„OMNI BUS” PROJEKT BEMUTATÁSA

Az ÉRÁK „OMNI-BUS” programja 2007. nyarán indult azzal a céllal, hogy az Északmagyarországi Régió hátrányos helyzető lakosságának hozzáférhetı pályaválasztási,
pályaorientációs és képzési információs rendszert alakítson ki.
Az OMNI-BUS program csökkenti az egyenlıtlenséget, mivel az információ „házhoz
megy”.
Az „OMNI BUS” PROJEKT ingyenes szolgáltatásaival kívánja elérni a régió mind a
605 településén élı munkaképes korú felnıtteket, a pályaválasztás elıtt álló, döntıen
többszörösen hátrányos helyzetőeket ill. a tanácsadásban résztvevı személyek
családjait, ismerıseit.
Törekvés, hogy a földrajzilag hátrányos településen élı ember tudja igénybe venni
szolgáltatásainkat, amely segítségével beilleszkedhetnek a munka világába, s így
könnyebbé válhat életük. Melynek segítségével minél több álláskeresı és inaktív ember
kaphat segítséget az újrakezdéshez, lehetıséget a tanuláshoz. A különbözı szakmák,
szakképzések népszerősítése, megismertetése a fiatalabb korosztályokkal is, hogy
pályaválasztásuk minél tudatosabb lehessen.

Ingyenes tanácsadási szolgáltatásainkat igénybevevık:
•
•
•
•
•
•

önkormányzatok,
családsegítık (információkérés),
mővelıdési ház igazgatók,
iskolaigazgatók (pályaorientáció, kisfilmek, tesztek),
pályakezdık és tartós munkanélküliek,
aktív dolgozók által.

A projekt fı célja megteremteni az Észak-magyarországi régió kistelepülésein élık
számára a lehetıséget, hogy képzett információs tanácsadók segítségével, a fennálló
lehetıségeket ismerve, önállóan, céljaiknak megfelelıen válthassanak olyan
foglalkozást, tevékenységet, amely lehetıvé teszi, hogy a társadalom és önmaguk
számára értékkel bíró munkát végezhessenek.
A projekt lelke az ÉRÁK információs busz, mely pályaválasztási, pályaorientációs,
pályakorrekciós, információ-szolgáltatási segítséget nyújt az Észak-magyarországi
régió településein, továbbá tájékoztat a foglalkozási, oktatási-, képzési és foglalkoztatási
lehetıségek teljes körérıl.
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Az információs busz szolgáltatásai















Személyes pályaválasztási tanácsadás, személyre szabott életpálya-tervezés,
Az ÉRÁK továbbá az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ
és Kirendeltségei képzési kínálatának ismertetése regisztrált munkanélküliek
számára, jelentkezés feltételei és módja,
Felnıttképzési partnerek információs füzeteinek, szórólapjainak terjesztése,
Tájékoztató képzési és tanulási lehetıségekrıl,
Internetes információs adatbázis létrehozása az érintettekrıl,
Információs füzetek, szórólapok, információs kártyák terjesztése,
Információs
tanácsadás
(pályaválasztási,
pályaorientációs,
képzési,
elhelyezkedési),
Számítógéppel támogatott videotelefonos és Web-kamerás tanácsadás,
Elektronikus pályaválasztási információ-szolgáltató rendszerek használata,
Információs és szakmákat bemutató filmek megtekintése,
„Nyílt napok”, szakmai bemutató kiállítások szervezése,
Információs füzetek, szórólapok, információs kártyák terjesztése,
Kapcsolatteremtés helyi partnerekkel, stb.
Az OMNI-BUS munka közben
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