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Társadalmi Megújulás Operatív Program
Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok
Etno Kultur Farm
című projekt
Megvalósítása: 2013. 05. 01 – 2015. 03. 31.
Elnyert vissza nem térítendő támogatás összege: 136.692.304,- Forint
Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő szervezetek: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Egyesületünk a projektben vidéki munkahelyek létrehozását tűzte ki célul. Ennek
alapvető feltétele egy munkahelyteremtő beruházás. A beruházás keretein belül
Alsószentmártonban etno kultur farmot hozunk létre, ahol a település aktív korú
munkanélkülijeinek munkát biztosítunk a későbbiek folyamán. Ehhez a
telephelyünkön lévő lakóingatlanban vendégszobákat alakítunk ki, 6 férőhellyel.
A beruházás a meglévő épület felújításával és új rész megépítésével, istálló
építésével, valamint infrastrukturális beruházással – út és vízhálózat kiépítésével
a területen – jár. A farm üzemeltetéséhez megfelelő képzettségű dolgozók
megléte szükséges. Ezért a projekt kivitelezése folyamán három képzést –
panziós, falusi vendéglátó; konyhai kisegítő; állattartó telepi munkás - tartunk
10-10 fő részére. Közülük választjuk ki a park dolgozóinak egy részét, kiket hat
hónapig foglalkoztatunk. Folyamatosan, a projekt egész ideje alatt a helyszínen a
szakmai megvalósítók munkaerő-piaci szolgáltatást, tanácsadást, mentorálást
biztosítanak. Ezen szolgáltatást a településen élők vehetik igénybe, nem csak a
képzésbe, foglalkoztatásba kiválasztott személyek. A képzések zavartalan
lefolytatása céljából az oktatások idejére gyermekfelügyeletet tartunk kiskorú
gyermekek részére, megfelelő szakképesítésű személy közreműködésével.
A kivitelezés folyamán három bemutatkozó rendezvényt tartunk. A rendezvények
témái: ősi cigány kézműves mesterségek, cigány lakodalmas, cigány folklór.
Ezen rendezvényeket a már meglévő új létesítményben tervezzük.
A célcsoport a roma, 18 éven felüli, álláskereső vagy inaktív aktív korú felnőttek.
A projektet az egyesület konzorciumi partnerek nélkül valósítja meg.
A projekt fizikai befejezéséig az alábbi célértékeket szeretnénk elérni:
- A projektbe 120 fő hátrányos helyzetű személyt vonunk be.
- A szakmát adó képzésekbe 30 főt vonunk be.
- A képzést 28 fő hátrányos helyzetű személy sikeresen befejezi.
- Az egyéni szükségletekre épülő tanácsadáson 80 fő hátrányos
helyzetű személy vesz részt.
- Hat hónapos foglalkoztatásban 15 fő hátrányos helyzetű személy vesz részt.
- 1 db munkaerő-piaci integrációt segítő módszert, eszközt dolgozunk ki.
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