
„A nők munkavállalásának ösztönzése az aprófalvakban és a tanyavilágban” című, 
HEFOP-1.3.1-05/1.-2005-08-0026/2.0 projekt 
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 
Csőrszné Zelenák Katalin 
 
Milyen célt szolgál az esettanulmány? 
Olyan hátrányos helyzetű nők munkavállalásának ösztönzését célzó projektet mutat be, 
amely elsőként emelte be a tanyavilágban és aprófalvakban élő hátrányos helyzetű nőket a 
helyi szociális és közösségi segítségnyújtás iránti igényekre alapozott képzési és 
foglalkoztatási programba. 
 
Miért jó gyakorlat? 
Részt vettek a visegrádi négyek V4 nemzetközi projektvásáron, ott a programot 
bemutatták, és I. díjat kaptak 2007szeptemberében. A programról készített kisfilmet a 
Hálózat TV több alkalommal a műsorára tűzte. Projektjük bemutatásra került a Magyar 
Népfőiskolai Társaság által kiadott magyar-angol nyelvű "Jó gyakorlatok" kötetben. 
A projekt ún. "mintaprojektként" fogható fel és adaptálható olyan térségekben, amelyek 
hasonló, a tanyavilágot és a kisfalvakat sújtó rejtett munkanélküliségi gondokkal 
küzdenek. A programban szerzett tapasztalatokat az Egyesület felhasználja egy hasonló 
jellegű vajdasági projektben. 
 
A jó gyakorlat tartalmi leírása 
 
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete hat önkormányzattal (Harkakötöny, 
Fülöpháza, Fülöpjakab, Ordas, Kunbaracs, Újszilvás) összefogva a fenti címmel nyújtott 
be pályázatot a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programhoz. A pályázati 
programban munkanélküli és munkájukban veszélyeztetett nők számára kívántak 
lehetőséget nyújtani a munkába való visszatéréshez képzéssel, foglalkoztatással, 
kiegészítő komplex szolgáltatásokkal.  
 
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének feladata a projekt átfogó irányítása és 
koordinálása, partneri együttműködés szervezése, kapcsolattartás és kommunikáció, a 
projektiroda, a képzések tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása volt. A részt vevő 
önkormányzatok segítséget nyújtottak a képzési és foglalkoztatási program résztvevőinek 
kiválasztásában, a résztvevők családi környezetének figyelemmel kísérésében, a 
gyermekfelügyelet és az idős hozzátartozó gondozásának megoldásában, a foglalkoztatás 
megoldásában, valamint a továbbfoglalkoztatás segítésében. 
 
Sajátos, egyedi elemek 
 
Az egyesület a működési területén lévő 6 falugondnoki illetve tanyagondnoki szolgálattal 
rendelkező településen úgy kívánta bővíteni a női foglalkoztatást, hogy a munkába álló 
nők falu- és tanyasegítőként a falu- és tanyagondnoki munkavégzést, a közösségi és 
szociális ellátást segítsék. A program révén biztosított volt 15 fő képzésben és 
foglalkoztatásban résztvevő nő visszailleszkedése az aktív közösségbe. 
 



A képzés 6 hónapja alatt az elméleti oktatás és a gyakorlati munkatapasztalat megszerzése 
integráltan zajlott. A képzés végén a résztvevők féléves munkaszerződést vehettek át. A 
projekt innovatív elemeként az önkormányzatokkal együttműködve a gyakorlati képzés 
már konkrét munkahelyi körülmények között valósult meg. A résztvevők továbbra is 
tartják a kapcsolatot az Egyesülettel: két fő GYES-en van, egy fő nem akart 
elhelyezkedni, a többi 12 résztvevő viszont a program vége óta gyakorlatilag 
folyamatosan munkaviszonyban áll, ami kiemelkedően jó eredmény egy hátrányos 
helyzetűeket megcélzó képzési program után. 
 
Egyedi elemként jelentek meg az oktatáson kívüli közösségépítő jellegű tevékenységek: a 
sokrétű tanácsadói és támogató szolgáltatások mellett közös szabadidős programokat és 
intézmény-látogatásokat (például színház, játszóház, idősek, fogyatékosok, 
szenvedélybetegek otthona) is szerveztek, hogy segítsék a hátrányos helyzetű nők 
szolgáltatásokhoz való jutását, azok megismerését. 
 
Kiemelkedő szerep jutott az egyéni, személyes fejlesztésnek: két mentor napi szinten 
segítette a nők felkészülését. Az 1100 órát meghaladó képzésben a szakmai modulok 
mellett helyet kapott a tanulásmódszertan, az etika, vagy a vállalkozói ismeretek is, így az 
ott szerzett tudás sokrétűen felhasználható volt a projekt vége után is. A pályázati kiírás 
lehetővé tette, hogy nem kellett a képzést előzetes végzettséghez kötni, így a résztvevők 
között voltak általános és középiskolai végzettségűek is: nagyon jó hatással voltak 
egymásra a tanulás szempontjából, segítették egymást. 
 
Nők és férfiak társadalmi egyenlősége 
Tapasztalataik szerint a hátrányos helyzetű tanyákon és kisfalvakban élők közül a férfiak 
még mindig hamarabb tudnak elhelyezkedni, mint a nők, azért is voltak a nők a projekt 
célcsoportja. Nehezíti a nők akár képzésbe, akár foglalkoztatásba való bevonását az, hogy 
általában ők adják a támogató hátteret a családban a hagyományos férfi-női szerepek 
szerint, így a projekt egy kiegészítő önkéntes szolgáltatással segítette részvételüket: 
gyermekfelügyeletet biztosítottak és segítséget nyújtottak az idős hozzátartozók 
ellátásában az önkormányzatok, illetve a tanyagondnokok segítségével. 
 
Fontos volt a képzés során, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a nők kommunikációs 
fejlesztésére, és a folyamatos személyes támogatásra. A képzés eredményeként megnőtt a 
nők önbizalma, kezdeményezőkészsége és jelentősen megnőtt a közösségben betöltött 
aktív szerepük és kapcsolatrendszerük. Ennek eredményeként volt olyan résztvevő, aki 
befejezte középiskolai tanulmányait és főiskolára is jelentkezett a projektet követő 
években.  
 
A nemi különbségek megjelenése a tanya- és falugondnokok valamint segítőik 
fogadtatása tekintetében nem érzékelhetőek, bár a tanya- és falugondnokok túlnyomó 
része férfi: fizikai sajátosságaikból adódóan merülnek fel különbségek a férfiak és nők 
között, de a tapasztalat az, hogy mindkét nem képviselői tudnak segíteni, de kicsit 
másként. E pozíciók betöltésekor elsősorban azt számít, hogy a jelölt széles körben ismert 
legyen a helyi közösségben, ott bizalmi pozíciót foglaljon el. 


