Sajtóközlemény
ÖKOMAMA – Kisgyermekes szülık ökoturisztikai és ökogazdálkodási
képzése, valamint munkaerıpiacon történı elhelyezésük segítése a
Közép-Magyarországi Régióban
Gödöllı, 2012. szeptember 13. – nemrég indítottuk útjára az „ÖKOMAMA” címet viselı
TÁMOP projektet, amely majdnem két éven át segíti, a hátrányos helyzetben élı
kisgyermekes szülıket a munkába való visszatérésben. Ebbıl az alkalomból
konferenciát rendeztünk, hogy felhívjuk a döntéshozók és munkaadók figyelmét a
kisgyermekes nık munkaerıpiaci helyzetére illetve tájékoztassuk a célcsoportot a
tervekrıl és lehetıségekrıl.
Napjainkban a gyermeket vállaló nık helyzete nem egyszerő. Felmérések szerint minden
második nı állás nélkül marad, ha szülni megy. Gyakran találkoznak azzal a problémával,
hogy gyermekük megszületése után nem sikerül visszailleszkedniük a munka világába.
Ugyanakkor az Európai Unióban 10 nıre csak 1 nıi vállalkozó jut, míg a férfiaknál ez az
arány 4 az 1-hez; az egyetemi diplomások megközelítıleg 60%-a nı, de a nık mégis
alulreprezentáltak a teljes munkaidıs állásokban a munkaerıpiacon, különösen az üzleti
szférában; a nemek közötti meglévı egyenlıtlenségek csökkentése érdekében rendkívül
fontos arra ösztönözni nıket, hogy vállalkozásba fogjanak, és olyan helyzetbe hozni ıket,
hogy ezt meg is tehessék.
Az általunk elvégzett felmérés alapján a kisgyermekes nık részérıl igény van olyan
képzésre és szolgáltatásokra, melyek segítik ıket új és a munkavállalás szempontjából
használható ismeretek megszerzésében. Az ökoturizmus és az ökogazdálkodás területe
egy olyan fejlıdı szektor, mely a Közép-Magyarországi Régióban munkalehetıséget tud
biztosítani a kisgyermekes nık számára.
A Munkaügyi Központ Gödöllıi Kirendeltségének adatai alapján Gödöllın és környékén 2008
és 2010 között a regisztrált álláskeresık száma csaknem megduplázódott. 2010-ben már
meghaladta az 5300 fıt. A nıi munkakeresık száma pedig 2008 óta (1460 fı) ugyancsak
drasztikusan megnıtt, jelenleg meghaladja a 2500 fıt. Ezzel szemben ugyancsak a
Munkaügyi Központ adatai alapján a beérkezett állásajánlatok száma pedig jelentısen
csökkent. Számuk 2010-ben 1152 db.
A fenti számok egyértelmően tükrözik, hogy a projekt megvalósulási helyszínén szükség van
új típusú képzési és tanácsadási modulok kidolgozására, melyek javítják a GYES-rıl, GYEDrıl visszatérık elhelyezkedési esélyeit.
A projekt indokoltságát a Közép-Magyarországi Régió 2007-2013 Operatív Programja is
alátámasztja, melynek egyik prioritási tengelye a régió vonzerejének fejlesztése, ezen belül
többek között a turizmus, a fenntartható fogyasztással és természetvédelmi
szemléletformálással kapcsolatos beavatkozási irányok. Gödöllı és térsége kiemelt

turisztikai desztinációként szerepel. A program kiemeli az ökoturizmus szerepét, az
ökoturisztikai szálláshelyek fejlesztését, a hagyományos gazdálkodási formák támogatását.
A projekt keretében 60 kisgyermekes szülıt választottunk ki, akik a Szent István Egyetemen
részesülnek képzésben, mely az általános készségfejlesztésen kívül speciális, az országban
egyedülálló ökotursiztikai és ökogazdálkodási ismereteket nyújt számukra. Az ÖKOMAMA
projektbe bevont kisgyermekes szülık képességeiket és tudásukat fejlesztve közelebb
kerülnek a munkaerıpiachoz, és lehetıségük nyílik ismét önálló vállalkozást, ökogazdaságot
indítani vagy egy térségbeli munkáltatónál elhelyezkedni.
A képzés mellett egyéni és csoportos tanácsadás segíti a résztvevıket, mint a
kulcskompetenciák feltárása, karrier tervezés, vállalkozás fejlesztés és pszichológiai és
életvezetési tanácsadás.
A programról további információk olvashatók a www.okomama.eu oldalon illetve az
ÖKOMAMA facebook oldalon.

További információ kérhetı Ács Barbarától
Telefon: 06 1 411-3356, e-mail: b.acs@kopernikusz.hu

A projektben résztvevı szervezetek:
Szent István Egyetem Mezıgazdaság- és Környezettudományi Kar
A Szent István Egyetem (SZIE) 2000. január 1-jén alakult a GATE jogutódjaként, több
egyetem - köztük a Gödöllıi Agrártudományi Egyetem - integrációjával. Az egyetem jelenleg
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A Mezıgazdaság- és Környezettudományi Kar (MKK) hosszú évtizedes hagyománnyal és
óriási tudásbázissal rendelkezik. A kar jogelıdjének tekinthetı Magyar Agrártudományi
Egyetemet 1945-ben alapították. Az egyetem 1970-ben vette fel a Gödöllıi Agrártudományi
Egyetem nevet.
www.szie.hu
Kopernikusz Innovációs Egyesület
A Kopernikusz Innovációs Egyesület célja, hogy elısegítse a magyar kis- és középvállalatok
fejlıdését, innovációs és versenyképességük növekedését, az ország uniós tagsága által
kínált növekedési lehetıségeket az Európai Unió hatékony területi integrációja szolgálatába
állítva.
www.kopernikusz.hu
Kontakt Alapítvány
1999-ben a humán tudományok képviselıi egy új alapítványt hoztak létre Kontakt Alapítvány
néven, amelynek fı célkitőzése a gazdasági fejlıdéshez kapcsolódó új életminıségek
kialakításának támogatása.
Különbözı pályázatok segítségével támogatást és szolgáltatást nyújtunk a hátrányos
helyzető rétegek és pályaválasztás elıtt álló fiatalok számára Budapesten és Gödöllın a
Budapest Fıváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjával és a Pest Megye
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gödöllıi Kirendeltségével együttmőködve. Ügyfeleink
számára álláskeresı klubot, egyéni és csoportos tanácsadást, illetve álláskeresési technikák
és kulcsképesség felismerésének fejlesztése csoportfoglalkozásokat tartunk, amellyel a
munkavállalási lehetıségeiket kívánjuk javítani.
www.palyanet.hu
Regina Alapítvány
A REGINA Alapítvány 10 éve segíti a Gödöllın és környékén élı nık mindennapjait. Célja a
nık társadalmi és gazdasági helyzetének megerısítése. Alapja a nıi szolidaritás és
összefogás, ami védett és összetartó tereket, érdekképviseletet jelent a csatlakozóknak, a
szimpatizánsoknak.
www.reginanet.hu

