3. számú melléklet

Operatív projekttervek
I. operatív projektötlet
Kreatív Közösségi Tudástér
1. Helyzetkép
A Kodolányi János Főiskola 2016-tól orosházi székhelyű felsőoktatási intézményként
működik. Nem rendelkezik azonban ehhez megfelelő valamint az intézményi fejlesztési
tervben jelzett fejlesztések számára megfelelő oktatási és kulturális infrastruktúrával. Az
orosházi campus fejlesztése kiemelt feladata a 2016-2020-as időszaknak. Az infrastruktúrafejlesztésbe bevonjuk a kooperatív egyetemi modellnek megfelelően partnereinket: az
önkormányzatokat, elsősorban Orosházát, de más Dél-békési települések önkormányzatait is,
valamint a vállalkozói, munkaadói szféra érdekelt képviselőit.
A KJF stratégiája illeszkedik a város igényeihez és adottságaihoz, illetve a városfejlesztési
terveknek megfelelően kell alakítania a környezetét. A város célja a felsőoktatással: ne
távozzanak a fiatalok. Ezt a célt csak akkor érhetjük el, ha
-

a közelben máshol már futó képzésekhez képest mást, újat tudunk felmutatni.
(Kecskemét, Szeged),
vonzó infrastruktúrát kínálunk,
vonzó kulturális közegben működünk, a helyi kultúra és gazdaság támogató
környezetet alakít ki.
Mérföldkövek
Dátum

2017. 06. 30.
2018. 07. 20.

2018. 12. 31.

2019. 06. 30.

Cél

Várt eredmény

Pályázat
elkészült pályázat
előkészítése
benyújtásra kerül
Ingatlanfejlesztés Az ingatlan
alkalmassá válik a
tervezett funkció
megvalósítására
Az ingatlan
A berendezett és
átadása
felújított ingatlan
képes lesz a funkció
működtetésére.
A működés
A Kreatív Közösségi
tökéletes
Tudástér minden
megvalósítása
funkciójában
működik
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A fejlesztés foglalkoztatásbővítésre gyakorolt közvetlen
és közvetett hatásai
A környező építőipari
vállalkozások a megrendelés
által képesek lesznek a
munkaerő megtartására
4 fő felvétele a működtetéshez

A tudástér kiegészülésével az
felsőoktatás színvonala javul,
vonzást gyakorol a fiatalokra és
képzettségük miatt a betelepülő
vállalkozások nagyobb
termelékenységet képesek
megvalósítani.

2. Célkitűzés
A Kodolányi János Főiskola 2020-ig szóló akcióprogramot fogalmazott meg, amely
akcióprogram számos kreatív műhely, előadóterem és alkotóhely fejlesztését igényli,
különböző létszámú csoportokkal.
Orosházán a Kodolányi János Főiskola fontos kulturális-közösségteremtő funkciót is
elláthat. Közösségi-kulturális funkcióját az intézmény a várossal karöltve kívánja
megvalósítani egy többfunkciós „Kreatív Közösségi Tér” kialakításával.
Közösségi-kulturális funkcióját az intézmény a várossal karöltve erősíteni kívánja egy
többfunkciós „Kreatív Közösségi Tér”kialakításával. Ebben a létesítményben kapna helyet
egy színpad- és koncertterem, a KJF nyilvános könyvtára. Szintén itt kapna helyet a KJF
Szaknyelvi Szolgáltató Intézete, amely az egyre inkább nemzetközi jelentőséggel bíró
városi és régiós gazdasági szervezetek, cégek részére végezne nyelv-tanácsadói
tevékenységet hasonlóan a Távoktatási Szolgáltató Intézethez, amely a KJF távoktatási
feladatainak ellátásán túl szintén kínálna városi és regionális szolgáltatásokat. A város és a
régió középiskolásainak tehetségfejlesztését szolgálná a fenti egységekkel szoros
együttműködésben a Kreatív Tanulási Központ, amely közösségi zónaként a hallgatók
cselekvés központú tanulási élményeit, a csoportmunkát ösztönzi, szervezi. Kényelmes
fotelok, frissítők szolgálják az együttlét feltételeit. Magazinok és újságok várják a
hallgatókat a közösségi zónában. A tér kurzusok megtartására is alkalmas, elsősorban
képesség-fejlesztő programok kerülnek ide, például idő-menedzsment, tanulási stratégiák
fejlesztése.
3. A megvalósítás tervezett költségei
Költségnem
Hónapok száma Összeg
Létszám Összesen
Épületfelújítás
380 000 000 Ft
380 000 000 Ft
Eszközbeszerzés
40 000 000 Ft
40 000 000 Ft
Adminisztrációs költség
24
150 000 Ft
3 600 000 Ft
Bérköltség (4 fő)
24
300 000 Ft
4 28 800 000 Ft
Összesen
452 400 000 Ft

4. A megvalósítás szervezeti és finanszírozási eszközei
a. A finanszírozás tervezett forrása: EFOP
b. A támogatás módja: bértámogatás 4 fő részére
c. A megvalósítás szervezeti formái:
- Igényfelmérés: Kodolányi János Főiskola
- Kapcsolattartás, koordináció: Orosházi Paktum Paktumszervezete
- Képzés, bértámogatás közvetítése: Békés Megyei Kormányhivatal
területileg illetékes Társadalombiztosítási és Munkaügyi Főosztály
d. Fenntartás: Kodolányi János Főiskola, Orosházi Paktum Paktumszervezete
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II. operatív projektötlet
Mágnes program
1. Helyzetkép
Az Orosházi járásban a lakosság képzettségi szintje az országos átlag alatti, és ez a
mutató azért ennyire rossz, mivel a térségből elvándorló fiatalok a diplomaszerzést
követően nem térnek vissza a területre, ill. idő előtt kimaradnak a képzésekből.
Ahhoz, hogy az Orosházi járás képzési rendszere felzárkózzon a 21. század
követelményeihez, komplex fejlesztésre van szükség.
Mérföldkövek

Dátum

Cél

2017. 09. 30.

Előkészítés

2018. 04. 30.

2018. 09. 01.

2019. 09. 01.

2020. 12. 31.

Várt eredmény

A projektterv
kidolgozásra kerül
A képzés
A képzési programok
programok és
és módszerek
humán háttér
kidolgozásra
rendelkezésre állnak kerülnek. Az
intézményeket
kijelölik és az
ütemezés elkészül
Megvalósítás
A programok
elkezdődik
elindulnak, a
gyermekek és az
pedagógusok
bevonásra kerülnek.
Megvalósítás
A diákok és
hallgatók nagyobb
számban választják
az Orosházi járást
A szülők és
gyermekek kérése a
program céges
támogatásból
folytatódik azon
cégek által, akiknek
létkérdés a
humánerőforrás
fejlesztése

A programok
automatikusan
folytatódnak az
intézményekben
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A fejlesztés
foglalkoztatásbővítésre
gyakorolt
közvetlen és
közvetett hatásai

Pedagógusok
kerülnek felvételre
(8-10 fő) és az
egyetemi oktatók
munkalehetőségei
stabilabbá válnak.

3-4 év múlva 100150 diákkal több
marad a térségben
és fejlődik a
foglalkoztatás

2. Célkitűzés
a. Az iskolai átmenetek kutatása; egységes alapszint központú szemlélet és
programok kialakítása, megvalósítása az átmenet nehézségeinek leküzdésére
b. Mérnöki, társadalommérnöki, kulturális mérnöki szakmákra felkészítés külön
programja; kutatási program és innovációs fejlesztés
c. A felsőoktatáshoz kapcsolódó felzárkóztatás programjai
d. Vállalkozási képzés a köznevelés és felsőoktatás teljes vertikumában, kutatási
program és innovációs fejlesztés
e. A pályaorientáció kooperatív lehetőségeinek megteremtése az alap- és a
középszintű oktatásban
f. Az életpályára való felkészítés és munkaerő-közvetítés programjainak
fejlesztése (iskolaszövetkezet)
g. Partnerségi program, Alumni kooperatív kapcsolatok fejlesztése
h. Oktatási klaszterek fejlesztése és működtetése társadalmi tőkeépítő projektek
MÁGNES PROGRAM (komplex tehetséggondozás
középiskoláival együtt kialakítandó komplex csomag.

és

felzárkóztatás):

a

régió

Diákkonferenciák: a KJF minden egyes szakjához kapcsolódva évi rendszerességgel
középiskolás konferenciát hirdetünk meg. A tanulmányi versenyek hagyományos
munkamódszeréhez képest itt a megmutatás és a kooperáció a fontos, és nem a többiek
„legyőzése”.
Ösztöndíj-lehetőségek: a kooperatív egyetemi modell keretében a velünk együttműködő
vállalkozások célzott támogatása.
Diákkutatói tevékenységek díjazása, tandíjkedvezménnyel: a diákkonferenciákon
kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók kaphatják, amennyiben a KJF-en tanulnak
tovább.
Komplex középiskolai felzárkóztató program: sok esetben speciális kompetenciafejlesztési
igények jelentkeznek a középiskolák részéről, amelyeknek ők, a közoktatás
jellegzetességei miatt nem minden esetben tudnak maradéktalanul megfelelni.
STEM program: az előző programhoz hasonló, de az intézmény egyes szakjaihoz
kapcsolódó STEM ismeretek oktatása a KJF campusán.
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3. A megvalósítás tervezett költségei
Költségnem
Mágnes Program (50 fő/tanév)
Diákkonferenciák (50 fő/tanév)

Hónapok száma
36
36

Összeg Létszám
25 000 Ft
50
50 000 Ft
50

Összesen
45 000 000 Ft
90 000 000 Ft

Ösztöndíj-lehetőségek (10 fő/tanév)

36 300 000 Ft

10

108 000 000 Ft

Diákkutatói tevékenységek díjazása,
tandíj-kedvezménnyel (10 fő/tanév)

36 300 000 Ft

10

108 000 000 Ft

36
36

50
50
220

45 000 000 Ft
27 000 000 Ft
423 000 000 Ft

Komplex középiskolai felzárkóztató
program (50 fő/tanév)
STEM program (50 fő/tanév)
Összesen:

25000
15000

4. A megvalósítás szervezeti és finanszírozási eszközei
a. A finanszírozás tervezett forrása: EFOP
b. A támogatás módja: bértámogatás, ösztöndíj
c. A megvalósítás szervezeti formái:
- Igényfelmérés: az Orosházi Paktum Paktumszervezete
- Kapcsolattartás, koordináció: Orosházi Paktum Paktumszervezete,
Kodolányi János Főiskola
- Képzés, bértámogatás közvetítése: Békés Megyei Kormányhivatal
területileg illetékes Munkaügyi Osztálya
d. Fenntartás: az Orosházi Paktum Paktumszervezte
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III.

operatív projektötlet

Orosházi HR Klub indítása
1. Helyzetkép
Az Orosházi járás olyan hátrányos helyzetű térség, amelyben komoly problémái
vannak a foglalkoztatás lehetőségeinek, ugyanakkor számos cég és szervezet
munkaerőhiányról panaszkodik. A vállalkozásokban dolgozó HR szakemberek
sokszor nincsenek tisztában azokkal a modern eszközökkel, melyek segítségével
hatékonyabb toborzást és munkaerő-megtartást tudnának megvalósítani. A nagyobb
cégek komoly tapasztalattal rendelkeznek az online módszerek és eszközök, valamint
a profilozás területén, melyet hasznos lenne átadni a kisebb cégek, vállalkozások
sokszor egyszemélyes vezetői számára.
Mérföldkövek

Dátum

2018. 03. 30.

2018. 06. 30.

2018. 09. 30 –
2020. 02. 28.

2018. 09. 30 –
2020. 02. 28.
2018. 09. 30 –
2020. 02. 28.

2018. 12. 31.

Cél

Várt eredmény

Bevonásra kerülnek a
vállalkozások a
fejlesztési
feladatokhoz
Vállalkozástípusokhoz
Előadások készítése
és témákhoz
kapcsolódó előadások
anyagai és jegyzetei
elkészítésre kerülnek
Humán
erőforrás Javulnak a toborzási
tapasztalatcsere, cégek és megtartási
módszerek
tevékenységének
megismerése
Klubszervezet alakítása

Humán
erőforrás Hosszabb távú
képzések
fejlesztése, együttműködő
kapcsolatok alakulnak
kialakítása
ki a cégek között
Humán
erőforrás Javulnak a toborzási
akciók kezdeményezése és megtartási
módszerek
A kooperatív oktatás és
duális képzés
programjainak
szervezése a
vállalkozásokban
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Az elméleti és
gyakorlati képzések
segítik a diákok és
hallgatók
beilleszkedését a
munkaerőpiacra

A fejlesztés
foglalkoztatásbővítésre gyakorolt
közvetlen és
közvetett hatásai
2 fő
rendezvényszervező
felvételre kerül.
Megbízásos
jogviszonyban a
szakemberek
előkészítik a
tartalmakat
Csökken a
fluktuáció és
kevesebb a
betöltetlen álláshely
Csökken a
fluktuáció és
kevesebb a
betöltetlen álláshely
Csökken a
fluktuáció és
kevesebb a
betöltetlen álláshely
30%-kal csökken a
betöltetlen
álláshelyek száma.

2. Célkitűzés
Az Orosházi járás térségéből a lakossági elvándorlás megakadályozása, olyan HR programok
kialakítása, amelyek vonzerőt jelenthetnek a fiataloknak a helyben való foglalkoztatásra.
Alcélok:
Klubszervezet alakítása
Előadások készítése
Humán erőforrás tapasztalatcsere, cégek tevékenységének megismerése
Humán erőforrás képzések fejlesztése, kialakítása
Humán erőforrás akciók kezdeményezése
A kooperatív oktatás és duális képzés programjainak szervezése a vállalkozásokban
A megvalósítás tervezett költségei
Költségnem
Klubszervezet alakítása
Előadások készítése

Hónapok
száma
6
6

Humán erőforrás
tapasztalatcsere, cégek
tevékenységének megismerése
10 alkalom
Humán erőforrás képzések
fejlesztése, kialakítása 10
képzés
Humán erőforrás akciók
kezdeményezése 10 akció
A kooperatív oktatás és duális
képzés programjainak
szervezése a vállalkozásokban

24

Összesen:

Összeg

Létszám

Összesen

300 000 Ft
500 000 Ft

2
4

3 600 000 Ft
12 000 000 Ft

500 000 Ft

10

5 000 000 Ft

400 000 Ft

10

4 000 000 Ft

500 000 Ft

10

5 000 000 Ft

300 000 Ft

2

14 400 000 Ft
44 000 000 Ft

3. A megvalósítás szervezeti és finanszírozási eszközei
a. A finanszírozás tervezett forrása: EFOP
b. A támogatás módja: bérköltség-támogatás, megbízásos szerződések megkötése
az oktatókkal és a tananyagfejlesztőkkel
c. A megvalósítás szervezeti formái:
- Igényfelmérés: az Orosházi Paktum Paktumszervezete
- Kapcsolattartás, koordináció: Orosházi Paktum Paktumszervezete,
Kodolányi János Főiskola, Orosháza Város Önkormányzata
- Képzés, bértámogatás közvetítése: Békés Megyei Kormányhivatal
területileg illetékes Munkaügyi Osztálya
d. Fenntartás: az Orosházi Paktum Paktumszervezte, Orosháza Város
Önkormányzata, Kodolányi János Főiskola
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operatív projektötlet

IV.

Mesterségek utcája
1. Helyzetkép
A múzeum tárgyai közül sok nem hasznosul egy kiállítással. Ahhoz feldolgozásra, és
más szintű bemutatásra van szükség, ami jelen pillanatban nem megoldott.
A korai iskolaelhagyó diákok általában segédmunkásként tudnak elhelyezkedni, ami
nem ad biztos megélhetést hosszú távon. Sok diák részt vesz ugyan valamilyen
szakképzésben, de annak hasznosulása alacsony. A projekt eredményessége esetén
több fiatal továbbtanulása lenne biztosítva, hagyományainkra épülve, azokat
megismerve választhatnak alternatív megélhetési formát, amit önként választhattak.

Mérföldkövek

Dátum

Cél

Várt eredmény

Tervezés

A közösségi
funkcióknak
megfelelő épület
megtervezése 200
négyzetméteren
Az ingatlan
megvalósítása

2017. 12. 31.

2018. 09. 30.

Kivitelezés
megvalósítása
Berendezés,
működtetés
elindítása

2018. 12. 31.

Tervszerű működés
2019. 06. 30.
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A funkcióhoz
alkalmazkodó
közösségi tér
berendezése
szakmánként, az
intézmények éves
munkatervével való
együttműködés,
marketing hatékony
megvalósítása
Évente legalább
1500-2000 fő
látogató

A fejlesztés
foglalkoztatásbővítésre
gyakorolt
közvetlen és
közvetett hatásai

A járásban lévő
építőipari cégek
számára megbízás
nyújtása
Humánerőforrásfejlesztés 3 fő
főállású szakember
és egy fő
szakmunkás
bevonásával

A szakmunkások
száma legalább
20%-kal megnő a
szakmák
bemutatásával.

2. Célkitűzés
A Nagy Gyula Területi Múzeum tárgyai között számos – esetenként elfeledett –
mesterséget képviselő tárgy található. A hiányszakmák, régi mesterségek bemutatását
megcélozva a korai iskolaelhagyó fiatalok távlati terveiben szeretnénk népszerűsíteni
ezeket. Az öntudattal, és korrekt ismerettel vállalt szakmai képzés választása biztosíthatná
ezeknek a fiataloknak a jövőbeni hasznos foglalkoztatását, a társadalomban adófizetőként
való megjelenését, s nem eltartottként, hanem önfenntartóként tudnak társadalmi szerepet
vállalni.
Új épület megvalósítása humánerőforrás fejlesztéssel együtt.
Szakműhely, berendezések, eszközök beszerzése, szakemberek biztosítása.
3. A megvalósítás tervezett költségei
Költségnem
Hónapok száma
Összeg
Létszám
Összesen
Tervezés
6
3 000 000 Ft
3 000 000 Ft
Kivitelezés
9 230 000 000 Ft
230 000 000 Ft
Berendezés, működtetés
12
300 000 Ft
5
18 000 000 Ft
Tervszerű működés
24
300 000 Ft
5
36 000 000 Ft
Összesen:
287 000 000 Ft

4. A megvalósítás szervezeti és finanszírozási eszközei
a. A finanszírozás tervezett forrása: EFOP, TOP
b. A támogatás módja: bértámogatás
c. A megvalósítás szervezeti formái:
- Igényfelmérés: az Orosházi Paktum Paktumszervezete
- Kapcsolattartás, koordináció: Orosházi Paktum Paktumszervezete,
Orosháza Város Önkormányzata
- Képzés, bértámogatás közvetítése: Békés Megyei Kormányhivatal
területileg illetékes Munkaügyi Osztálya
d. Fenntartás: az Orosházi Paktum Paktumszervezte, Orosháza Város
Önkormányzata
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V. operatív projektötlet
Ifjúsági ösztöndíj rendszer kialakítása

1. Helyzetkép
Jelenleg óriási az értelmiség elvándorlása a térségből. Jellemzően, a minél magasabb
képzettségű a fiatal annál valószínűbb, hogy az iskola befejezését követően nem tér
vissza a térségbe. Jellemzően vagy nagyobb városokban, vagy külföldön próbálnak
meg boldogulni a fiatalok.
Jelentős munkaerőhiány mutatkozik a térségben. Jellemző, hogy a fejlesztések egy
része a szakképzet munkaerő hiánya miatt nem tud megvalósulni, vagy nem azzal a
hatásfokkal, ami optimális lenne. Mindemellett az önkormányzatok is folyamatosan
küzdenek a szakemberhiánnyal.
További cél, hogy a fiatalok helyi indentitása erősödjön. A helyi vállalkozások
bevonásával, más vállalkozások letelepítésével a helyi munkaerőpiaci igényekre
fókuszáló karrier életpályát kell felvázolni a fiatalok számára, amelyben megtalálják
számításaikat. Ennek megvalósításához a vállalkozások, valamint a képző
intézmények is hozzá tudnak járulni, valamint a szükséges anyagi feltételek
megteremtése is lehetővé válik a jó tanulmányi eredmény elérése esetén.
Mérföldkövek
Dátum
Cél

2017. 12. 31.

Szakemberigény
felmérése

2017. 12. 31.

Szakmunkások
számának
felmérése

2018. 05. 30.

Jó gyakorlatok
összegyűjtése,
tanulmányi
ösztöndíj
rendszer

Várt eredmény

Felmérni az
önkormányzatoknál, illetve
gazdasági szervezeteknél a
2 éven túlmutató
szakember igényeket.
(nyugdíjazás, fejlesztés,
stb.)
Az Orosházi járásban
különböző évfolyamokon
tanuló diákok számának és
szakjaiknak feltárása,
tendenciák
megfogalmazása
Olyan jó gyakorlat
beépítése a rendszer
megtervezésébe, mely
adaptálható a térségi
viszonyokra. Működő
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A fejlesztés
foglalkoztatásbővítésre gyakorolt
közvetlen és
közvetett hatásai
2 fő szakember
megbízása

2 fő szakember
megbízása

2 fő szakember
megbízása

megtervezése
2018. 09. 01 –
2019. 06. 30.

Kísérleti
működtetés

2019. 09. 01 -

Folyamatos
kommunikációs
csatorna
kialakítása a
partnerek között

ösztöndíjrendszer
létrehozásának terve.
A modell gyakorlati
tesztelése, a módosítások
megfogalmazása.
A folyamatos két- vagy
többirányú kommunikáció
megvalósítása és
visszacsatolása a képzési
rendszerbe

Olyan szakemberek
kerülnek
mennyiségben és
tudásban ki a
munkaerőpiacra,
akik képesek és
alkalmasak a
gazdasági szféra
igényeit kielégíteni.

2. Célkitűzés
1. szakasz: legjobb gyakorlatok strukturált összegyűjtése ösztöndíj rendszerű
együttműködésekre
2. szakasz: az 1. szakaszban összegyűjtött információk alapján az együttműködési
alternatívák kidolgozása pl, vállalkozás mérete, vagy iparág, stb. szerint
3. szakasz: együttműködési alternatívák egyeztetése vállalkozásokkal, képző
intézményekkel
4. szakasz: az érintett felek között együttműködések, szerződések megkötése, elindítása 23 szereplővel, illetve csatlakozni vágyó tanulókkal
5. szakasz: az együttműködő felek, valamint bekapcsolódó tanulók körének folyamatos
bővítése
3. A megvalósítás tervezett költségei
Költségnem
Hónapok száma Összeg Létszám
Összesen
Humánerőforrás
36 400 000 Ft
2 28 800 000 Ft
Üzemanyag-térítés
36 10 000 Ft
2
720 000 Ft
Irodabérlet
36 30 000 Ft
1
1 080 000 Ft
Irodatechnika
500 000 Ft
500 000 Ft
Ösztöndíj
30 50 000 Ft
100 150 000 000 Ft
Jogi, szakértői költség
300 000 Ft
Összesen:
181 400 000 Ft
4. A megvalósítás szervezeti és finanszírozási eszközei
a. A finanszírozás tervezett forrása: EFOP, TOP
b. A támogatás módja: bértámogatás, ösztöndíj számfejtése
c. A megvalósítás szervezeti formái:
- Igényfelmérés: az Orosházi Paktum Paktumszervezete
- Kapcsolattartás, koordináció: Orosházi Paktum Paktumszervezete,
Kodolányi János Főiskola
- Képzés, bértámogatás közvetítése: Békés Megyei Kormányhivatal
területileg illetékes Munkaügyi Osztálya
d. Fenntartás: az Orosházi Paktum Paktumszervezete
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