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A RIGHT PROFESSION –
MEGFELELŐ SZAKMÁT A FEJLŐDÉSÉRT!

elnevezésű projekt partnerei a sikeres 

projektzárást követően közösen meg-

egyeztek a folytatásban. A partnerek 

bővíteni kívánják a projekt spektrumát 

és lehetőséget biztosítanak új partne-

rek csatlakozására. A projektpartnerek 

megegyeztek, hogy az új projekt vezető 

partnere a PGZ marad, s a pályaorientá-

ció mentén újabb ötletekkel gazdagítják 

a jövőre vonatkozó tevékenységeket. 
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A fiatalok körében a vállalkozói kedv előmozdítása 

érdekében a program tovább gazdagodhat egy vál-

lalkozói önfejlesztő portállal, amely lehetővé teszi 

a kiválasztott célcsoport számára a vállalkozói ön-

megvalósítást az innovatív önképzés módszerével. 

Lehetségessé válik a projekten belül a munkaerőpiac 

és képzés kereslet-kínálati viszonyában támogató in-

formációk nyújtása a vállalkozni kívánó fiatalok szá-

mára. Mindez segítséget nyújt abban, hogy milyen 

területet válasszanak vállalkozásuk számára, amely 

piacképes a jelen gazdasági viszonyok között is. 

További módszer járulhat hozzá a fiatalok orientálá-

sához: sikeres és hiányszakmában dolgozó vállalko-

zók és vállalatok meglátogatása.

A)
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A projekt fő célcsoportja - a pályaválasztás előtt álló 

fiatalok - motiválása újabb elemekkel gazdagodik: 

a fiatalok mentorálásához bevonunk olyan kiváló 

eredményekkel és sportteljesítménnyel rendelkező 

diákokat, akik képesek motiválni pályatársaikat adott 

szakmák irányába; a hagyományőrzés szellemében 

felelevenítésre és megismertetésre kerülnek régi, 

kézműves mesterségek a fiatalok számára; illetve 

fókuszálunk a ’fiús és lányos szakmák’ sztereotípi-

áinak feloldására.

B)
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RIGHT PROFESSION FOR ADULTS: A célcsoport ki-

bővítésével bevonjuk az idősebb generáció tagjait 

is, akik állást keresnek, illetve olyan szakmával ren-

delkeznek, amellyel már nem tudnak elhelyezkedni 

és/vagy szakmájuk elavultnak minősül a jelen mun-

kaerő-piaci viszonyok között. A célcsoporthoz tar-

toznak továbbá azok a munkaviszonyban lévők sze-

mélyek is, akik azáltal, hogy különféle képzésekben 

vesznek részt, olyan modern készségeket szereznek, 

amelyek révén sikeresebbek lesznek munkájukban.  

Tehát a képzésen felül nemcsak informáljuk és ta-

náccsal látjuk el a senior célcsoportot, hanem 

mentorok is segítik őket a továbblépésben.

C)
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Új, jó minőségű képzési programok megalkotása 

mellett a projekt célul tűzi ki a már meglévő iskolák, 

cégek, intézmények közötti kapcsolatok fejlesz-

tését illetve újak létrehozását (középiskolák támoga-

tása, tanárok továbbképzése az új programokhoz).

Mindezt kiegészíti a csúcstechnológiák és modern 

IT technológiák bevezetése a szakképzésbe, mely-

nek lehetősége a projekt keretében, a projekt célcso-

portjának közreműködésével megvalósítható. 

D)



Különleges kategóriával bővül a projekt célcsoportja: 

az egészségkárosodott (elsősorban testi), beilleszke-

dési problémákkal küszködő, továbbá „disz”-es (disz-

lexia, diszgráfia, diszkalkulia) fiatalok és felnőttek. 

Fő cél az említett célcsoport pályaorientációja, 

szakmai segítségnyújtása és szakképzése a spe-

ciális igényeknek megfelelően.

A fent említett célok, tevékenységek, javaslatok a 

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttmű-

ködési Program 2014-2020 program kiírás keretében 

kerülnek kidolgozásra és benyújtásra a projektpart-

nerek közreműködésével.
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E)




