
 
 
 
 

Tájékoztató 
 

 
Echo Innovációs Műhely TÁMOP-1.4.1.-11/1-2012-0030 számú, „Civil Vitamin- Közösségi feladatok 
erőforrás támogatása a Fehérvári Civil Központban” című programjával kapcsolatban az alábbiakról 
tájékoztatom. 
 
A Fehérvári Civil Központ és az itt működő civil szervezetek munkájához kapcsolódó foglalkoztatási 
programban 25 fő fehérvári munkanélküli vehet részt. A program részeként kiválasztott jelentkezők 
először intenzív, 160-400 órás képzéseken vesznek részt (2-4 hónap) egyéni fejlesztési terv alapján, 
majd pedig 15 főnek 12 hónapos foglalkoztatása valósul meg heti 20 illetve 40 órás 
munkaviszonyban, közösségi feladatokhoz kapcsolódóan. A képzés alatt megélhetési támogatást 
biztosítunk a képzésben töltött napok alapján. 
 
A program célcsoportjába az a munkanélküli tartozhat, aki 
1. legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy 
2. a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötte, vagy  
3. 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy 
4. a projektbe vonást megelőző hat hónapban nem folytatott rendszeres - az Flt. 58. § 
(5) bekezdés e) pontjában meghatározott kereső tevékenységet -, vagy a munkaügyi 
központ legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként tartja nyilván, 
5. a saját háztartásában legalább egy eltartottal egyedül él, vagy 
6. a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási 
segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi 
segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesült. 
 
A programban munkanélkülinek tekintjük azt a személyt, aki 
- az adott héten nem dolgozott, és nincs is olyan munkája, amelyből átmenetileg 
hiányzott, vagy 
- a kikérdezést megelőző négy hét folyamán aktívan keresett munkát, vagy 
- két héten belül munkába tudott volna állni, ha talált volna megfelelő állást. 
 
Ebbe a csoportba tartozik továbbá a gazdaságilag nem aktívak közül az, aki szeretne 
dolgozni, és két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelő állást, de nem keres munkát, 
mert foglalkoztatását reménytelennek látja. 
 
A program során a Fehérvári civil Központban az alábbi feladatkörökre keresünk munkavállalókat: 
- call center operátor/telefonos ügyfélszolgálati munkatárs (érettségizett) 
- épület karbantartó 
- takarító 
- biztonsági őr 
- személyes ügyfélszolgálati munkatárs/recepciós 
- rendezvény technikus 
 
A jelentkezés feltétele önéletrajz és maradéktalanul kitöltött jelentkezési lap leadása személyesen 
2013. október 30-ig a Fehérvári Civil Központ Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. 
FSZ8-as irodában.  
A sikeres kiválasztást követően szükséges bemutatni a végzettséget és jogosultságokat igazoló 
dokumentumokat.  
A 6. célcsoportba tartozóknak (gyes-, gyed-ről visszatérők) a Magyar Államkincstár által kiállított 
hivatalos okirattal kell rendelkezniük a sikeres programba való bevonáshoz. 
 
 
 
 
Székesfehérvár, 2013. október 15. 
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