerkapcsolatok: rugalmasságra
van szükség azokon a területeken, ahol az ipari változások forradalmasították a munkavégzést, hogy
a vállalatok és a munkaerő egyaránt képes legyen az új technológiák és az új piaci feltételek
elfogadására. És végül az esélyegyenlőség: az európai gazdaság növekedési kapacitásának
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maximális kihasználása érdekében egyenlő esélyeket kell teremteni a nők és férfiak, valamint a
fogyatékosok számára. Európa kialakulóban lévő foglalkoztatási stratégiájának négy pillére - a
foglalkoztathatóság, a vállalkozói légkör, az alkalmazkodási képesség és az esélyegyenlőség - új
fejezetet nyitott az európai foglalkoztatáspolitikában. A strukturális Alapok szándéka, hogy továbbra is
támogatást nyújtson az Európai Unió tagállamainak mindazoknak a strukturális reformoknak a
végrehajtásához, amelyek a jövő gazdagsága és Európa XXI. századba átlépő polgárainak jóléte
szempontjából létfontosságúak.
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Férfiak és nők foglalkoztatási kilátásai
A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és az ember tisztelete a demokrácia alapelvei közé
tartoznak, de a gyakorlatban nem mindig ismerték el őket a demokrácia alapelveként.

Harc a diszkrimináció ellen és az egyenlőségért
A Közösség létrejöttétől fogva igyekszik elismerni az egyenlőséget. A nők és férfiak egyenlő
bérezésének elve tulajdonképpen már 1957-ben megjelent, hiszen már a Római Szerződésben is
benne foglaltatott.
Az elmúlt negyven évben bekerültek a törvénykönyvekbe azok a közösségi irányelvek, amelyek
előírják az egyenlő bérezést, valamint az egyenlő bánásmódot az olyan területeken, mint az
elhelyezkedés lehetősége, a szakmai karrier kiépítése, a munkakörülmények, a társadalombiztosítás
és az egyéni vállalkozás. A legutóbb elfogadott, szülési szabadságról szóló direktíva mind a nők, mind
a férfiak számára megengedi, hogy gyermek születése vagy örökbefogadása esetén kivegyenek
három hónap szabadságot. Emellett jelentős méreteket ölt az esetjog, amelyet az Európai Bíróság a
nemzeti bíróságok által elé terjesztett kérdések alapján dolgozott ki, segítve annak tisztázását, hogy
mi tartozik az eredeti Szerződés rendelkezései és a későbbi irányelvek széles körű hatálya alá.

Együttműködő munkáltatók és szakszervezetek
A munkáltatók és a szakszervezetek közötti társadalmi párbeszéd eredményeképpen nagy előrelépés
történt abban az irányban, hogy a férfiak és nők a munkahelyen egyenlő elbánásban részesüljenek.
Ennek legutóbbi fejleménye, hogy a társadalmi partnerek keretegyezményt írnak alá a rugalmas
munkaidő és részmunkaidő biztosításáról.

A nemek esélyegyenlőségének beépítése a foglalkoztatáspolitikába
Az 1997 júniusában elfogadott Amszterdami Szerződés jogi alapokra helyezte az esélyegyenlőség
integrált politikáját. Az esélyegyenlőség integrált politikája úgy határozható meg, hogy „az
erőfeszítések nem merülhetnek ki a férfi-női egyenlőség érdekében végrehajtott speciális
intézkedésekben, hanem minden átfogó politikát vagy intézkedést is ennek a szolgálatába kell
állítani.” Ennek megfelelően minden politikának vagy tevékenységnek kell hogy legyen olyan vetülete,
amely figyelembe veszi a nemek esélyegyenlőségét; a tervezés, a végrehajtás vagy monitoring
folyamán éppúgy, mint az értékelési szakaszban.
Az új Szerződés vízválasztó az esélyegyenlőség szempontjából. Felszólít a diszkrimináció minden
„nem, faj vagy etnikai hovatartozás, vallás vagy hit, fogyatékosság, életkor vagy szexuális beállítódás”
alapján gyakorolt formájának felszámolására, és a Közösség célkitűzéseként fogalmazza meg a
férfiak és nők esélyegyenlőségét. Elrendeli azt is, hogy pozitív lépéseket kell tenni annak érdekében,
hogy a férfiak és nők bekerülhessenek azokra a munkahelyekre, ahol nemük „alulképviselt”. A
Szerződéshez függelékként csatolt Nyilatkozat ehhez még hozzáteszi, hogy a pozitív cselekvésről
szóló intézkedések elfogadása során a tagállamoknak elsősorban „a dolgozó nők helyzetének
javítását” kell szem előtt tartania.

A nők rosszabb helyzetben vannak a munkapiacon
Annak ellenére, hogy a nők az elmúlt fél évszázadban példátlan hatást gyakoroltak a munka világára,
helyzetük az európai munkaerőpiacon még mindig rosszabb mint a férfiaké. A 20 és 59 év közötti
korcsoportban a nők mintegy 12,4%-a munkanélküli, szemben a férfiak körében tapasztalható 9,4%kal annak ellenére, hogy a nőknek csak 62,5%-a aktív, szemben a férfiak 88%-ával. Valószínű, hogy
a nők alkotják az úgynevezett „rejtett munkapiac” nagy részét. Kétségtelen, hogy vannak olyan, a
statisztikákban „nem aktív” dolgozóként megjelenő nők, akik hivatalos fizetés nélküli, nem bejelentett,
illegálisan fizetett munkát végeznek. A nők nagy számban vesznek részt közösségi és önkéntes
programokban, valamint nem regisztrált otthoni munkában vagy családi vállalkozásban,
gondoskodnak a népes családról és közreműködnek a szociális segélyező rendszerben.
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Ugyanolyan képzettségi szinten, ugyanannyi férfi és nő közül kevesebb nőnek mint férfinak van
állása. A nők fizetése még mindig átlagosan 20%-kal alacsonyabb mint a férfiaké. A nők aránya a
vezetői és igazgatói pozíciókban 30% alatt van, és választási lehetőségeik a foglalkoztatási
szektorban általában korlátozottabbak mint a férfiaké. A férfiaknál tapasztalható 4%-kal szemben a
nők negyede-harmada vállal részmunkaidős állást. A nőknél több az átmeneti időszakra felvett nem
állandó alkalmazott, és gyakoribb, hogy otthoni, és nem irodai vagy üzemi környezetben dolgoznak.

Az esélyegyenlőség és az Európai Szociális Alap
A Bizottság már az 1970-es években bevezette a legsebezhetőbb és leghátrányosabb helyzetű nők
Szociális Alapból történő támogatását, bár ez az ellátás csak a Strukturális Alapok 1989-es
nagyszabású reformját követően foglalta el igazán a maga helyét. A reform szabaddá tette az utat a
Now számára (az „Új lehetőségek nők számára” angol rövidítése betűszóval), amely egyrészt
közösségi kezdeményezés, és a nők és férfiak esélyegyenlőségére irányuló harmadik közösségi
akcióprogram része is. A Now célja, hogy ösztönözze azokat a kísérleteket, amelyek javíthatják a nők
elhelyezkedési kilátásait.
Ennél is fontosabb fejlemény volt a Strukturális Alapok 1993-as reformja, amely lefektette a jelenlegi
programidőszak (1994-1999) alapszabályait. Először, a férfiak és nők esélyegyenlőségét az ESZA
tevékenységének általános célkitűzésévé emelte. Másodszor, a Now támogatása mellett az ESZA
külön forrásokat irányzott elő a nők mint a 3-as célkitűzés célcsoportjának támogatására. A
támogatást eddig főleg arra használták fel, hogy segítséget nyújtsanak a nőknek magasabb
képzettség megszerzéséhez, és az olyan területekre való bekerüléshez, ahol a nők túl alacsony
számban képviseltetik magukat, illetve a munkapiacra történő belépéshez. Harmadszor, a reform
lehetővé teszi, hogy az ESZA olyan szolgáltatásokat is támogathasson mint a gyermekgondozás, és
segíthesse a képzési rendszerek támogatását és fejlesztését.
A legutóbbi intézkedések az „elhelyezkedéshez vezető út” néven ismertté vált kultúra kifejlesztéséhez
nyújtottak segítséget. Ennek fontos részét képezik az egyénre szabott előképzések, a férfiak és nők
számára nyújtott munkavállalási orientáció és tanácsadás. Az ESZA millenniumig tervezett
programjaiban központi helyet foglal el az „elhelyezkedéshez vezető út” szemlélete. A
munkaszervezés új formái és az új technológiák ösztönzése is azt hivatott elősegíteni, hogy a nők
jobban össze tudják egyeztetni a munkát a családi élettel.

Az ESZA működése
A nők elhelyezkedési esélyeit javító, Szociális Alapból támogatott projektek közül sok, például a
következő részben leírtak, olyan nehézségeket tükröznek, amelyekkel az Unióban a nők
általánosságban szembesülnek. Más projektek olyan problémákkal foglalkoznak, amelyek csak egy
bizonyos régióban vagy országban élő nők sajátjai.
A legtöbb országban az esélyegyenlőség politikája egy kifejezetten a női foglalkoztatásra irányuló
speciális foglalkoztatáspolitikai összetevő meghatározásához vezetett. Máshol, például a skandináv
országokban, ezzel szemben az esélyegyenlőséget olyan általános elvnek tekintik, amely minden
intézkedést áthat, következésképpen nincsen kifejezetten a nőknek szentelt foglalkoztatáspolitikai
irányvonal.

Az önbizalom fejlesztése
Az ESZA nagyon sok olyan programot támogat, amelynek célja, hogy javítsa a nők kilátásait, és
tudatosítsa bennük, hogy milyen lehetőségeik vannak a foglalkoztatásban. A skála a nők
önállósodását elősegítő és önbizalmát fejlesztő tanácsadástól a megfelelő pálya kiválasztását segítő
orientációig és útmutatásig terjed. A nőszövetkezetek és hálózatok felállítása például, ami az ESZA
projektek közös jellemzője, szolidaritást és erkölcsi támaszt nyújthat a munkát keresőknek. A nőket
ösztönzik arra, hogy komolyan gondoljanak a karrierépítésre, még akkor is, ha korábban csak
minimális munkahelyi tapasztalatot szereztek.

Családos nők karrierlehetőségei
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A munkapiacon a legtöbb nő azért szembesül nehézségekkel, mert képzettsége vagy szaktudása
nem megfelelő. A családdal és a háztartással kapcsolatos feladatok - a nőknél gyakrabban, mint a
férfiaknál - megakadályozzák a karrierépítéshez szükséges szakképzettség vagy szakmai tapasztalat
megszerzését. Sok nőnél, függetlenül attól, hogy pályafutásának kezdetén áll, vagy hosszú szünet
után kíván visszatérni szakmájába, fel kell áldoznia a karrierlehetőségeket azért, hogy a gyerekekről
vagy a hozzátartozókról tudjon gondoskodni. A 3-as célkitűzés és a Now - bár különböző módon
közelítik meg a problémát - egyaránt abban kíván segíteni a nőknek, hogy ismét önbizalomra
tegyenek szert, és felkészüljenek a munkahelyre való visszatérésre. A probléma megoldását célzó
projektek gyakran kombinálják a képzést és a munkahelyi tapasztalatszerzést.
A nők érdekében tett erőfeszítések az életkorskála mindkét végén figyelmet fordítanak a nőkre. Az itt
bemutatott projektek közül számos kínál pályaválasztási tanácsadást fiatal nők számára, és segíti
őket abban, hogy pályafutásuk során olyan egyéni utakat válasszanak, amelyekkel elkerülhetik azt a
lehetőséget, hogy a későbbiekben kirekesztődjenek a munkapiacról. Az idősebb korosztályoknál a
projektekben gyakran az újra dolgozni kívánó nők számára nyújtott tanácsadásra és
készségfejlesztésre esik a hangsúly. Az ESZA támogatásával a projektek során óvodai elhelyezést
vagy napközi ellátást biztosítanak azon résztvevők számára, akiknek a gyerekei még nem járnak
iskolába.

Egyéni vállalkozó nők
Az ESZA támogatásain keresztül a közelmúltban sokat segített az olyan nőknek, akik saját
vállalkozást szeretnének indítani. Az Employment közösségi kezdeményezés Now alkotóeleme
hatalmas lépéseket tett azért, hogy bátorítsa azokat a nőket, akik arra szánják el magukat, hogy
önálló vállalkozást alapítsanak, leginkább a szolgáltató szektorban.

Az alulképviselt női nem
Mivel a nőknek kevesebb lehetősége van arra, hogy megfelelő képzésben részesüljenek, a nők
többsége még mindig alacsony szaktudást igénylő munkakörben dolgozik. A nők nem képviseltetik
magukat megfelelő számban a kulcsfontosságú pozíciókban és a fejlődő szektorok speciális
szaktudást igénylő munkaterületein. Ennek szembetűnő példáját adják azok a munkakörök a
számítástechnika vagy a fejlett technológiák területén, amelyek vezetői felelősséggel járnak, vagy a
mindennapi adminisztratív és titkárnői teendőkön túlmutató képességeket igényelnek.
Az Európai Szociális Alapból támogatott projektek bevezették a nőket a mérnöki tudományok
nehezebb ágazataiba, például a szerszámgépek, a repülés és repülőgépek tervezése és építése
területeire, valamint elindították őket az azokhoz kapcsolódó felsőbb szintű vezetői pozíciók, például
az építésvezetés felé. Mindezek ellenére, a hagyományos női foglalkozáskörökben - mint amilyen
például a varrás, takarítás vagy javítás - indított projektek is járható útnak bizonyultak az
elhelyezkedés felé, és egyben a női függetlenség és önbecsülés fejlesztésének egyik leggyorsabb
módját jelentik. Ez különösen az olyan régiókban alkalmazható, melyek a földrajzi vagy társadalmigazdasági jellemzői más típusú munkát nem tesznek lehetővé. Az orientációval és tanácsadással
párosuló állami támogatás is segített a nőknek abban, hogy a helyi lakosság számára szolgáltatást
nyújtó vagy környezetvédelmi vállalkozásba kezdjenek, amelyek mind az egyén, mind a lakóhely
számára hasznosak, és amelyek hosszú távon önmagukban is életképes vállalkozásokká válhatnak.

A kereslet és a kínálat összehangolása
Miután felismerésre került, hogy a képzés önmagában még nem biztosítja az elhelyezkedést, számos
program született a „szaktudásbeli hézag” kitöltésére. A helyi üzleti igények folyamatos figyelemmel
követése biztosítja, hogy a képzés során elsajátított készségek valóban azok legyenek, amelyeket a
helyi gazdasági környezet megkövetel.

Elszigetelt települések
A lakóhely földrajzi fekvése a nők és férfiak munkalehetőségeit egyaránt befolyásolja. A nőket
azonban általában jobban sújtja a lakóhely elszigeteltsége. A 3-as célkitűzés és a Now keretében
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indított projektek aktív szerepet vállaltak a megoldás megtalálásában. Ahol a képzés nem a
lakóhelyen történik, a képzés helyszínére történő utazás költségeit az ESZA együttfinanszírozás
keretében támogatja.

A jelentől a millenniumig
A férfiak és a nők esélyegyenlőségéhez kapcsolódó speciális intézkedések az esélyegyenlőség
integrált politikájának folyamatos fejlesztésében fognak megvalósulni. Eddig a projektek többsége
általában a nők egy meghatározott csoportjára irányult. Eddig a támogatás nem annyira a női nem
összességének boldogulását tartotta szem előtt, inkább arra összpontosított, hogy a hátrányos
helyzetű csoportok, például az etnikai kisebbségekhez tartozók női mivoltuk miatt ne
szenvedhessenek további hátrányokat. Ezzel szemben a magas képzettségű nők, akik még mindig
nem elegendő számban képviseltetik magukat a vezetői pozíciókban, csak ritkán kaptak külön
támogatást.
Ez a kiadvány szeretne bemutatni néhány példát arról, hogy a tagállamok mit tettek eddig az
esélyegyenlőség előmozdításáért az ESZA anyagi támogatásának segítségével. Az itt összegyűjtött
projektek azt hivatottak illusztrálni, hogy hogyan ölt formát a nemzetek szintjén az Európai Unió
örökös elkötelezettsége az egyenlőség iránt.
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AUSZTRIA

Vállalkozók ébredése
Grazban és a várost körülvevő falvakban a nők körében különösen gyakori a munkanélküliség. Graz
városi tanácsa a probléma megoldására 25 szomszédos város önkormányzatával együtt létrehozta a
Nowa elnevezésű társulást, mely az Employment-Now közösségi kezdeményezés keretében
társfinanszírozott. A Nowa a 22 éves és annál idősebb munkanélküli nők képzését és előrelépését
támogatja.
A grazi székhelyű Nowa a várost körülvevő hegyvidéki területen szétszórt aprófalvakat kívánja elérni,
melyekben a munkanélküliség szintje különösen magas, a munkahelyek és képzési lehetőségek
pedig ugyancsak szűkösen állnak rendelkezésre. „Fő célkitűzésünk, hogy a nőknek olyan hosszú
távra szóló képesítést adjunk, amely lehetővé teszi, hogy munkát találjanak, vagy hogy saját
vállalkozásba kezdjenek. Nem feledkezünk meg azonban az üzleti szféra és az állami szektor humán
erőforrás igényeiről sem. Szoros együttműködésben állunk a helyi cégekkel és oktató szervezetekkel,
például a Foglalkoztatást Támogató Intézettel” - mondja Heide Cortolezis projekt koordinátor. Kutatást
végeztünk, hogy megismerjük a régió magáncégeinek és közigazgatásának munkaerőigényét, és sok
olyan céget találtunk, amely elhelyezést tud biztosítani a program résztvevői számára. A Nowa
mindezek mellett jogi és gyakorlati tanácsokkal támogatja azokat a nőket, akik saját vállalkozásba
szeretnének fogni. A Nowa Mobil Internet Kávéháza például többek között lehetőséget biztosít arra,
hogy a nők megtanulják hogyan lehet termékeiket piacra dobni és bemutatni az interneten.

Az indulás
A program népszerűsítésére a helyi települések mindegyikében tájékoztatókat szerveztek. 1996-ban
csaknem 200 nő vett részt ezeken a speciális tájékoztató összejöveteleken.
A tájékoztatókat követően helyi munkacsoportokat szerveztek, amelyek felmérték, hogy a nőknek
milyen képzettségre és képzésre lenne szüksége. A következő néhány hónapban pályaorientációval
és tanácsadással segítettek az egyes résztvevőknek megtervezni saját egyéni képzési csomagjukat.
Ezután elkezdődött a képzés.
A Foglalkoztatást Támogató Intézettel közösen szemináriumokat és workshopokat szerveztek.
„Különféle tanfolyamokat kínálunk olyan témakörökben mint a számítástechnika, az új technológiák, a
turizmus és szabadidőipar, az elosztás irányítása és az értékesítés” - mondja Heide Cortolez.
Sigrid Strallhofer, kezdő egyéni vállalkozó, aki kétségbeesetten próbál munkát találni azok után, hogy
kisgyermekeivel néhány évet otthon töltött, elmondja: „mindig is szerettem volna egy saját
vállalkozást, de nem tudtam hogyan fogjak hozzá. Tavaly részt vettem egy 16 hetes kommunikációs
és számítástechnikai tanfolyamon, amely két 3 hetes gyakorlatot is tartalmazott. A tanfolyamon felül a
Nowa segített a vállalkozás elindításához szükséges bürokratikus és jogi lépések megtételében is.”
1997. novemberétől Strallhofer asszony saját vállalkozását vezeti, amely telefonos szolgáltatásokat
kínál a helyi cégek számára, a helyi lakossági szolgáltatások iránti igényeket pedig mások elégítik ki.

Az európai szakértelem lefölözése
Az európai partnerekkel együtt végzett munka fókuszában a vállalkozókat segítő szolgáltatások
kifejlesztése áll, a következő kulcskérdések megválaszolásával: Milyen előképzésre van szükség?
Hogyan fejleszthető a vállalkozás alapítására felkészítő képzés? Az ezekre a kérdésekre vonatkozó
ír, svéd, német és osztrák elképzelések összegzése a jövőbeli vállalkozástámogató projektek alapjául
felhasználható információként szolgálhat.

Employment - Now projekt
A projekt gazdája
Nowa - Netzwerk für Berufsausbildung
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Graz
Ms Heide Cortolezis
Fax: +43 316 4826004
A projektben közreműködő partnerek
Weave, Írország
WES, Írország
Teknikan, Svédország
Libra AB, Svédország
Prisma , Németország
Frauen am Markt, Németország
A projekt tartama
1995-1997
Finanszírozás (ECU)
Teljes költség

509.466

ESZA

229.259

Eredmények
1996-ban 200 nő vett részt a tájékoztatókon, akik közül 116 azt követően elkezdte a programot (88 fő
munkavállalási és képesítési tanácsadásban részesült, 28 fő végezte el a tanfolyamot). A tanfolyamon
résztvevők 60-65%-a talált állandó munkahelyet valamilyen vállalatnál.
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DÁNIA

Jól tervezett építésvezetők
„A munkáltatói attitűd megváltoztatása nem tartozik a legegyszerűbb
feladatok közé. A hagyományokat nehéz kiirtani; le kell bontani az
akadályokat”
Annak ellenére, hogy Dániában az építőiparban konjunktúra van, az építészek és tervezők körében
18% körüli a munkanélküliség - ezen belül a nők körében több az állástalan mint a férfiak között -, az
építőmérnököknél pedig 11%. Ironikus módon az építőipar arról panaszkodik, hogy mind a nők, mind
a férfiak tekintetében hiány van képzett szakemberekből - különösen építésvezetőkből. Ennek
pótlására 15 munkanélküli nő részvételével 1997. májusában speciális képzés indult. Az Európai
Szociális Alapból az Employment-Now közösségi kezdeményezés keretében támogatott projekt
segíteni kíván a nőknek abban, hogy tartósan el tudjanak helyezkedni egy olyan világban, amelyben
hagyományosan a férfiak vannak túlsúlyban.
A képzés két hónapot szentel az építésvezetés elméletének megtanulására és a szükséges műszaki
és szervezési készségek elsajátítására. A képzésben résztvevők számára maga a szektor nem
idegen, mindannyian építészek vagy építőmérnökök. Az elméleti képzést 7 hónapos gyakorlat követi
Koppenhágában, majd egy gyakornoki időszak, amelyet mindenki a saját régiójában tölt. A résztvevők
építésvezetői asszisztensként dolgozva tapasztalatot szereznek mindazon feladatokban, amelyeket
majd el kell látniuk akkor, amikor felsőbb vezető pozícióba kerülnek. Havonta két napot a felmerült
nehézségek megvitatásával töltenek.

Véleménycsere
A spanyol és az angol építőipari partnerek segítségével a projektben lehetőség nyílt az iparágban
végbemenő szerkezetváltással kapcsolatos nézetek és információk kicserélésére. A partnerek által
megvitatott és kidolgozott legfontosabb témakörök között szerepelt az, hogy a nők számára új távlatok
nyílnak az építőipar olyan felnövekvő területein, mint a bio-építészet és az energiatakarékos
technológiák.

Önbizalom növelés és változó attitűdök
A képzés első két hónapja során egy pszichológus áll a hölgyek rendelkezésére, aki meghallgatja
őket, és tanácsokat ad a férfiakkal/nőkkel való szakmai kapcsolat kezelésére vonatkozóan. „Ezek a
nők mindenekelőtt önbizalomhiányban szenvednek” - mondja Niels Barrett, a projekt koordinátora.
„Tény, hogy nem könnyű kiszabadulni az előítéletek béklyójából, az építőiparban különösen nem. A
munkáltatói attitűd megváltoztatása nem tartozik a legegyszerűbb feladatok közé. A hagyományokat
nehéz kiirtani; le kell bontani az akadályokat” - mondja Barrett. A tervek között szerepel, hogy a
képzés befejezéseképpen kampányt indítanak a szaksajtóban és az építőipari vállalatoknál a felfogás
megváltoztatására, nyilvánosságra hozzák a projektet, és meggyőzik a munkáltatókat, hogy vegyék
fel az új szakembereket.
Niels Barrat szerint „a nők ebben a munkában éppen olyan jók, sőt néha jobbak, mint a férfiak, mivel
gondolkodásmódjuk jobban megfelel azoknak a tulajdonságoknak, amelyeket a munkakör
megkövetel. A nők jobban figyelnek a részletekre, a férfiak viszont inkább tekintélyük érvényesítésére
törekednek, kockáztatva a feszültségkeltést. A nők rugalmasabbak, és nem haboznak tanácsot kérni”
- mondja, utalva arra, hogy Dániában a személyzeti vezetők gyakran nők. Úgy tűnik, hogy a
munkáltatók kezdik megérteni ezeket az előnyöket. A tanfolyam a felénél tartott, amikor a 15 nő
egyikének már sikerült állást találnia, amelyet a képzés elvégzése után elfoglalhatott. Példáját még
legalább öt fogja követni. A projekt koordinátora fenntartja, hogy a többiek ugyanilyen szerencsések
lesznek mihelyt a projektről szóló tájékoztató és népszerűsítő kampány elindul.

18

Employment - Now projekt
A projekt koordinátora
Kvinder i byggebranchen (kib)
Koppenhága
Mr Niels Barrett
Fax: +43 35 81 08 80
A projektben közreműködő partnerek
Agencia de desarrollo local, AYTO
de Cordoba, Spanyolország
London Women and Manual Trades, Egyesült Királyság
A projekt tartama
1997. május - 1998. január
Finanszírozás (ECU)
Teljes költség

345.866

ESZA

145.866

Állami

200.000

Eredmények
A képzésben résztvevő 15 nő közül egy már aláírt munkaszerződést, mely a képzés befejezésekor
lép életbe, és legalább öten követni fogják a példáját.
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OLASZORSZÁG

A filmvászon frissen végzett csillagai
„sokféle dolgot kell ismerni a filmfeliratozástól kezdve egészen addig,
hogy hogyan lehet a fordítást szinkronba hozni azzal, ami a filmvásznon
történik”
A filmiparra gondolva az embernek a nagy filmcsillagok, a csillogás és a plakátokon harsogó nevek
jutnak az eszébe. Az igazság azonban az, hogy egy film sikere nagyban függ hosszú órák nem éppen
csillogó munkájától. Jó példa erre a „filmszöveg átdolgozók” munkája, akik kulcsszerepet töltenek be
a filmgyártás folyamatában, de a munkakört Olaszországban eddig eléggé ad hoc alapon töltötték be.
A filmszövegeket képernyőre alkalmazó dramaturgok hiányát kívánta megoldani az az Európai
Szociális Alappal együttfinanszírozott projekt, amelyet kifejezetten azzal a céllal dolgoztak ki, hogy
munkanélküli nők elsajátíthassák azokat a készségeket, amelyeket a szektor megkövetel. A tanfolyam
tevékenységek széles körét fedi le a szövegátdolgozástól és fordítástól kezdve a feliratok készítésén
keresztül a film szinkronizálásra való előkészítéséig. A Formate címet viselő projekt olyan nők
számára készült, akik már rendelkeznek fordítói és tolmácsvizsgával, de nem találnak állandó
munkahelyet. A képzés két helyen folyik: az egyik Rómában, 15 hallgatóval, a másik helyszíne pedig
Misano Adriatic, és 10 hallgatója van. „Folyamatos kereslet van a filmszövegek iránt a szinkronizálást
végző vállalatok, jelentős filmproducerek és terjesztők - például a RAI, a Mediaset és a TMC részéről” - mondja Stefano Arduini, az Instituto San Pellegrino vezetője.

A filmfeliratok iránti kereslet
Olaszországban általában feliratozzák a külföldi piacokon eladásra szánt filmeket. A RAI, a Mediaset,
az Ente Cinema, a Cinecitty International, a Telepi és más vállalatok idegen nyelvű filmekhez is
készítenek olasz feliratokat, és a televízió is kezd betörni a piacra. A legtöbb televíziós csatorna az
előre felvett programokat ma már teletexten elérhető feliratokkal sugározza, a süketek számára
például. A műholdas adás és a kábeltelevízió folyamatos terjedése új igényeket támasztott, ezért
egyes csatornák programjaikhoz különféle nyelveken is biztosítanak feliratokat teletexten.
A tanfolyam célja azonban több, mint pusztán a filmfeliratozás elsajátítása. Stefano Arduini szerint a
filmszövegek átdolgozása bizonyos szakmai fogások mellett szükségszerűen kreatív és művészi
erőfeszítéseket is követel. „Több minden tartozik ide, a filmfeliratozó gépek kezelésével kezdve
egészen addig, hogy hogyan lehet a fordítást szinkronba hozni azzal, ami a filmvásznon történik. A
tanfolyam megtervezésekor megpróbáltuk mindkettőt szem előtt tartani” magyarázza.

Összetett tudásra van szükség
Az első két hétben a hallgatók különféle tárgyakat tanulnak, többek közt szinkronizálást, filmszöveg
fordítást és feliratozást olyan általános tárgyakkal együtt mint a mozi története, a filmkritika és a
tömegkommunikáció tudománya. A hallgatók a 290 tanórából és szemináriumból, valamint 70 óra
vállalati gyakorlatból álló 12 hetes tanfolyam során később szakosodnak.
A 26 éves Alessandra Bruscoli semmit sem tudott a filmszövegek átdolgozásáról azt megelőzően,
hogy jelentkezett a tanfolyamról szóló újsághirdetésre. 1997. májusában kezdte el a tanfolyamot, és
úgy döntött, hogy filmszövegek fordítására fog szakosodni. Alessandrának már van egy diplomája
idegen nyelvekből, de úgy érzi, hogy a tanfolyam felbecsülhetetlen értékű volt számára ahhoz, hogy
munkát találjon. „Amikor a tanfolyam véget ért, megbíztak egy munka elvégzésével egy vállalatnál” mondja. „A cég el volt ragadtatva a munkámtól, de a tanfolyam nélkül nem tudtam volna megcsinálni.”

3-as célkitűzés hatálya alá tartozó projekt
A projekt koordinátora
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Instituto San Pellegrino dei Servi di Maria
Misano Adriatico
Mr Stefano Arduini
Fax: +39 541 613880
A projekt tartama
1997
Finanszírozás (ECU)
Teljes költség

199.792

ESZA

99.896

Állami

99.896

Eredmények
25 munkanélküli nő szerzett szakképesítést arra, hogy filmszöveg fordítóként dolgozhasson az olasz
filmiparban.

21

FINNORSZÁG

A finn vállalkozónők támogatása
„az első szakaszt követően minden résztvevő tudja, hogy vállalkozóként
milyen képességekre lesz szüksége”
1990. és 1993. között a Finnország délkeleti részén elhelyezkedő Kymenlaakso régióban a
munkanélküliek aránya 5.4%-ról riasztó módon 20%-ra emelkedett. Válaszképpen a kormány
elindított egy sor kezdeményezést a tendencia visszafordítására. Ezek közül az a kezdeményezés
volt a legnagyratörőbb, amely arra ösztönözte a nőket, hogy kezdjenek saját vállalkozást. Az Új
munkahelyeket a nőknek projekt, amely a régióban 1996-ban kezdődött, további támogatást nyújt a
nőknek egy 6 hónapos vállalkozói képzést kínálva számukra.
A tervet partnerek széles köre támogatja, köztük az Európai Szociális Alap, Kotka és Hamina
munkaügyi hivatala és körzeti vállalkozói központja, a Kymi munkaügyi körzet, bankok, valamint Kotka
és Hamina szakképző intézményei. Az 1996-1998 időszakban 80 nő képzésére kerül sor; az elérendő
célok között szerepel, hogy a tanfolyam elvégzését követően ezen nők 80%-a egyéni vállalkozóként
vagy más cég alkalmazottjaként munkát találjon. A 25 évesnél idősebb, munkanélküli nőket megcélzó
képzés 4 hetes munkahelyi gyakorlatot is tartalmaz.

Pszichológiai tesztek
A tanfolyam a vállalkozás pszichológiai követelményeinek vizsgálatával kezdődik. Helena Lönnroth
projektmenedzser elmondja, hogy ez saját értékeik felismerésében is segít a tanfolyam résztvevőinek.
„Az első szakaszt követően minden résztvevő tudja, hogy vállalkozóként milyen képességekre lesz
szüksége” - mondja. „A résztvevők marketinget, költségszámítást, jogi és társadalmi ismereteket
tanulnak. Egy vállalkozó számára fontos, hogy ismerje a közigazgatási és gazdasági környezetet,
amelyben dolgozik.” 1997. szeptemberére a tanfolyamot elkezdő 32 résztvevőből 22, azaz több mint
70% megalapította saját vállalkozását (általában az idegenforgalom, vendéglátóipar, kézműipar vagy
egészségügy területén), jelentkezett valamilyen más képzésre, vagy más módon talált munkát.
A projekt keretében 1996-ban Hamina városában létrejött egy Női Tanácsadó Központ a
Kymenlaakso régióban vállalkozást indítani kívánó új vállalkozók tájékoztatására és segítésére. A
központ igazgatója, Leena Jantuen elmondja, hogy a nők hogyan használták a létesítményt és a
felszereléseket az induláshoz, például névjegykártyák és tájékoztató füzetek nyomtatására.

Kézműves szövetkezet
Nem sokkal a Tanácsadó Központ létrejöttét követően helyi kézművesek egy csoportja a központ
segítségével alapított egy Kézműves Szövetkezetet termékeik eladására. Lönnroth szerint ez nagyon
hasznosnak bizonyult azoknak a nőknek a számára, akik főállásuk mellett foglalkoznak kézműiparral.
„Ezeknek a nőknek nem mindig van elegendő bátorsága ahhoz, hogy saját vállalkozásba kezdjen. Az
iparművészeti boltban azonban eladhatják termékeiket, ha csatlakoznak a szövetkezethez, vagy ha
megbízásos alapon dolgoznak.”
A tanfolyam egyik résztvevője, Pia Pentti ötgyermekes anya elmondta, hogy az önelemzés részt
nagyon megrázónak találta. „Ismét magamba kellett néznem, és fel kellett tennem a kérdést, hogy ki
is vagyok valójában” - mondja. A tanfolyam elvégzése után Pia megvásárolt egy varrószalont
Haminában, és átalakította iparművészeti üzletté. „A tanfolyam adta meg a bátorságot ahhoz, hogy
higgyek saját képességeimben” - mondja.

3-as célkitűzés hatálya alá tartozó projekt
A projekt koordinátora
Kymenlaakso Politechnikai Intézet
Kotka
Ms Helena Lönnroth
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Fax: +358 5 220 8450
A projektben közreműködő partnerek
Kotka és Hamina munkaügyi hivatala
Kotka-Hamina Körzeti Vállalkozói Központ Kft.
Kymi Munkaügyi Körzet
Hely bankok
Kotka és Hamina szakképző intézetei
Haminai Szakképző Főiskola
A projekt tartama
1996-1998
Finanszírozás (ECU)
Teljes költség

737.458

ESZA

219.068

Állami

362.458

Magán

155.932

Eredmények
1997. szeptemberére a tanfolyamot elkezdő 32 résztvevőből 22 saját vállalkozást alapított. Létrejött a
Női Tájékoztató Központ és egy szövetkezethez kötődő iparművészeti bolt.
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NÉMETORSZÁG

A nők megváltoztatták a vidék életét
„a szoftvercsomag átprogramozása
gazdaság életben maradásához”

létfontosságúnak

bizonyult

a

Az Employment-Now közösségi kezdeményezés keretében az Európai Szociális Alapból kapott
támogatásnak köszönhetően a Praktikas projekt, amely a Németország északkeleti részén élő
szakképzett de munkanélküli nők számára szerveződött, új életet lehelt a helyi közösségekbe és a
gazdálkodásba.
A Brandenburg államban, az Oder folyó és Lengyelország szomszédságában található ritkán lakott,
főleg mezőgazdasági jellegű Uckermark területére jellemző krónikus munkanélküliségre vonatkozó
kendőzetlen statisztikák szerint 100 munkahelykeresőre mindössze 8 munkahely jut. Az aktív
népesség 38%-a munkanélküli, amely magasabb mint az ország területén bárhol másutt. A nemzeti
forrásokból finanszírozott képzés 90%-a a helyiek beszámolója szerint olyan készségekre irányul,
amelyekre a régióban nincsen kereslet. Sokan délre költöznek munkát keresni, pl. Berlinbe, a nők
azonban gyakran a helyzet áldozataivá válnak. A Praktikas egyszerre két fronton ad új reményt a
nőknek: képzést biztosít, melynek elvégzése után települési tanácsadók és oktatók lehetnek, illetve a
farmgazdálkodás, az új technológiák, a biogazdálkodás és a környezetvédelem területein nyújt
képzést a nőknek.

Újraéledő falvak, jobb gazdálkodás
A Praktikas, amelynek irányításában francia, spanyol és portugál partnerek is részt vesznek, általában
a 35 és 55 év közötti nőket célozza meg, akik korábban gyakran az oktatásban, a közigazgatásban
vagy az egészségügyben dolgoztak. A Praktikas települési tanácsadóként alkalmazza őket, és
megtanítja nekik, hogy hogyan segíthetik a településfejlesztést, hogyan élénkíthetik fel a falvakat arra
ösztönözve a helyi irányítást, hogy indítsanak fiataloknak szóló programokat, teremtsenek
lehetőségeket a szabadidő eltöltésére, támogassák a falusi turizmust és az egészségügyet. A nők
második csoportjában, akik valamilyen üzleti szervezetnél vesznek részt kihelyezett gyakorlati
képzésben, a gazdálkodás az elsődleges szektor. Az újraegyesítés előtt az uckermarki régió szinte
teljes mértékben állami irányítás alatt állt. A Praktikas gyakornokai rendszerint képzett
agrármérnökök, és mint ilyenek, képesek arra, hogy változatossá és versenyképessé tegyék a
gazdaságok tevékenységét.
A két párhuzamosan futó program 20-20 nőről gondoskodik, akiket minél több településen vagy
gazdaságban próbálnak meg elhelyezni. Amellett, hogy hetente egy napot Prezlauban töltenek, ahol a
saját tevékenységükhöz igazított moduláris képzésben vesznek részt, a két csoport rendszeresen
megrendezésre kerülő workshopok keretében cserélheti ki tapasztalatait a közös témákban, mint
például a menedzsment, a környezetvédelem és a falusi turizmus.

Az elért sikerek
Brüssow egy gyönyörű tó partján található, idegenforgalmi potenciállal rendelkező kistelepülés,
melynek elhelyezkedése a Praktikas tanácsadója szerint nagyon kedvező ahhoz, hogy a település a
maga javára fordíthassa. A polgármesteri irodában dolgozó tanácsadó így emlékezik vissza: „Láttam,
hogy Brüssow nagyon jó lehetőségeket kínál a falusi turizmus kedvelői számára, és miután nem volt
meghatározott napirendem, kidolgoztam a saját munkaköri leírásomat, és munkához láttam.” A hölgy
a falusi turizmus társasággal közösen elindított egy családi üdülőközpont projektet, amely
kempingezési, biciklizési és túrázási lehetőségek kialakítását tűzte ki célul. Az önkormányzat által
finanszírozott projektben munkanélküliek építették ki a biciklis és túraútvonalakat, térképeket
készítettek, és egy tájékoztató füzetkét állítottak össze hozzájuk. A hosszú távú terv az volt, hogy
strandot alakítanak ki a tó mentén, és turista célponttá alakítják a települést.
A projekt a gazdaságoknál is látványos eredményeket hozott, a gyakorlati képzésre kihelyezett nők
50%-a ugyanis állandó alkalmazásba fognak kerülni. Egy hús- és tejtermelő szövetkező ügyvezető
igazgatójának asszisztense elmondta, hogy a Praktikas keretében elvégzett tanfolyam megkönnyítette
feladatát, mert segített neki abban, hogy a gazdaságot átállítsa biogazdálkodásra, és más helyi
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gazdaságokkal közös vállalatot alapítson a termékek értékesítésének, raktározásának és
elosztásának hatékonyabbá tételére. Egy másik gazdaságban egy eredetileg sertéstenyésztést tanult
hölgy átképzés keretében elsajátította, hogy hogyan használhatja a számítógépet a marhaállományról
szóló adatbázis létrehozásához. A projektben a hölgy munkáját irányító munkatárs szerint „a
szoftvercsomag átprogramozása létfontosságúnak bizonyult a gazdaság életben maradásához”. A
gyakorlati képzés végén a hölgyet a gazdaság adatbázis szakértőként állandó munkakörben fogja
alkalmazni.

Employment-Now projekt
A projekt koordinátora
Tamen
Berlin
Ms Sigfrid Wölfing
Fax: +49 30 787 942-44
A projektben közreműködő partnerek
Actrices Sociales des Territoires Européens Rural (ASTER), Franciaország
CTD - Centre Tecnic per la Dona, S.L, Spanyolország
Centro Social e Paroquial de Ribeira Quente, Portugália
A projekt tartama
1995. december 1 - 1997. december 31.
Finanszírozás (ECU)
Teljes költség

2.131.979

ESZA

1.725.888

Állami

406.091

Képzés
A Praktikas keretében Németországban két csoportban összesen 40 nő vett részt települési
tanácsadó képzésben és kihelyezett gyakorlati képzésben valamilyen vállalatnál vagy gazdaságban.
A gazdaságokban gyakorlatukat végző nők felének munkaköre állandó munkahellyé fog válni.
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HOLLANDIA

Amikor a munkanélküliből vállalkozó, a vezetőből oktató
lesz
„megpróbáljuk megismertetni a nőkkel, hogy milyen szolgáltatások és
információforrások állnak a kis- és középvállalkozások rendelkezésére”
Amszterdamban egy Employment-Now hatálya alá tartozó projekt azon igyekszik, hogy megtanítsa a
vállalkozójelölteket a helyes vállalkozói viselkedésre, mielőtt üzletasszonyokként megjelennének a
piacon. A Kisvállalkozás-fejlesztési Központ (STEW) a vállalkozás elindítása előtt egy egyéves
speciális mentori programban és kemény képzési modulokban való részvételt biztosít azoknak a
tartósan munkanélküli nőknek, akiknek valamilyen jó üzleti elképzelésük van. Eddig 120 résztvevője
volt a képzésnek, általában nők (átlagéletkoruk 35 év), akik korábban már dolgoztak, és akik most
speciális szaktudást szeretnének kínálni a különféle vállalatoknak. Nagyon népszerűek például az
olyan üzleti szolgáltatások, mint a fordítás.
A tanfolyamok, amelyek alapvetően az informatika és a kommunikációs technológiák használatának
elsajátítása köré szerveződnek, az e-mail, az internet, az elektronikus kereskedelem, a könyvelés és
a távmenedzsment témaköreit tanítják. A modulokat a STEW által finanszírozott helyi partnerekkel
való együttműködés támogatja olyan partnerek bevonásával mint az ABN Amro Bank, a kereskedelmi
kamarák, a Holland Kis- és Középvállalkozói Intézet és a Mentorscope. Míg ez utóbbi alapítványok
workshopokat szerveznek és tájékoztató füzeteket készítenek a kisvállalkozások segítésére, az ABN
Amro Bank a kölcsönigényléshez ad tanácsot.

Mentorok képzése
A projekt két fő célja, hogy egyrészt alapos kommunikációs és szakmai gyakorlati képzésben
részesítse mindazokat, akik saját vállalkozást kívánnak indítani, másrészt, hogy ösztönözze a
vállalkozókat arra, hogy maguk is oktassanak. A kezdeményezés mögött az az elképzelés áll, hogy
kis- és középvállalkozások vezetői legyenek a tapasztalatlan vállalkozók mentorai. Ez a megközelítés
nagyon hasznosnak bizonyult mind a képzésben résztvevők, mind a mentorok számára. Nagy sikert
aratott, hogy a résztvevők a valóságban szerezhetnek tapasztalatot egy vállalkozás vezetéséről, a
mentoroknak pedig lehetősége nyílik arra, hogy fejlesszék saját személyzeti vezetői és
kommunikációs készségeiket.
A folyamat azzal kezdődik, hogy a jelöltek havonta találkoznak személyes tanácsadójukkal a
tréningközpontban. 12 hónapon keresztül a jelöltek körülbelül 200 órán vesznek részt a központban,
idejük nagy részét azonban otthoni felkészüléssel, „házi feladatokkal” vagy gyakorlati
tapasztalatszerzéssel töltik. „A program teljesen rugalmas. A mentorokkal töltött idő teljes mértékben
az egyéni igényektől függ. A mentori program elindítása előtt egy tanulmány keretében felmérjük,
hogy pontosan mit és hogyan szeretnének tanulni a jelöltek” - magyarázza Silvia Van Den Heuvel a
STEW projektkoordinátora.
A STEW arra ösztönzi a női résztvevőket, hogy használják ki a kis-és középvállalkozások számára
kínált különböző lehetőségeket, és a projekt hasznos információkkal látja el őket arról, hogy milyen
fajta szolgáltatások állnak a vállalkozások rendelkezésére. „Tudatában vagyunk annak, hogy sok
olyan szolgáltatás és információforrás áll a kis-és középvállalkozások rendelkezésére, amelyeket a
nők sajnos nem vesznek igénybe” - magyarázza Silvia Van Den Heuvel. „Ezért megpróbáljuk
megismertetni őket azzal, hogy mire van lehetőség, és ösztönözzük őket arra, hogy vegyék igénybe
ezeket a szolgáltatásokat.” Ebből következik, hogy a STEW projektjének másik szempontja, hogy a
kis- és középvállalkozások számára szolgáltatást kínálóknak megmutassa, hogy mit tehetnének
annak érdekében, hogy a női ügyfélcsoportot ösztönözzék a terjeszkedésre, és ugyanakkor
segítsenek a STEW-nak olyan oktatókat biztosítani, akik megoszthatják gyakorlati tapasztalataikat az
újdonsült vállalkozókkal.

Tapasztalatcsere
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A STEW mentorprogramjának sikerét követően a módszert átvette a projektben közreműködő brit
partner, hogy az Egyesült Királyságban egy hasonló kezdeményezésben felhasználja azt.

Employment-Now projekt
A projekt koordinátora
STEW (Kisvállalkozás-fejlesztési Központ)
Amszterdam
Ms Silvia Van Den Heuvel
Fax: +31 20 420 0804
A projektben közreműködő partnerek
Amszterdami Kereskedelmi Kamara, Hollandia
Holland Kis- és Középvállalkozói Intézet, Hollandia
ABN-AMRO Bank, Hollandia
Mentorscope Alapítvány, Hollandia
UVON - Vállalkozó Nők Egyesülete, Hollandia
Breakthrough, Görögország
ID&S, Olaszország
GUIA, Portugália
College of North East London, Egyesült Királyság
Zaragozai Egyetem, Spanyolország
A projekt tartama
1995. július - 1997. december
Finanszírozás (ECU)
Teljes költség

1.553.161

ESZA

684.391

Állami

836.478

Magán

32.292

Eredmények
A tanfolyam résztvevőinek átlagosan 70%-a állandó munkahelyet talált, vagy saját vállalkozást
indított.
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SPANYOLORSZÁG

Santa Perpetua asszonyai állandó munkahelyet keresnek
„vigyázni kell arra, hogy ne keltsünk túlzó reményeket és hamis
illúziókat”
„Ha nincs meg a megfelelő képzettséged, akkor semmid nincs” - mondja Carmen, az egyik
résztvevője annak a Barcelonában szervezett esélyegyenlőségi programnak, melynek célja, hogy
képzéssel segítse hozzá a nőket az elhelyezkedéshez. A Granja Soldevilla munkáltatói szövetség és
Santa Perpetua de Mogoda önkormányzata immár tíz éve dolgozik azon, hogy összehangolja a helyi
fejlesztési kezdeményezéseket a képzési programokkal annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló
szaktudás megfeleljen a keresletnek. Ennek ellenére 1995-ben a 17.000 lakosnak otthont adó Santa
Perpetuában a munkanélküliség elérte a 19%-ot. A régióban körülbelül 1300 ember volt munka nélkül,
és a munkanélküliek több mint fele nő volt.
Ugyanebben az évben a szövetség és az önkormányzat elindított egy programot az ESZA anyagi
támogatásával, hogy segítsen a nőknek meghatározni, hogy milyen pályákon szeretnének
elhelyezkedni, és hogy olyan integrált megközelítést alkalmazzanak a munkahelykeresésben, amely a
nők igényeinek és a helyi vállalatoknak az összehangolását jelenti a régióban.

Nézz körül mielőtt cselekszel
Ahhoz, hogy befolyásolni lehessen azokat a választásokat, amelyeket a nőknek az elhelyezkedéshez
meg kell tenniük, alapvetően fontos megismerni azt, hogy milyen szempontok irányítják a helyi
vállalkozások személyzeti politikáját és munkaerő felvételi gyakorlatát. Egy 20 humán erőforrás
fejlesztési vezetővel való beszélgetés alapján készült diagnosztikai tanulmány eredményeképpen
sikerült meghatározni a foglalkoztatás jövőbeli alakulásának irányait. Ezzel egy időben nőknek szóló
kísérleti tanácsadásokra került sor az igények felmérésére. Ez adta meg az irányt azoknak a speciális
tanfolyamoknak és segédanyagoknak a kidolgozásához, amelyek segíteni kívántak a nőknek abban,
hogy munkahelyet találjanak, illetve meg tudják tartani a munkahelyüket.

Az első lépések
A rendelkezésre álló munkalehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás volt a kezdet. Ezt követte a
nőkkel folytatott egyéni konzultáció és csoportmunka. Ezeknek a foglalkozásoknak elsősorban az volt
a célja, hogy segítsenek a nőknek meghatározni saját személyes és szakmai vágyaikat, hogy azokat
majd figyelembe lehessen venni a pályával kapcsolatos képzés, a munkahely és a személyes
fejlődési út kiválasztása során. Teresa Argeles y Toló, az egyik oktató fontosnak tartja megjegyezni,
hogy a tanfolyam vezetőjének kulcsszerepe van az objektív szemléletmód kialakításában. „…vigyázni
kell arra, hogy ne keltsünk túlzó reményeket és hamis illúziókat.”
Ezután következett maga a képzés. A 400-tól 500 óráig terjedő kétlépcsős szakmai képzés elegyítette
az elméletet és a gyakorlatot a lakossági szolgáltatások és a munkahelyi adminisztráció terén.
A program végén a résztvevők 60%-a tudott elhelyezkedni, és most saját személyes alkatukhoz és
felkészültségükhöz illő munkakörben folytathatják munkájukat.
Új lehetőségek nyíltak meg a nők számára, akik magabiztosabbak lettek, mint például a tanfolyam
egyik résztvevője, Maria, aki elmondja: „Van egy egyéves kislányom, és ezért soha nem tudtam
elmenni otthonról. A tanfolyam azt jelentette számomra, hogy kimozdulhatok, és dolgozó nőként új
életet kezdhetek. Ez az új függetlenség nagyon sokat jelent számomra.”

A jövőbeli kilátások
1996-tól speciális képzés kezdődött nők számára olyan munkakörökben, ahol a női nem túl alacsony
számban képviselteti magát. A tanfolyam vezetőjének szavaival szólva: „a legfőbb eredmény az volt,
hogy a program nagy előrelépést jelentett a nők számára Santa Perpetuában”.
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3-as célkitűzés hatálya alá eső projekt
A projekt koordinátora
Patronat Granja Soldevila
Ayuntamiento de Santa Perpetua de Mogoda
Santa Perpetua de Mogoda
Ms Teresa Argeles y Toló
Fax: +34 3 560 7656
A projektben közreműködő partnerek
Diputación Provincial de Barcelona
Gabinet d’Integració Europea I Solidaridat
A projekt tartama
1995 - 1996
Finanszírozás (ECU)
Teljes költség

91.400

ESZA

41.100

Állami

50.300

Eredmények
A programban 34 fő vett részt, és 60% talált munkát.
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ÍRORSZÁG

A lehetőségek megnyílnak - fókuszban a nők
„miután 26 évet otthon töltöttem, a munkába való visszatérés gondolata
ijesztőnek tűnt”
Az esélyegyenlőséget központba állító és egyúttal anyagi forrásokkal is előmozdító ESZA
támogatásával működő FÁS, az Ír Országos Képzési és Foglalkoztatási Hatóság, szolgáltatások
széles választékát kínálja a nők számára. A „Fókuszban a nők” egy olyan akcióprogram, amely a nők
helyzetének javítását helyezi a FÁS minden programjának középpontjába.

Megfelelni a kihívásnak
A FÁS egyik legjelentősebb programját a speciális készségeket fejlesztő tanfolyamok alkotják. 1996ban országszerte 5622 nő vett részt összesen 200 különböző típusú speciális készségeket fejlesztő
tanfolyamon. Ezeknek a nőknek negyede 35 év fölötti. Annak érdekében, hogy elegendő nő
jelentkezzen a tanfolyamokra, a szervezők kikérték a helyi nők csoportjainak véleményét, és ennek
alapján készítették el a tanfolyamot hirdető tájékoztatókat, amelyben bemutattak olyan nőket, akik
sikeresen elvégezték a tanfolyamot, és azóta már elhelyezkedtek.

A speciális készségfejlesztő tanfolyamok példája
A speciális készségeket fejlesztő és a nők munkába való visszatérését támogató képzés egyik
formája az irodai munkára felkészítő szóló tanfolyam. Ez egy 17 hetes tanfolyam, amely elsősorban a
számítógép használatára, a munkaügyi ismeretekre és a bérelszámolásra, a kommunikációs
készségekre, a személyes hatékonyságra és a felvételi beszélgetésen alkalmazható technikákra
fekteti a hangsúlyt. A tanfolyamon résztvevő nők köre életkor szempontjából az iskolát éppen
elvégzett fiataloktól az ötvenes éveikben járókig terjed. A résztvevők általában rendelkeznek már
irodai gyakorlattal, és vagy létszámleépítés miatt kényszerülnek pályát változtatni, vagy egyszerűen
ismét munkába szeretnének állni. Az utóbbi időben a résztvevők életkora eltolódott a 40 felettiek
irányába, mivel a munkaadók egyre szívesebben alkalmazzák az idősebb nőket, akik rugalmasabb
munkaidőben és munkafeltételekkel tudnak dolgozni, és nagyobb az elhivatottságuk.
Liz Dullaghan a dundalki FÁS Oktatóközpont irodai munkára felkészítő tanfolyamának egyik oktatója
rámutat, hogy „a tanfolyam után sikeresen elhelyezkedők száma nagyon kedvezően alakul. A
munkakörök skálája az adminisztrátori vagy pénzügyi pozícióktól a helyi kis- és középvállalkozások és
iparvállalatok irodai alkalmazotti pozícióiig terjed. Ezek a tanfolyamok és a tanfolyam elvégzése után
kapott állásajánlatok új távlatokat nyitottak meg a nők számára.”
Mary Murphy, Mrs. Dullaghan egyik tanítványa a dundalki központban egy barátnőjétől hallott a
tanfolyamról. Mrs. Murphy kifejti, hogy „miután már mind a négy gyerekünk elvégezte az egyetemet és
gyakorlatilag elköltözött otthonról, azt hiszem elkezdtem szenvedni attól, amit üres fészek
szindrómának neveznek. Azonban miután 26 évet otthon töltöttem, a munkába való visszatérés
gondolata ijesztőnek tűnt.” Mrs. Murphy azonban elszánta magát a nagy lépés megtételére, és 1996ban beiratkozott egy négyhónapos irodai felkészítő tanfolyamra, amely négy hét gyakorlati
tapasztalatszerzést is tartalmazott. Mire az elhelyezkedésre került a sor, már két állásajánlattal is
rendelkezett. Ezek egyikét a dundalki földgázüzemtől kapta, ahol gyakorlatát töltötte, és ahol ma
értékesítési igazgatóként dolgozik.

Ismétlődő megrendelések
A vállalatok körében nagy tiszteletnek örvend a tanfolyam, és gyakran fordulnak a szervezőkhöz
akkor, amikor új munkaerőt keresnek. Mrs. Dullaghan büszkén mondja, hogy „sok cég ismeri már a
tanfolyamainkat, és gyakran kér bennünket arra, hogy küldjünk „még egy példányt” abból az
emberből, akit legutóbb bemutattunk nekik.” A résztvevők szempontjából a tanfolyam fokozza a
szakismeret szintjét, ami önbizalmat és önbecsülést kelt a nőkben, hiszen érzik, hogy nagy eredményt
értek el.
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3-as célkitűzés hatálya alá eső projektekhez hasonló program, melynek finanszírozása az 1-es
célkitűzés hatálya alatt történt
A projekt koordinátora
FÁS Országos Képzési és Foglalkoztatási Hatóság
Dublin
Mr Pat O’Toole
Fax: +353 1 272 0317
A projekt tartama
1995 - 1999
Finanszírozás (ECU)
A FÁS képzési és foglalkoztatási programjainak teljes költsége
Teljes költség

543,3 millió

ESZA

81,8 millió

Állami

461.5 millió

Az összegek egy bizonyos százalékát képezi a nők esélyegyenlőségét célzó intervenció, amely a
résztvevő nők aránya alapján számítható ki. Az 1995-ös adatok alapján a FÁS tanfolyamain
résztvevők majdnem 40%-a volt nő.
Eredmények
A speciális készségfejlesztő tanfolyamokon résztvevő nők 69%-a vagy el tudott helyezkedni, vagy
további képzésen vett részt.
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NÉMETORSZÁG

Az otthon dolgozóké a jövő
„aki ért a technikához mindig egy lépéssel előbbre jár”
Kezdetben semmi különös nem volt a projektben. A nők egy képesítést adó üzleti tanfolyamon vettek
részt, melynek keretében a számítógép használatát, könyvelést, üzleti adminisztrációt és üzleti angolt
tanultak. A húsz résztvevő - kizárólag nők -, akik a család miatt kihagyott évek után szerettek volna
ismét dolgozni, hetente öt napon, reggel 8-tól 12.30-ig órákra jártak a Münsterlandi Szakképző
Központba. Fél év elteltével azonban valami megváltozott: minden résztvevő kapott egy
számítógépet, amely összeköttetést biztosított az oktatóközponttal és a többi résztvevővel. Ezt
követően mindenki hetente egy vagy két napot otthoni tanulással töltött. A nők ezt távoktatásnak
nevezik. Ahausban a projekt a LEARN nevet kapta, amely a hálózaton keresztüli tanulásra, munkára
és könyvelésre utal. A projekt arra épül, hogy a résztvevők egy számítógépes hálózat használatát
gyakorolják, és a hálózaton dolgoznak. A projekt költségeinek kétharmadát az ESZA fedezi.

Férj és házi feladat
A résztvevők általában saját maguk határozzák meg a tanulás ütemét és a tanult tárgyak sorrendjét. A
tanfolyam során a szakképző központ biztosítja a felszerelést, és gyermekmegőrzést is igénybe
vehetnek az anyák, méghozzá azokon a napokon is, amikor otthon tanulnak.
A tanár szerepét a számítógép veszi át, és bizonyos mértékben a dolgozatírást is helyettesíti.
Természetesen a szoftver nem képes arra, hogy egyéni segítséget nyújtson, vagy irányítsa a
bonyolultabb feladatokat elvégzését. A résztvevők azonban nincsenek teljesen magukra hagyva,
bármikor felhívhatják a tanárukat, hogy megbeszéljék vele a problémáikat. A konferencia program
lehetővé teszi, hogy az oktató saját számítógépe képernyőjén maga is lássa a szóban forgó szöveget,
és közösen dolgozzon a tanulóval. Ha a résztvevők előbb inkább egyik társukkal szeretnék
megbeszélni a problémát, azt ugyanúgy megtehetik, mert a résztvevők számítógépei is össze vannak
kötve van a hálózaton.
Azonban ez az újfajta tanulási forma sem lehetséges akkor, ha közben a gyerekre kell vigyázni vagy
mosni kell. Fontos, hogy a diákok időt teremtsenek maguknak arra, hogy megbirkózzanak a rájuk
háruló munkával, és azok a nők, akiknek ez nehézséget jelent tanácsot kell hogy kérjenek az
oktatójuktól. A projekt vezetője, Claudia Klinker szerint „a résztvevők valójában egyáltalán nem
akarják abbahagyni a munkát. Elfeledkeznek arról, hogy mennyi az idő. Az egyik hölgy például
elfelejtett főzni, egy másik pedig a férjével megbeszélt találkozót felejtette el. Meg kell győznünk őket
arról, hogy fél ötkor kapcsolják ki a számítógépet, hogy a magánélet támasztotta kötelezettségeiknek
is eleget tudjanak tenni.”

Telefonhívás a jövőbe
A tanfolyam szervezői olyan nők részvételére számítanak, akiknek már van valamilyen
előképzettségük az üzleti élet területén. A tanfolyam végén a résztvevők „adatfeldolgozó és üzleti
adminisztrátor” vizsgát tesznek a kereskedelmi és iparkamaránál. A képzés célja, hogy felkészítse a
résztvevőket az otthon végzett munkára, tehát hogy az otthonukban lévő számítógéppel, és az adatok
telefonvonalon történő továbbításával tudják elvégezni a különféle feladatokat munkáltatójuk számára.
A képzés egy kéthónapos gyakorlattal zárul, ahol a résztvevők egy cégen belül távmunkát végeznek.
Ahausban ez volt az első ilyen típusú tanfolyam, ezért eredmények még nem állnak rendelkezésre. A
jövő azonban az otthon dolgozóké: aki használni tudja az ehhez szükséges technikát mindig egy
lépéssel a többi munkakereső előtt áll.

3-as célkitűzés hatálya alá eső projekt
A projekt koordinátora
Berufsbildungstätte Westmünsterland GmbH
Ahaus
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Ms Claudia Klinker
Fax: +49 2561 699 510
A projekt tartama
1997 - 1998
Finanszírozás (ECU)
Teljes költség

625.888

ESZA

411.675

Állami

214.213

Résztvevők
A távoktatási programban 20 nő vesz részt.
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SPANYOLORSZÁG

Vállalkozói emancipáció
„véleményem szerint a tanfolyam nagyon jó, tartalmi szempontból elég
átfogó volt”
Spanyolországban a nők és férfiak még mindig nem egyenlő számban képviseltetik magukat a
munkahelyeken. A nők körében a munkanélküliség 37%, míg a férfiaknál csak 63%. A bérszínvonal a
nőknél átlagosan 30%-kal marad el a férfiaké mögött, és a nők állása általában kevésbé biztos: a nők
38%-a dolgozik határozott idős munkaszerződéssel, és 75% a részmunkaidőben dolgozók aránya.
Az Instituto de la Mujer - a spanyol nőket érintő ügyekkel foglalkozó intézet - az Európai Szociális
Alaptól kapott támogatással 1995-ben elindított egy integrált kezdeményezést ezeknek az
egyenlőtlenségeknek a leküzdésére. Az Intézet szorosan együttműködik az Országos Foglalkoztatási
Intézettel azon, hogy az esélyegyenlőség bekerüljön az Integrált Foglalkoztatási Szolgáltatások
kezdeményezéseibe. Ezek a kezdeményezések szakképző és munkanélkülieknek szervezett
tréningprogramokból, tanácsadásból és a munkahelykereséshez nyújtott segítségből állnak.

Vállalkozók és munkahelyteremtés
Az Instituto de la Mujer a vállalkozás elindításához nyújtott vissza nem fizetendő támogatással is
segíti a nőket abban, hogy saját vállalkozásba fogjanak. María Dolores Flores, a program helyettes
igazgatója elmondja, hogy a támogatás célja, hogy „a nők körében fokozzuk a vállalkozói szellemet,
és értékesebbé tegyük a nemzetgazdaságban való részvételüket.” 1996-ban 36 vállalkozás részesült
ilyen támogatásban.

Felkészítés az indulásra
A képzés minden munkahelykereső számára létfontosságú, ezért az intézet számos olyan
kezdeményezést szponzorál, amely valamilyen képesítést ad a nőknek. A tanfolyamok gyakorlati
jellegűek, és azoknak az igényeihez igazodnak, akik a településfejlesztésben, a falusi turizmusban, a
humán erőforrás tervezésben vagy a környezetgazdálkodásban szeretnének dolgozni. „Most tudom
használni a számítógépet, amit korábban nem tudtam. Úgy gondolom, hogy ez előny lesz, ha munkát
keresek” - mondja María del Mar Garcia, a tanfolyam egyik résztvevője. Más tanfolyamok nőket érintő
fejlesztési programokat tartalmaznak, például speciális képzést a fejlesztési együttműködés területén,
valamint egy kísérleti autószerelő tanfolyamot, melyet Alcobendas városi tanácsa finanszíroz.

A falusi turizmus példája
María Fernanda González Fernández (36) alig szerezte meg diplomáját földrajzból és történelemből,
amikor - a helyi újságban megjelent hirdetésnek köszönhetően - úgy döntött, hogy beiratkozik a
Cáceresben folyó falusi turizmus tanfolyamra. „Úgy gondoltam, segíthet tudásom kiszélesítésében” mondja, majd lelkesen hozzáteszi, hogy „a falusi turizmus szerintem a vidékfejlesztés lelke.”
A falusi turizmus tanfolyam 300 órás képzésből állt, melyben sok gyakorlati tárgy szerepelt, például
arról, hogy hogyan kell vállalkozást indítani, vagy hogy hogyan működik a központi számítógépes
helyfoglalási rendszer. „Véleményem szerint a tanfolyam nagyon jó, tartalmi szempontból elég átfogó
volt, bár jobban szerettem volna, ha több idő van arra, hogy egyes témakörökben mélyebben is
elmélyülhessünk” - mondja Fernández..
Az intézet által szervezett képzés általában abban kíván segíteni a nőknek, hogy elindulhassanak egy
biztos pályán, és elsajátítsák mindazokat a képességeket, amelyekre szükségük lehet, akár saját,
akár mások vállalkozásában dolgoznak. „A tanfolyam segítségével le tudtam tenni az idegenvezetői
vizsgát” - mondja Fernández, aki éppen most készül egy szolgáltató vállalat alapítására, amely főleg a
falusi turizmusban fog működni.

3-as célkitűzés hatálya alá eső projekt
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A projekt koordinátora
Instituto de la Mujer ( a spanyol nőket érintő ügyekkel foglalkozó intézet)
Madrid
Ms María Dolores Flores Cerdán
Fax: +34 1 347 80 73
A projektben közreműködő partnerek
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Munkaügyi és Szociális Minisztérium)
A projekt tartama
1994 - 1999
Finanszírozás (ECU)
Teljes költség

3.465.662

ESZA

1.559.548

Állami

1.906.114

Eredmények
1995 óta 102 tanfolyam zajlott le, amely 27.000 órányi képzést jelent, és több mint 2000 nő helyzetén
javított.
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FINNORSZÁG

Munkára fogni a jövőt
„a tanfolyam megadta a jövő kulcsát”
Finnország keleti részén a statisztikák szerint minden negyedik munkanélküli gyermekét egyedül
nevelő szülő. Az Employment-Now közösségi kezdeményezés ezen a területen egy olyan projektet
támogat, amely két olyan csoportnak szentel kitüntetett figyelmet, amely tizenöt, dolgozni kívánó
egyedülálló anyából áll. Az egyedülálló anyáknak nagyon nehéz belépniük a dolgozó életbe, mert
nagyon sok akadály áll az útjukban. Ezek a nők gyakran sebezhetők, és bizonytalanok az általuk
betöltött női illetve anyaszereppel, a karrierrel és a munkaadókkal kapcsolatban. Sokan közülük nem
rendelkeznek megfelelő képzettséggel, ami gyakran abból adódik, hogy nagyon nehezen találnak
tanulási lehetőséget. Az egyedülálló anya szerepköre emellett a társadalmi elszigetelődés érzésének
kialakulásához is vezethet.

Egyedülálló anyák, akik meg tudják javítani az autójukat
Indult egy tíz hónapos személyiségfejlesztő tanfolyam, amely segít a nőknek abban, hogy kézbe
vegyék életük irányítását, és önállóságra tegyenek szert annak érdekében, hogy vállalhassák a
felelősséget önmagukért és családjukért. A témakörök a jó erőnlét megtartásától a háztartás
költségvetésének kézben tartásán keresztül az autószerelési alapismeretekig terjednek. A végső cél
azonban az, hogy új és kreatív elhelyezkedési lehetőségek nyíljanak meg a nők számára, vagy a
számukra megfelelő, tanácsadással és gyakorlati képzéssel egybekötött rövid tanfolyamokon
vehessenek részt. Cél az, hogy ezek a nők tudatában legyenek képességeiknek, megváltoztassák
szemléletüket és ennek megfelelően viselkedésüket.
Ez az egyénre szabott program lehetővé teszi a különböző háttérrel rendelkező és különböző életkorú
nők számára, hogy női és anyai mivoltukból fakadó önbizalmuk növelésén, önállóságuk fejlesztésén
és az erőnlét fokozásával elért jobb közérzet kialakításán keresztül kevésbé sebezhetők legyenek.
Mindez szilárd alapot biztosít a gazdasági és társadalmi függetlenség kiépítéséhez. A projekt
koordinátorát, Päivi Putkurit lenyűgözi, hogy ezeknél a nőknél „sohasem csökken az elkötelezettség,
függetlenül attól, hogy életük folyamatosan változik, és a projektben néha kényes kérdésekkel is
foglalkozni kell.”

Anya és gyermek
A projekt eredetiségét az adja, hogy átfogó természetéből adódóan mind az egyedülálló anyák, mind
a gyermek igényeit figyelembe tudja venni. A szülő számára a gyermekével való kapcsolat mindennél
fontosabb, ezért hetente egy alkalommal a gyerekek számára is szerveznek külön játszóházat,
valamint olyan színdarabokat tanulnak be és adnak elő, amelyek a gyermekek önbizalmát és
önállóságát fejlesztik. A nők a napi tevékenységük során felülvizsgálják saját szerepkörüket,
reakcióikat és feladataikat, hogy új viselkedési modelleket találhassanak. A projekt a közös tanulást
helyezi előtérbe, amely segít a családnak alkalmazkodni az újonnan kialakult önállósághoz anélkül,
hogy az anya és a gyermek közötti értékes kapcsolat csorbát szenvedne.
Mint a közösségi kezdeményezésen keresztül támogatott projektek esetében mindig, itt is részt
vesznek a munkában a különböző nemzetközi partnerek. Ebben az esetben az ír partner sok
tapasztalatot tudott átadni a gyermeküket egyedül nevelő szülőkkel végzett csoportmunka terén, a
finnek pedig cserében megosztották az írekkel azt, hogy hogyan lehet a szülőkkel és a gyerekekkel
együtt dolgozni.

A jövő kulcsa
Ez az Európai Szociális Alapból finanszírozott projekt segített abban, hogy az egyedülálló anyák ne
tekintsék többé céltalan vállalkozásnak az elhelyezkedést, hanem valóságos jövőbeli célként
gondoljanak rá. Päivi Putkuri örömmel számol be az első eredményekről: „a legfiatalabb résztvevő
kijelentette, hogy a tanfolyam megadta számára a jövő kulcsát, és ez a lehető legjobb dolog, ami
valaha történt vele”.
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Employment-Now projekt
A projekt koordinátora
Észak-Karéliai Politechnikum
Joensuu, Finnország
Ms Päivi Putkuri
Fax: +358 13 260 64 01
A projektben közreműködő partnerek
Egyedülálló Szülők Tájékoztató Központja, Írország
Western Isles Enterprises, Skócia
AFPA, Franciaország
Verein Frauenarbeit, Ausztria
A projekt tartama
1996 - 1997
Finanszírozás (ECU)
Teljes költség (1996)

204.737

ESZA

153.684

Állami

51.053

Teljes költség (1997)

226.668

ESZA

168.421

Állami

58.247

Eredmények
1996. és 1997. óta nyolc nő közül négy talált munkát, négy pedig elkezdett egy gyakornoki programot.
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GÖRÖGORSZÁG

A siker megalapozása - kisvállalkozások és vállalkozó nők
„a szükséges erőforrások biztosításával és a tanácsadással az
inkubátorház lehetővé teszi, hogy az ötletek szárba szökkenjenek, és
végül termőre forduljanak”
Mi kell egy kis cég létrehozásához és felfejlesztéséhez? A válasz: ötletek, erőforrások és tanácsok.
Ezeknek a sikertényezőknek a felismerésén alapul az a Thessalonikiben indított DATAWEB projekt,
amely vállalkozó nők számára nyújt segítséget ahhoz, hogy ötleteiket a gyakorlatban
megvalósíthassák. Az Employment-Now közösségi kezdeményezés keretében a Szociális Alappal
együtt finanszírozott DATAWEB felismerte, hogy a kisvállalkozásoknak milyen hatalmas szerepe lehet
az új munkahelyek teremtésében, de ez csak a rendelkezésre álló, gyakran korlátozott eszközökkel
érhető el.

Háttérszolgáltatások
Ez az a pont, ahol a DATAWEB szerepe fontossá válik. A projekt különböző kezdeményezések köré
szerveződik, amelyek közül az első irodát biztosít azoknak a nőknek, akiknek nincsen meg az anyagi
háttere ahhoz, hogy ötleteit a gyakorlatban megvalósítsa. Az „inkubátorház” néven ismert szolgáltatás
teljes körű adminisztrációs hátteret biztosít. A felszerelések között megvan minden a számítógéptől és
az internet hozzáféréstől kezdve a telefon és fax vonalakig. Ezeket a szolgáltatásokat általános és
szakmai tanácsadás egészíti ki, a követendő gyakorlatot bemutató útmutatók széles körével együtt.
Pappaioannou úr, a DATAWEB projektmendzsere úgy gondolja, hogy a projektnek ez a része
kulcsfontosságú. „Sok esetben egy-egy érdekes ötlet a pénzhiány miatt soha nem kerül napvilágra” mondja Pappaioannou úr. „A szükséges erőforrások biztosításával és a tanácsadással az
inkubátorház lehetővé teszi, hogy az ötletek szárba szökkenjenek, és végül termőre forduljanak.”
A projekt másik része egy „mentori és kölcsönös segítségnyújtási hálózat” felállítását jelenti, melyben
már befutott vállalkozók osztják meg tapasztalataikat a felnövekvő üzletasszonyokkal. Az interneten
keresztül működő hálózatnak nemzetközi szereplői is vannak, ami lehetővé teszi az EU más
országaiban működő vállalkozókkal való tapasztalatcserét, és üzleti kapcsolatok kiépítését Európa
szerte.

A férjnek segítő házastárs
A DATAWB projekt talán legújszerűbb része az a kezdeményezés, amely arra épül, hogy sok nő
fontos szerepet vállal a férj üzleti tevékenységében. A DATAWEB ezt a szerepkört kívánja még
erősebbé tenni azáltal, hogy a mindennapi munka gyakorlatában közvetlenül felhasználható üzleti
képzést kínál ezeknek a hölgyeknek. „Az így szerzett szaktudásnak kettős hatása van” - magyarázza
Pappaioannou úr. „Egyrészt a nők fejleszthetik saját üzleti érzéküket, különösen a marketing és a
tárgyalási technikák terén, amely fokozza a férj vállalkozásában való közreműködésüket.”
További tanácsokat kaphatnak a nők a „vállalkozásfejlesztési műhelymunka” keretében. Ez különösen
népszerűnek bizonyult, olyannyira, hogy a nagy keresletre való tekintettel meg kellett kétszerezni a
résztvevők számát.

Nemzetközi kapcsolatok
Más közösségi kezdeményezés keretében támogatott projektekhez hasonlóan a nemzetközi
együttműködés fontos szerepet játszott a más tagállamokban működő vállalkozókkal való
tapasztalatcsere ösztönzésében. Az inkubátorház felállításához a projektben közreműködő olasz
partner adott értékes ötleteket, egy holland projekt pedig a vállalkozásfejlesztéshez adott át hasznos
módszereket.

Ötletek és tanácsok
A DATAWEB sikerét leginkább azoknak a szavain keresztül lehet lemérni, akik közvetlen haszonra
tettek szert a projekttől kapott segítséggel. Fassoula asszony, aki egy kis óvodát működtet
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Thessalonikiben, nehéz helyzetbe került. „Azon voltam, hogy bezárom az óvodát, amikor hallottam
erről az Európai Szociális Alapból finanszírozott projektről. A kapott ötletek és tanácsok segítettek
abban, hogy megmaradjon az óvoda. Találtam egy üzleti partnert, és most nagyobb helyiséget
keresek a cégnek.”

Employment-Now projekt
A projekt koordinátora
Dimiourgiki
Kreatív Humán Erőforrás Fejlesztés
Thessaloniki
Mr Vassilis Pappaioannou
Fax: +30 31 861100
Web site: http.//www.Forthnet.gr/dataweb
A projektben közreműködő partnerek
Breakthrough, Görögország
Eommex, Görög Kis- és Középvállalkozások Országos Szervezete, Görögország
Kaditsai Fejlesztési Hivatal, Görögország
Macedón Fejlesztési Hivatal, Görögország
Általános Ifjúsági Titkárság, Görögország
STEW, Hollandia
Provincia di Livorno, Olaszország
ID&S, Olaszország
Guia, Portugália
Incubatore Impresedonna, Olaszország
A projekt tartama
1996. június - 1998. július
Finanszírozás (ECU)
Teljes költség

400.000

ESZA

300.000

Állami

100.000

Eddigi résztvevők
Inkubátorház: 35 nő
Mentori program: 15 nő
(6 befutott vállalkozónő)
Elektronikus mentori program: 7 nő
(4 különböző országból)
Workshopok: 160 nő
(8 workshop)
Szövetség: 23 tag
Képzés: 25 nő
(15 munkanélküli nő és 10 férjnek segítő házastárs)
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A munkahelykeresés támogatása

Franciaország

Álláskereső klubok

41

Egyesült Királyság

Az autósiskola gyakornokai teljes sebességre
Kapcsolnak
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Luxemburg

Műhelymunka
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Belgium

A nőknek nem kell többé a gyerekre vigyázni
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Portugália

Kifogni egy jó üzletet
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Svédország

Felhasználóbarát kölcsönök vállalkozó nőknek
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FRANCIAORSZÁG

Álláskereső klubok
„a cél, hogy mielőtt az ember elkezd munkát keresni, először el tudja
fogadni a munkanélküliséget”
A háborút követő években a francia nők jelentős jogi elismerésre tettek szert. Ez lehetővé tette, hogy
a munkahelyeken is nagyobb számban legyenek jelen, azonban a foglalkoztatási lehetőségeket
tekintve még mindig le vannak maradva a férfiakhoz képest. A nők körében a munkanélküliség 15% os, szemben a férfiak 10%-ával, és a tartósan munkanélküliek között aránytalanul magasabb a nők
száma. Ennek az egyensúly eltolódásnak a helyrehozására a Szervezet a Francia Nők Jogaiért (SDF)
partnerkapcsolatot létesített az Európai Szociális Alappal annak biztosítása érdekében, hogy minden
Szociális Alapból finanszírozott program foglalkozzon a nők foglalkoztatását érintő kérdésekkel is.
„Legfőbb célkitűzésünk, hogy megteremtsük a nők és férfiak esélyegyenlőségét a munkaerőpiacon” magyarázza az ESZA és az SDF közötti kapcsolattartásért felelős Anne Chauvet. „A nők ma már
szerezhetnek szakképzettséget, de elhelyezkedésük sokszor burkolt, gyakran banális akadályba
ütközik, mint például a vezetői engedély hiánya. Mi arra törekszünk, hogy az ilyen akadályok
felszámolásával fokozzuk a nők esélyeit az elhelyezkedésre - mondja, majd folytatja: - Az ESZA
célkitűzései ehhez még azt teszik hozzá, hogy ezekkel a nőkkel egyéni alapon foglalkozunk. Anne
Chauvet a továbbiakban rámutat, hogy az ESZA decentralizált támogatási rendszere megkönnyíti az
SDF feladatait, mert elegendő autonómiát biztosít a helyszínen dolgozó projektmenedzsereknek
ahhoz, hogy programjukat a regionális igényekhez igazítsák, és hogy kiválasszák a megfelelő
partnereket a projekthez.

Álláskereső klubok - partnerség a sikerért
Az SDF munkanélküli nőket támogató projektjének kulcsfogalma a nők klubjainak hálózatával
kialakított partnerkapcsolat. A Thierry Benoit által alapított projekt arra ösztönzi a célcsoportjául
választott nőket, hogy alakítsanak saját klubokat és egyesületeket, ahol együtt munkálkodhatnak
azon, hogy el tudjanak helyezkedni, ahol megoszthatják egymással a problémáikat. Ez egy általános
háttértámogatást nyújt, amelyre mindenki támaszkodhat a munkanélküliséggel kapcsolatos problémák
kezelése során. A felhívásra elsőként a munkába visszatérni kívánó nők, a fiatal diplomások és a
fiatal szakképzetlen nők reagáltak.
Az első szakaszban a résztvevők egyharmada talált munkát. Ezt az arányt javítandó az egyesület a
kanadai „álláskereső klubok” projektből merített ihletet, amely a hálózatépítésre fekteti a hangsúlyt. A
francia nők klubjai ennek megfelelően elkezdtek terjeszkedni, szélesebb körű és sokszínűbb, több
generációt képviselő tagságot toborozni. Az eredmények azonnal láthatók voltak: a résztvevők 70%-a
ma már talál a képzettségének megfelelő állást. Ezzel együtt a tartós munkanélküliség került a
figyelem központjába, melynek megoldására segítőcsoportokat és önsegítő szemináriumokat
szerveztek. A program központi eleme az volt, hogy minden egyes résztvevővel külön kell foglalkozni.
„Az a cél, hogy mielőtt az ember elkezd munkát keresni, először el tudja fogadni a munkanélküliséget”
- magyarázza Thierry Benoit. A program keretében legalább 4 éve munkanélküli nők öt héten
keresztül hetente kétszer találkoznak. A megjelenés kötelező, de ismételten, az eredmények rendkívül
pozitívak: a program befejezését követő 3 hónapban résztvevők 30%-a el tud helyezkedni.
Jelenleg 20 új álláskereső nőklub létezik és működik. A programot hat évre tervezték, és azt tűzték ki
célul, hogy 10.000-en vegyenek részt. A résztvevők száma azonban már az 1996-os évben 7282 volt,
tehát előre láthatólag a legmerészebb elképzeléseknél is nagyobb lesz a siker.

3-as célkitűzés hatálya alá eső projekt
A projekt koordinátora
Szervezet a Nők Jogaiért
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Foglalkoztatás és Szolidaritás Minisztériuma
Párizs
Ms Anne Chauvet
Fax: +33 1 42 46 99 69
A projektben közreműködő partnerek
Regionális Tanácsa
Helyi Szervek
Francia Kereskedelmi és Iparkamara
AFPA (Felnőttoktatási Egyesület)
ANPE (Országos Foglalkoztatási Szövetség)
CAF (Családi Biztosítási Alap)
FAS (Társadalmi Cselekvés Alapítvány)
A projekt tartama
1994 - 1999
Finanszírozás (ECU)
Teljes költség

27.149.320

ESZA

13.574.660

Állami

13.574.660

Eredmények
Átlagban a résztvevők 30%-a talál munkát, de ez az arány egyes esetekben eléri a 70%-ot.
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EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Az autósiskola gyakornokai teljes sebességre kapcsolnak
„a nők jobban figyelnek, és talán jobban tudatában vannak a vezetés
veszélyeinek is”
Az ESZA támogatást nyújt egy olyan kelet-londoni projekthez, amely azoknak a nőknek ad bátorságot
a jogosítvány megszerzéséhez, akik női oktatótól szeretnék megtanulni a gépjárművezetést. A
projektet egy virágzó helyi nőszövetkezet indította, amely azt tűzte ki célul, hogy a megfelelő
szakterületeken feléleszti a nők jelenlétét és megélhetését. Ezek egyike a gépjárművezetői oktatás.
Az Egyesült Királyságban nagy üzlet a kereskedelmi, magán (belföldi) vagy közúti utazás és
közlekedés. A gépjárművezetői engedéllyel rendelkezők száma 30 millió fölött van, és további 2,3
millió szeretne megtanulni vezetni. Ennek ellenére a kormány adatai szerint a 33 000 regisztrált brit
gépjárművezető oktatónak csak 12,5%-a nő. Ez súlyos aránytalanság, figyelembe véve azt a
bizonyított tényt, hogy ezt a foglalkozást sok nő kényelmesnek tartja, élvezi és jól is műveli. Egy nagy
brit autósiskola a közelmúltban felmérte, hogy a tanulóvezetők 56%-a szívesebben tanul női oktatótól.
Az Account3 elnevezésű nőszövetkezeti tanácsadó szolgálat 1991-ben kezdte meg munkáját, és
mindent megtesz a helyzet megváltoztatása érdekében. A széles körű keresletre való tekintettel az
ESZA támogatásával gépjárművezető oktatói tanfolyamokat indítottak egy - főleg kisebbségi vagy
hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó munkanélküli nők számára kidolgozott átfogó
készségfejlesztő és elhelyezkedést segítő csomag részeként.

A képzéssel kapcsolatos kérdések
A három részből álló tanfolyam, amelyre bárki jelentkezhet, aki legalább négy éve rendelkezik
jogosítvánnyal, a közlekedési minisztérium által szervezett vizsgával zárul, elméleti oktatóképzésből
és regisztrált gépjárművezető oktató irányítása mellett történő gyakorlati részből, majd végül fizetett
gyakornoki időből áll. A tanfolyamot elvégzők vagy egyéni vállalkozóként vagy valamely autósiskola
állandó alkalmazottjaként helyezkedhetnek el.
„A nők jobban figyelnek” - mondja Toni Meredew, az elméleti alapozó képzésben résztvevő egyik
oktató. „Talán jobban tudatában vannak a vezetés veszélyeinek is. Alapvető fontosságú a helyzet
gyakorlott megítélése: tudni kell, hogy mikor lépj a pedálra, és mikor hagyd a tanulót továbbmenni!”
Még nagyobb a felelősség akkor, ha az oktató olyan járművezetőket oktat, akik majd például
iskolabuszokat fognak vezetni. Abgie Jackman, regisztrált gépjárművezető oktató, aki ezzel
foglalkozik, elmondja, hogy a női oktatók egyik pozitív tulajdonsága a türelem, ami különösen akkor
nyilvánul meg, amikor látják, hogy a gyakornoknak korával, nemével vagy etnikai származásával
kapcsolatos előítéletei vannak.
Sok tapasztalt oktató nem rendelkezik azokkal az alapvető készségekkel, amelyekre csoportok
tanításánál van szükség, és amelyek a projekt kínálatában szerepelnek. „Vannak olyan gyakornokok,
akik pánikba esnek, ha tanterembe kerülnek, felolvasniuk vagy vizsgázniuk kell. Ilyenkor létfontosságú
a segítség, nehogy a bátortalanság lemorzsolódáshoz vezessen” - mondja Margaret Mukama a
gépjárművezető oktató projekt koordinátora. „Azonban akik kitartanak, azok el is végzik a tanfolyamot”
- teszi hozzá Toni Meredew. Vagy ha nem, akkor más módon profitálnak a tanfolyamból, például
hivatalos felnőttoktatói képesítést kapnak.

A nagyobb kihívás
Az Account3 más, Európai Szociális Alapból támogatott tevékenységei közé tartozik a Nők Fejlesztési
Programja, amely a nők elhelyezkedési lehetőségeit kívánja javítani az angol nyelv tanításán („Angol
más nyelven beszélőknek”), illetve a helyi önkormányzattal közösen szervezett „Pozitív tettekkel a
nőkért” kezdeményezéseken keresztül.
Gyakran hallott szó ma a „regeneráció”. A regeneráció olyan mint egy összerakós játék, - mondja
Margaret Mukama - amelynek vannak nagyobb elemei, mint például a jobb lakáshelyzet és a többségi
képzés, amelyhez mi hozzátesszük a magunk kicsi, de legalább olyan fontos darabkáit. Ilyenek
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például a gépjárművezető oktató képzés vagy az angol nyelvtanítás más ajkúaknak, amely fejleszti az
önbizalmat és a kommunikációt. Az autóvezetés megtanulása fokozza az önbecsülést, de sok etnikai
kisebbséghez tartozó nő nem beszéli elég jól a nyelvet ahhoz, hogy ki tudja használni a közönséges
oktatás lehetőségeit. Az Account3 keretében kiképzett oktatók, akik megértik, és maguk is
tapasztalták ezeket a nehézségeket segítenek leküzdeni ezt a hiányt.

3-as célkitűzés hatálya alá eső projekt
A projekt koordinátora
Account3 Női Tanácsadó Szolgáltató Kft.
London
Ms Margaret Mukama
Fax: +44 181 981 9213
A projekt tartama
1997
Finanszírozás (ECU)
Teljes költség

91.251

ESZA

41.063

Állami

30.113

Magán

20.075

Eredmények
1995. 24 munkanélküli nőből 23 sikeresen elvégezte a képzést.
1996. 24 nő közül 23 elvégezte a képzést, 12 került alkalmazásba gépjárművezető oktatóként.
1997. 24 korábban munkanélküli nő vett részt a képzésben.
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LUXEMBURG

Műhelymunka
„nem elég az, ha szakismeretet adunk nekik, újra hozzá kell szoktatnunk
őket a társas kapcsolatokhoz”
1986-os megalapítása óta a luxemburgi CFFM-et (Centre de Formation pour Femmes et Familles
Monoparentales - a gyermeküket egyedül nevelő szülők és nők oktatóközpontja) folyamatosan
keresik fel azok a nők, akik szeretnének visszatérni a munkapiacra, de nem rendelkeznek elég magas
képzettséggel vagy megfelelő szakképesítéssel.
A probléma megoldására indult kezdeményezések egyike a Femmes en Détresse (veszélyeztetett
helyzetű nők) által létrehozott tréningprogram volt, amely a szociális támogatásból élő nőket célozta
meg. A CFFM-et működtető civil szervezet 1991 óta kap támogatást a Now keretében. A képzés
olyan tevékenységekre összpontosít, mint például a varrás, takarítás, mosodai munka, amelyekben
hagyományosan nők vannak túlsúlyban. 1994-ben az ESZA és a Luxemburgi Munkaügyi Minisztérium
segítségével kibővítették az úgynevezett NAXI műhelyeket, hogy új munkaköröket is oktassanak.

Alkalmazkodás a társas kapcsolatokhoz
A NAXI műhelyekben végzett tevékenységek középpontjában továbbra is a mosás és a varrás áll, de
emellett egyéni képzést és tanácsadást is kínálnak. Marin Grierson fő koordinátor szavaival szólva:
„ezek a nők roppant társadalmi és személyes nehézségekkel szembesülnek. Ha azt akarjuk, hogy
ismét dolgozzanak, akkor nem elég az, ha szakismeretet adunk nekik, újra hozzá kell szoktatnunk
őket a társas kapcsolatokhoz.”
Az elmúlt évben a szociális intézmények által kiválasztott 19 résztvevő egy vállalat légköréhez
hasonló környezetben dolgozott a műhelyekben három hónaptól két évig terjedő szerződéssel,
személyes helyzetétől, és képzési igényétől függően. Hogy a résztvevők tartsák magukat a vállalt
kötelezettségekhez, minimumbérüket a tanfolyamon való megjelenés feltétele mellett kapják meg.

Szolgáltatások értékesítése
A műhelyek 1996-ban új épületbe költöztek, amelyben négy gyakornok számára helyet adó mosoda,
egy tíz fős javító műhely, és a varrással foglalkozók számára egy ruhakészítő szalon kapott helyett. A
műhelyek mindegyike fel van szerelve a szakma műveléséhez szükséges eszközökkel, és aktívan
keresi az ügyfeleket. A vásárlók zöme időskorú, aki a házhozszállítás miatt veszi igénybe a
szolgáltatást, de vannak közöttük kórházak és nyugdíjas otthonok is. Két szakképzett szakoktató
mellett egy tanácsadó és egy pszichológus is szoros kapcsolatban áll a résztvevőkkel. Azért próbáljuk
alacsonyan tartani a gyakornokok létszámát, hogy több figyelemben részesíthessük őket, és hogy
mindenkinek a fejlődését nyomon követhessük - mondja Marion Grierson.

Számítógép kezelés
Tavaly a NAXI kezdő szintű számítógépes tanfolyamokat is indított középfokú végzettséggel
rendelkező nők számára, akik az irodai szoftverek kezelésében korábban nem vagy csak nagyon
kevés tapasztalatot szereztek. A 12 órás tanfolyam 133 résztvevője közül sokan úgy gondolták, hogy
ezen az úton érhetnek el ismét a munkapiacra. Mások, mint például Lilianne Yanselle ezt csak az első
lépésnek tekintették ahhoz, hogy komolyabb képzésben vehessenek részt. Lilianne azt reméli, hogy
az Excel kezelésének megtanulása lehetővé teszi számára, hogy segíthessen férje vállalkozásában.
A NAXI a műhelyek mellett különböző tájékoztatókat is szervez a pályaorientáció, a munkahelykereső
technikák, a textilipari munkalehetőségek, a pályaválasztással kapcsolatos útmutatás és tanácsadás
témakörében.
3-as célkitűzés hatálya alá eső projekt
A projekt koordinátora
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CFFM (Centre de Formation pour Femmes et Familles Monoparentales - a gyermeküket egyedül
nevelő szülők és nők oktatóközpontja)
Luxemburg
Fax: +352 40 61 12
A projektben közreműködő partnerek
Munkaügyi és Foglalkoztatási Minisztérium
A projekt tartama
1994 - 1999
Finanszírozás (ECU)
Teljes költség

442.400
(éves)

ESZA

199.100

Állami

243.300

Résztvevők
1996-ban 19 fő vett részt a mosodai és varrótanfolyamon, és 133 fő a számítógépes tanfolyamon.
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BELGIUM

A nőknek nem kell többé a gyerekre vigyázni
„a nők tanulhatnak, miközben mi vigyázunk a gyerekekre”
Egy főállású anya számára nagy nehézséget jelenthet az, hogy beiratkozzon egy tanfolyamra, vagy
munkát találjon. A Liége-i Flémalle-ban ezt a problémát próbálják megoldani. Az 1991-ben alapított
Grandir nevű civil szervezet egy külön projektet tervezett erre a célra, amely a Wallone régióban kíván
segíteni az anyáknak abban, hogy ismét dolgozhassanak.
Az ESZA támogatásával a Grandir otthoni felügyeletet és gyermekmegőrzést biztosít azoknak az
édesanyáknak, akik tanfolyamokra járnak. A terület népessége 26.000 fő, melynek 10%át teszik ki a
munkanélküliek, akik közül sok jövedelempótló támogatásból él. Ezek a szolgáltatások
létfontosságúak lehetnek azok számára, akik szeretnének ismét munkába állni. Amint Sabine Maquet,
a projekt irányítója megjegyzi: „az Európai Szociális Alaptól kapott pénz nélkülözhetetlen számunkra...
nemcsak a saját életben maradásunk miatt van szükségünk ezekre a forrásokra, hanem azért is, mert
ez teszi lehetővé az anyák számára, hogy részt vegyenek azokon a tanfolyamokon, amelyek új irányt
szabhatnak életüknek.”
Maquet szerint „a fiatal - és a már nem annyira fiatal - nők tanulhatnak, miközben mi vigyázunk a
gyerekekre, hogy az anyák elkezdhessenek újra megismerkedni a dolgozó élettel. Szinte lehetetlen
ugyanis számukra az, hogy egyszerre gondoskodjanak gyermekeikről és keressenek munkahelyet.
Helyzetük már önmagában is azt jelenti, hogy nem igazán motiváltak arra, hogy munkát keressenek.”

Három szolgáltatás a kínálatban
A projekt alapvetően három fő szolgáltatást kínál. Az első a szülés után nyújt segítséget azoknak az
édesanyáknak, akik gyermekük születését követően nehézségekkel szembesülnek. A probléma lehet
betegség, amely ágyhoz köti az anyát, ikrek születése, a többi gyerek gondozása, vagy egyszerűen
csak az első gyermekes anya tapasztalatlansága. A Grandir mindig kéznél van, ha segítségre van
szükség. A második a beteg gyerekeknek biztosított baby-sitter szolgáltatás. Egy szakképzett
gyermekgondozó áll az anyák rendelkezésére hétfőtől péntekig reggel 7.30-tól délután 6-ig, aki
házhoz megy, miközben az anya folytathatja a tanfolyamot. Ez a segítség, melyet főleg az ESZA
finanszíroz, a gyermek 12 éves koráig vehető igénybe. A harmadik, és egyben utolsó összetevő egy
költséghatékony gyermekmegőrző, amely 3 éves korig vehető igénybe. Bár mindenkinek egy adott
összeget kell fizetnie a szolgáltatásért, azok, akik jövedelempótló támogatásból élnek, igénybe vehetik
az Európai Szociális Alaptól kapott támogatásokat. „Az édesanyákat hétfőtől péntekig reggel 7.30-tól
délután 6-ig mindig szívesen látjuk”, mondja Maquet, miközben bemutatja a jelenleg 132 gyereknek
helyet adó gyermekmegőrzőt.
A Grandir egy nagyobb program része, amely a fogyatékosok szaktudás és képzettség hiánya miatti
szellemi és fizikai kirekesztődése ellen küzd. A gyermekmegőrző lehetővé teszi a szülők számára,
hogy szakképesítést szerezzenek, amely általában véve növeli az elhelyezkedés esélyét. Ezen
keresztül az ESZA reményt és lehetőségeket nyújt sok család számára, melyben a szülők
elvégezhetik azt a képzést, amely számukra létfontosságú ahhoz, hogy beléphessenek a munkapiaci
versenybe. Ez feloldja a munkanélküliséggel oly gyakran párosuló társadalmi kirekesztés és
marginalizálódás ördögi körét.

3-as célkitűzés hatálya alá eső projekt
A projekt koordinátora
ASBL Grandir
Flémalle
Ms Sabine Maquet
Fax: +32 4 233 74 29
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A projekt tartama
1995. január - 1998. december
Finanszírozás (ECU)
Teljes költség

26.250 (éves)

ESZA

3500

Állami

6250

Magán

16.500

Eredmények
1997-ben 132 gyermeket írattak be a gyermekmegőrzőbe.
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Kifogni egy jó üzletet
„mi csak segítünk a nőknek abban, hogy megtegyék azokat a lépéseket,
amelyek a vállalkozás elindításához szükségesek”
A tengerből megélni nem könnyű dolog. „Csak azoknak való, akiknek ezen kívül semmilye nincsen.”
Így gondolja legalábbis a 42 éves Fátima Ricardo, egy portugál halász felesége, aki leírja, hogy
milyen helyzet jellemzi a Lisszabontól 70 km-re délre elhelyezkedő település életére.
Fátima és családja számára a Rio Sado Carrasqueira melletti torkolata biztosítja a szűkös
megélhetést, ahol márciustól és szeptemberig a településen lakó összes család nyelvhal, tintahal és
kagylóhalászattal foglalkozik. Apálykor a férfiak és nők tengeri férget gyűjtenek csalinak.
A halászattól eltekintve a földeken kevés munka akad. A Ricardo család és a település lakói azonban
most elhatározták, hogy megpróbálnak alternatív megélhetési lehetőségeket keresni.

Egy segítő kéz
A Halászati Szakképző Központ, a Forpescas elindított egy projektet, amely a nőket segíti abban,
hogy a halászattól eltérő vállalkozásba fogjanak. A Medusa projekt, amely 1996. januárjában indult,
és 1998. februárjáig tart, szakmai háttértámogatást és tanácsadást biztosít a vállalkozást alapító
nőknek. „Nem mi hajtunk végre projekteket a nőkért, mi csak segítünk a nőknek abban, hogy
megtegyék azokat a lépéseket, amelyek a vállalkozás elindításához szükségesek” - mondja Vanda
Vasconcelos, a Medusa vezetője. 1997. közepére a Medusa már 42 egyéni projektet támogatott,
melyet mind nők indítottak. Ezeknek zöme valamilyen kis üzlet volt, például hentesüzlet, papírüzlet
vagy haláruda.
A projekt maga nem tartalmazott ugyan képzést, de biztosított a résztvevőknek szakmai
segítségnyújtást, főleg a leendő vállalkozóknak szóló tanácsadás formájában, ami segítő kezet
nyújtott számukra.
A Medusa egy nyolcvanas években indult kezdeményezés folytatása. A nők akkoriban kezdtek részt
venni a Forpescas által indított tanfolyamokon. Az esetek többségében a nők a férjük mellett
dolgoztak, a Forpescas pedig olyan képzést indított, melynek elvégzésével Cédula de Inscriçao
Marítima képesítést szerezhettek, amely a halászatban hivatalosan elismert képesítés. Ennek
eredményeképpen a nők egyre nagyobb számban vettek részt a tanfolyamokon, és sokan annak a
vágyuknak adtak hangot, hogy szívesen indítanának saját vállalkozást. Ez adta meg az alapot a
Medusa számára. A Medusa projektet az Európai Szociális Alaptól kapott támogatás tette lehetővé. A
Medusa teljes költségvetésének több mint kétharmadát az Alap biztosítja.

A vállalkozások mellékhatásai
„Néhány nő hihetetlenül dinamikus stílust alakított ki. Hirtelen megjelentek a kikötői hatóságnál, vagy
beszélni akartak a bankigazgatóval. Ez arra ösztönözte a férfiakat, hogy ők is ugyanezt tegyék” mondja Vanda Vasconcelos. Más szóval a projekt egyik eredménye az lett, hogy még azok is
aktívabban próbáltak segíteni magukon, illetve fejleszteni magukat, akik nem tartoztak a projekt
célcsoportjába.
Ami a Medusára jelentkező Fátima Ricardot illeti, elhatározta, hogy cukrászdát nyit: „Valami kedves,
barátságos helyen, szendvicsekkel, süteményekkel, kávéval és fagylalttal” - mondja. Terve szerint a
Carrasqueirában hamarosan felépülő kis bevásárlóközpont fog a cukrászdának otthont adni.

A 3-as célkitűzés hatálya alá eső
célkitűzés hatálya alatt történik

projekthez hasonló program, melynek finanszírozása az 1-es

A projekt koordinátora

49

Forpescas
Lisszabon
Ms Vanda Vasconcelos
Fax: +351 1 301 6482
A projekt tartama
1995. május - folyamatosan
Finanszírozás (ECU)
Teljes költség

72.980 (éves)

ESZA

58.384

Állami

14.596

Eredmények
1997. júniusáig 42, kisvállalkozást alapítani kívánó nő által indított egyéni projekt kapott támogatást.

50

SVÉDORSZÁG

Felhasználóbarát kölcsönök vállalkozó nőknek
„a projektben leegyszerűsítettük az üzleti folyamatot a nők számára”
Dalarna, egy Svédország közepén elhelyezkedő, gyéren lakott mezőgazdasági terület mindössze két
ipari létesítménnyel, egy olyan projektnek ad otthont, amely azoknak a nőknek biztosít képzést és
kölcsönöket, akiknek van egy jó ötletük, de nincsen elég pénzük ahhoz, hogy megvalósítsák azt. Az
Employment-Now közösségi kezdeményezés keretében az Európai Szociális Alappal
együttfinanszírozott „Felhasználóbarát kölcsönök nőknek” a vállalkozás kultúráját kívánja támogatni,
amely ezen a vidéken sok nő számára kiutat jelenthet a munkanélküliségből.
A projekt lehetőséget teremt a nőknek arra, hogy (újra) megalapozzák önállóságukat. A kísérleti
projekthez eddig tizenöt 20 és 55 év közötti nő csatlakozott.

A képzés önmagában nem elegendő
Felismerve, hogy ha egy nő munkahelyet akar teremteni magának, ahhoz a vállalkozói képzés
önmagában nem elegendő, a projekt nemcsak a valóban rendkívül fontos tanácsadást és
tanfolyamokat biztosítja a nők számára, hanem garancia nélkül felvehető kölcsönöket is a
Nätverksbanken rendszeren keresztül. A pénzügyi garanciák helyett a személyes tisztesség, a
szaktudás és a megvalósítható üzleti terv használható fel biztosítékként. Kerstin Eriksson, a projekt
vezetője rámutat, hogy „maga a modell már régóta létezik, és olyan különböző intézkedésekre épül,
mint az oktatás, képzés és így tovább. Ebben az az új, hogy a Nätverksbanken rendszerben
összekapcsoljuk a kölcsönfelvételt, az oktatást, képzést, tanácsadást és támogatást.”

Kölcsön garancia nélkül
A rendszer a Megyei Munkaügyi Tanács és a helyi Magán Munkaadók Szövetsége közötti
együttműködésből ered, amelyet a svéd kormány megtámogatott egy 70.100 ECU-s tőkeinjekcióval. A
főbb célcsoportok azok a vállalkozók, akiknek körülbelül 6000 ECU induló tőkére van szükségük
ahhoz, hogy elindítsák a vállalkozást.
A közönséges banktól eltérően a Nätverksbanken rendszer megújuló kölcsönt kínál 5 nőtagból álló
csoportok számára. A források megújulása a csoporton belüli szolidaritásra és felelősségvállalásra
épít. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a bank a csoportnak adja a kölcsönt, és nem az egyénnek. A
csoport dönti el, hogy melyik projektet választják ki elsőnek, de az üzleti tervet minden esetben
szigorú vizsgálat alá kell vetni. A csoport fennmaradó tagjai csak akkor kaphatnak kölcsönt, ha a első
projekt már visszafizette az általa felvett összeget.
Az észak-ír, olasz és spanyol partnerek bevonásával működő projekt a finanszírozási lehetőségek
alternatív módszereit kívánja feltárni. A megújuló források egy olyan modell, amelyet szélesebb
körben lehetne használni Európában. A partnerek megpróbálják meggyőzni a bankokat arról, hogy
lépjenek be a hálózatba, és legyenek partnerek a szükséges források biztosításában.

Fenn a hegyen, lenn a völgyben
Dalarnában a nők sikeres vállalkozásokat indítottak például a fényképészet és a logopédia területén,
de volt egy hegyvidéki ifjúsági szálló is a projektek között. Sok apró üzlet nyílt, amely a helyi lakosság
igényeit szolgálja ki, vagy iparművészeti termékeket árul nyáron a turistáknak. Kerstin Eriksson, a
projekt vezetője biztos abban, hogy a program rövid- és hosszú távon a nők javát szolgálja. „A
projektben leegyszerűsítettük az üzleti folyamatot a nők számára. Volt mellettük egy projektvezető, aki
irányította őket, szerezhettek ötleteket másoktól, és önbizalomra tettek szert... végül is a nők így
válhatnak anyagilag függetlenné, amely hozzásegíti őket ahhoz, hogy egy újabb lépést tegyenek meg
a nemek teljes egyenjogúsága felé.”

Employment-Now projekt
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A projekt koordinátora
Felhasználóbarát kölcsönök nőknek
Falun, Svédország
Ms Kerstin Eriksson
Fax: +46 23 938 00
A projektben közreműködő partnerek
Megyei Munkaügyi Tanács, Svédország
Dalarnai Magán Munkaadók Szövetsége, Svédország
Haladó Tanuló Rendszerek, Észak-Írország
CNA, Olaszország
Fundación Laboral WWB Espana, Spanyolország
A projekt tartama
1995 - 1998
Finanszírozás (ECU)
Teljes költség

118.,574

ESZA

55.213

Állami

63.361

Eredmények
15 női vállalkozó kapott segítséget mikrovállalkozás beindításához
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Az ESZA adatai és irodái az Európai Unióban
A tagállamok részesedése az Európai Szociális Alapból az 1994-1999 időszakban, a közösségi
kezdeményezéseket nem tekintve
A
B
DK
FIN
F
D
EL
IRL
I
L
NL
P
E
S
UK

millió ECU
531
751
339
525
4.698,8
6.745
2.561
1.953
4.903
26,9
1.357
3.149
8.591
651,9
5.477

Az árak a döntések időpontjában lettek megállapítva.

A tagállamok részesedése az Európai Szociális Alapból a 3-as célkitűzés keretében az 1994-1999
időszakban

A
B
DK
FIN
F
D
I
L
NL
E
S
UK

millió ECU
334
396,2
263
258,4
2.562,4
1.682
1.316
21
923
1.474
347
3.156,5

Az árak a döntések időpontjában lettek megállapítva.
A kizárólag az 1-es célkitűzés hatálya alatt támogatott országok (Írország, Görögország és Portugália)
a 3-as célkitűzés hatálya alatt nem részesülnek támogatásban, folytatnak azonban a 3-as célkitűzés
hatálya alá tartozó programokhoz hasonló tevékenységeket, ezek finanszírozása az 1-es célkitűzés
hatálya alatt történik.
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Az Employment közösségi kezdeményezés tagállamokra jutó költségvetése 1994-1999

ERDF
B
DK
D
EL
E
F
IRL
I
L
NL
A
P
FIN
S
UK

1,7
9,6
1,0

1,2

millió ECU
ESF
5,8 (FR) + 2,9 (NL)
2,7
40,1
16,8
83,6
38,2
18,6
80,8
0
11,4
0
9,7
6,6
4,1
38,1(GB) +2,5 (NI)

1996-os árak
Az Employment közösségi kezdeményezés Integra összetevőjének teljes költségvetése

ERDF
B
DK
D
EL
E
F
IRL
I
L
NL
A
P
FIN
S
UK

0,9
9,3
0,2
2,0

2,1
0,3

millió ECU
ESF
7,5 (FR) + 4,1 (NL)
3,5
51,2
15,3
98,0
49,3
19,8
104,1
0,1
15,3
5,8
8,0
8,6
5,6
48,7(GB) +2,7 (NI)

1996-os árak
Az Employment közösségi kezdeményezés Now összetevőjének teljes költségvetése
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Az Employment közösségi kezdeményezés tagállamokra jutó költségvetése 1994-1999
ERDF
B
DK
D
EL
E
F
IRL
I
L
NL
A
P
FIN
S
UK

3,6
9,6
0,3
1,0

1,9
0,5

millió ECU
ESF
7,7 (FR) + 45,5 (NL)
3,7
53,0
15,2
120,7
51,3
22,7
107,7
0,1
18,4
11,2
11,5
9,3
7,5
44,7(GB) +3,4 (NI)

1996-os árak
Az Employment közösségi kezdeményezés Horizon összetevőjének teljes költségvetése

ERDF
B
DK
D
EL
E
F
IRL
I
L
NL
A
P
FIN
S
UK

9,9

millió ECU
ESF
6,6 (FR) + 3,3 (NL)
3,1
45,8
14,3
104,1
43,9
17,9
92,6
0,1
14,9
4,5
8,5
7,2
5,6
42,2(GB) +2,7 (NI)

1996-os árak
Az Employment közösségi kezdeményezés Youthstart összetevőjének teljes költségvetése
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Az ESZA irodái
Az ESZA irodái az Európai Unióban
België/Belgique
Szövetségi szinten
Ministčre de I’Emploi et du
Travail/Ministerie van
Tewerkstelling en Arbeid
Rue Belliard 53 / Belliardstraad 53
B-1040 Bruxelles-1040 Brussel
Tel: +(32-2) 233 46 91
Fax: +(32-2) 233 47 38
A francia területen
Cellule FSE
WTC Tour 1,14ş étage
Bld. E. Jacqmain, 162, Bte 16
B-1210 Bruxelles
Tel: +(32-2) 207 75 38 / 40 / 16 /
17
Fax: +(32-2) 203 03 45
A flamand területen
Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap
Europese Sociale Zaken
Markiesstraat I
B-1000 Brussel
Tel: +(32-2) 507 44 24
Fax: +(32-2) 507 44 25
A német területen
FOREM
Deutschsprachige Gemeinschaft
Klötzerbahn, 32
B-4700 Eupen
Tel: +(32-87) 74 21 80
Fax: +(32-87) 55 70 85
Brüsszel
ORBEM
Bld Anspach,65 /Anspachlaan 65
B-1000 Bruxelles / Brussel
Tel: +(32-2) 505 14 11
Fax: +(32-2) 511 30 52
Danmark
Arbejdsministeriet
Socialfondssektionen
Holmens Kanal 20
DK-1060 Denmark
Tel: +(45-33) 92 59 00
Fax: +(45-33) 12 13 78
Deutschland
Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordung
Referat VII 3
D-53123 Bohn
Tel: +(49-228) 527 27 16
Fax: +(49-228) 527 12 09
Ellada
ESF Mission
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Ministry of Labour
Peiraios 40
GR-10182 Athens
Tel: +(30-1) 524 98 63
Fax: +(30-1) 524 19 77
España
U.A.F.S.E.
Pio Baroja 6
E-28071 Madrid
Tel: +(34-1) 574 69 03
Fax: +(34-1) 574 16 01

NL-2505 LV Den Haag
Tel: +(31-70) 333 48 69
Fax: +(31-70) 333 40 07
Österreich
Bundesministerium für Arbeit und
Soziales
Abteilung III-ESF
Stubenring I
A-1010 Wien
Tel: +(43-1) 711 00 64 34
Fax: +(43-1) 711 00 60 49

France
Départmenet FSE et programmes
communautaires
Ministčre de I’emploi et de la
solidarité
Square Marc Hymans 7
F-75741 Paris Cedex 15
Tel: +(33-1) 44 38 30 01
Fax: +(33-1) 44 38 34 13

Portugal

Ireland
Department of Enterprise and
Employment
ESF Mission
Adelaide Road 65a
IRL-Dublin 2
Tel: +(353-1) 664 44 44
Fax: +(353-1) 676 48 52

Ministry of Labour
ESR-toiminnasta vastaava johtaja
PO BOX 524
FIN-00101 Helsinki
Tel: +(358-9) 18 56 79 34
Fax: +(358-9) 18 56 89 98

Italia
Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Missione FSE
Ufficio Centrale OFPL
Vicolo d’Aste 12 –
l-00159 Roma
Tel: +(39-6) 46 831
Fax: +(39-6) 43 58 85 45

Arbetsmaknadsenheten
Arbetsmaknadsdepartementet
S-10333 Stockholm
Tel: +(46-8) 405 10 00
Fax: +(46-8) 209 859

Luxemburg
Ministčre du Travail et de l’emploi
Mission FSE
rue Zithe 26
L-2939 Luxemburg
Tel: +(352) 478 61 12
Fax: +(352) 478 63 25
Nederland
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheit
Directie Arbeidsmark
Afdeling AAB
Postbus 90801
Anna van Hannoverstraat 4

Comitéé de Coordenaçăo do FSE
Avda, da República 90-2°E
P-1050 Lisboa
Tel: +(35-1) 795 70 81/4
Fax: +(35-1) 795 76 48
Suomi

Sverige

United Kingdom
Department of Employment
European Communities BranchLevel I
ESF Unit
Caxton House
Tothill Street
UK-Londonn SWIH 9NF
Tel: +(44-171) 273 30 00
Fax: +(44-171) 278 33 09
Northern Ireland
Training & Employment Agency
Clarendon House
Adelaide Street 9-21
UK-Belfast BT2 8DJ
Tel:: +(44-1232) 54 16 48
Fax: +(44-1232) 54 15 47

Az egyes országokban működő háttérintézmények - Az Employment közösségi
kezdeményezés Now összetevőjének irodái
België
Ms. Katty DE LOOF
Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap-EWBL / Afdeling Europa
Werkgelegenheid
Markiesstraat I
B-1000 BRUSSEL
Tel: +(32-2) 507 44 24
Fax: +(32-2) 507 44 25
E-mail:
ludwig.fonck@vlaanderen.be
Belgique
Ms. Jenny CHARLIER
Cellule FSE
WTC Tour 1,14şétage, Bld.E.
Jacqmain 162, Bte. 16
B-1210 BRUXELLES
Tel:+(32.2) 207.76.41
Fax:+(32.2) 203.03.45
Email: fse@mail.interpac.be
Danmark
Ms. Karin NORRIS
AMS- Naitonal Labour Market
Authority
Blegdamsvej 56
DK-2100 KŘBENHAVN Ř
Tel: +(45) 335.28.81.00
Fax: +(45) 33.14.71.76
Email: Hiba! A könyvjelző nem
létezik.
Deutschland
Ms. Sibylle HONNEF
Tel: +(49.228) 985.99.10
Ms. Kirsten FROHNERT
Tel: +(49.228) 985.99.22
Europabüro für Projektbegleitung
Endenicher Strasse 125
D-53115 BOHN
Fax: +(49.228) 985.99.80
Ellada
Ms. Chryssa TAMBAKAOU
Ethniko Instituto Ergasias-EIE
6-8 Kosti Palama and Galatsiou
Avenue
GR-111411 ATHINAI
Tel: +(30.1) 228.51.33
Fax: +(30.1) 228.51.22
Internet: www.eie.org.gr
España
Ms. Lourdes GARCIA
Instituto de la Mujer
Alamgro 36
E-28010 MADRID
Tel: (34.1) 347.79.75

Fax: (34.1) 347.80.73
Email: Ngomariz@mtas.es
France
Ms. Vicki DONLEVYY
RACINE
73-77, rue Pascal
FR-75013 PARIS
Tel: (33.1) 44.08.65.10
Fax: (33.1) 44.08.65.11
Email: Ngomariz@mtas.es
Internet: www.racine.asso.fr
Ireland
Ms. Patricia LEE
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• Szociális védelem és szociális intézkedések (3 kiadvány)
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