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FOGLALKOZTATÁSI ÉS TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓS 

PAKTUM ROMÁNIA ÉSZAK-NYUGATI RÉGIÓJÁBAN 

www.prois-nv.ro | www.facebook.com/proisnv 

 

A “FOGLALKOZTATÁSI ÉS TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓS PAKTUM ROMÁNIA ÉSZAK-NYUGATI 

RÉGIÓJÁBAN (PROIS-NV)” Egyesület Románia Észak-Nyugati Régiójának legerősebb és 

legreprezentatívabb egyesülete, amely olyan társadalmi szereplőket csoportosít (cégeket, nonprofit 

szervezeteket, egyetemeket, Megyei Tanácsokat, Megyei Munkaerő-ügynökségeket, Polgármesteri 

Hivatalokat, Tanfelügyelőségeket stb.) amelyek az emberi erőforrások fejlesztésében érdekeltek, és 

ebben a kontextusban az Európai Szociális Alap által Románia rendelkezésére bocsátott európai 

kohéziós források felhasználásban. Jelenleg a Paktumnak 75 tagja van, ezek mint vezető 

kedvezményezettek vagy partnerek több mint 150, az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott 

projektet implementáltak, több mint 140 millió Euró összértékben (= a Románia által felhasznált ESZA-

finanszírozások összértékének 11%-át, a regionális szinten felhasznált ESZA-finanszírozásoknak pedig 

60%-át jelenti). 

 

A Paktum szerepe az, hogy a tagok és az Észak-Nyugati Régió érdekeit képviselje a központi hatóságok 

vagy más regionális, nemzeti vagy nemzetközi partnerek előtt. Ugyanakkor, hogy előmozdítsa és 

támogassa az emberi erőforrások fejlesztési politikáját közép- és hosszú távon Észak-Erdélyben és 

Romániában, annak érdekében, hogy a pénzügyi források szükség szerint regionális és helyi szinten 

egyértelműbb és közvetlenebb módon legyenek elosztva. Ez ugyanakkor magába foglalja a meglévő 

foglalkoztatási és társadalmi integrációs politikák monitorizálását és ezek eredményének értékelését. 

 

A Foglalkoztatási és Társadalmi Integrációs Regionális Paktumok Nemzeti Koordináicós Tanácsának 

tagjaként, az Észak-Nyugati Regionális Paktum tagszervezete a Partnerségi Megállapodás 

Intézményközi Bizottságnak (CIAP) és jelentősen hozzájárult Románia megfelelő felkészítésében a 2014-

2020-as időszak vissza nem térítendő EU-s alapjainak minél hatékonyabb felhasználása érdekében. 

Silviu Traian ISPAS, a Paktum vezérigazgatója közvetlenül képviseli a Paktumot a 2014-2020-as 

Partnerségi Megállapodás Koordinációs Bizottságában (CCMAP). A 2014-2020-as Partnerségi 

Megállapodás Koordinációs Bizottsága az első stratégiai koordinációs szintet képviseli, aminek a fő 

feladata a beavatkozási koherenciák biztosításával, kiegészítő jellegével és szinergiájával kapcsolatos 

döntések elemzése az operatív programok implementálásának összes fázisában a 2014-2020-as Európai 

Strukturális és Beruházási Alapok (ESI-alapok) hatékony felhasználása érdekében.   

http://www.prois-nv.ro/
http://www.facebook.com/proisnv
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Egyesületi formájában a Paktum (PROIS-NV) vezető szerve a Tagok Közgyűlése, amely az elnököt és a 

2 alelnököt nevezi ki. A végrehajtó szervek az Igazgatótanács és a Paktum Titkársága. Az 

Igazgatótanács a régió mind a 6 megyéjéből egy-egy képviselőt, valamint két regionális tevékenységű 

szervezetet csoportosít. Ezekhez csatlakozik a vezérigazgató, aki a Paktum Titkárságát vezeti. A 

Titkárság szerepe az, hogy műszaki és szervezeti szempontból támogassa a Paktum tevékenységeit. 

Ugyanakkor, a Paktum keretén belül működik a Foglalkoztatási és Társadalmi Integrációs Regionális 

Cselekvési Terv Ágazati Monitorizálási Bizottsága. (PRAO Monitorizálási Bizottsága). 

 

A Paktum (PROIS-NV) végrehajtó vezetősége az Igazgatótanács: 

Silviu Traian ISPAS (Igazgató, Kolozsvári Gazdasági és Szociális Képzési Intézet - IFES) – PROIS-NV 

Vezérigazgató 

Prof. Univ. Dr. Mihaela LUȚAȘ (Rektorhelyettes, Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem) – 

PROIS-NV Elnök 

Daniela CULIC (Vezérigazgató, Nagyszatmári Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara) – PROIS-

NV Alelnök,a PROIS-NV Szatmári Fiókszervezetének Elnöke  

Adrian FOGHIȘ (Vezérigazgató, Nagyváradi Metropolis Övezet Egyesület) - PROIS-NV Alelnök  

Prof. Dr. Ing. Cătălin POPA (Rektorhelyettes, Kolozsvári Műszaki Egyetem) 

Lect. Dr. Călin VAC (Kolozsvári Agrártudományok és Állatorvosi Egyetem) 

Gheorghe MARCAȘ (Elnök, Máramarosi Kereskedelmi és Iparkamara)  

Dr. Claudia Anamaria IOV (Elnök, Zilahi Megyei Oktatási, Fejlesztési és Társadalmi Gazdasági Központ) 

Florin CASPRIAC (Elnök, Beszterce-Naszód “ONISIM” Keresztény Társadalmi Reintegrációs Központ)  

 

PROIS-NV-tagok felosztása kategóriák szerint: 

 

14 Helyi közhatóság (Polgármesteri Hivatal, Magyei Tanács stb.) 

14 Decentralizált közszolgáltatás (Megyei Munkaerő-ügynökség, Kórházak, Megyei Büntetés-

végrehajtási Intézet, Megyei Tanfelügyelőség, Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság stb.) 

4  Szakszervezet 

2  Munkáltatói szervezet 

16 Nonprofit szervezet 

3  Egyetem  

15 Kereskedelmi Társaság (tanácsadó cégek, KKV-k, stb.) 

Egyebek : 

• Román Tudományos Akadémia – Kolozsvári fiókszervezete 

• „Lucian Blaga” Központi Egyetemi Könyvtár  

• Kereskedelmi és Iparkamarák – 4 
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• Erdélyi Etnográfiai Múzeum  

ÖSSZESEN: 75 szervezet Románia Észak-Nyugati Régiójából  

 

RÖVID TÖRTÉNET  

 

2006 - A PAKTUM (PROIS-NV) ALAPÍTÁSA. Egy jelentős pillanat a humánerőforrások fejlesztésében 

aktív tevékenységet vállaló szervezetek különböző társulási formájának történelmében az a felkészítési 

időszak, amely az Európai Unió által a tagállamok rendelkezésére bocsátott strukturális alapokhoz való 

hozzáférést támogatta. A Románia Kormányának 2006. szept. 18-án nyújtott műszaki segítségnyújtási 

projektek eredményeként, 43 intézmény és szervezet az Észak-Nyugati Fejlesztési Régióból aláírta a 

Foglalkoztatási és Társadalmi Integrációs Paktum Románia Észak-Nyugati Régiójában Alapító Chartáját. 

 

A 2007–2008-as időszakban, vagy saját kezdeményezésből, vagy a műszaki segítségnyújtási csapat 

szakértőinek értékes támogatásával a Paktum számos ülésére került sor. Megállapítást nyert a 

szervezetek állandó érdeklődése a humánerőforrás-fejlesztési témákkal kapcsolatosan, de a nehézségek 

áthidalása és erőfeszítések összehangolása is.  

 

2009 – Állandó Műszaki Titkárság létrehozása. 2009 elejétől, a Foglalkoztatási Paktum (PROIS-NV) 

egy új dimenziót kap az Állandó Műszaki Titkárság létrehozásával, amely a tagok és PROIS-NV 

tevékenységek támogatási és tanácsadási szerve, amely képes javítani a társadalmi szereplők, a Paktum 

tagjai tevékenységek koordinációját. Az Állandó Műszaki Titkárság egy stratégiai projekt keretei között 

jött létre, a Humánerőforrás-fejlesztési Ágazati Operatív Program keretén belül (POS DRU), amit 

Románia Kormánya és az Európai Unió társfinanszírozott. Abban az időszakban a PROIS-NV még egy 

egyesületi szerkezet volt, jogi személyiség nélkül, amit a 2006 szept. 18-i Charta 43 aláírói alkottak, 

akikhez csatlakoztak egyéb szerkezetek is (jogi személyiséggel létrehozott megyei partnerségek Kolozs, 

Szatmár és Szilágy megyében), valamint más szervezetek is.  

 

2009 – “Foglalkoztatási és Társadalmi Integrációs Paktum Románia Észak-Nyugati Régiójában 

(PROIS-NV)” Egyesület létrehozása. A 2009 május 27-én Felix fürdőn (Bihar megye), a Paktum által 

tartott ülés résztvevőinek határozata alapján, megkezdődtek az eljárások annak érdekében, hogy a 

Paktum jogi személyiséget kapjon. A Paktum összes tagszervezete meghívást kapott 2009. október 1-én, 

hogy számítson az alapító tagok közé. Bármilyen más szervezet a jogi személyiség megszerzése után is 

csatlakozhat, teljes jogokat élvezve az Egyesület keretén belül. 

 

2009. november 12-én, Kolozsváron, 19 szervezet aláírta az Egyesület Alapító Okiratát, ezekhez 2010 

január 12-én csatlakozott még 23, így az alapító tagok száma 42. Az alapító tagokhoz csatlakoznak még 
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az Egyesület első Közgyűlése után más szervezetek is, így a Paktum megerősíti az Észak-Nyugati régió 

humánerőforrás-fejlesztés terén legerősebb és legreprezentatívabb szervezet státuszát. 

 

TEVÉKENYSÉGI IRÁNYOK 

 

1. Regionális politikák fejlesztése és érvényesítése a foglalkoztatás és a társadalmi 

integráció terén  

- Foglalkoztatási és Társadalmi Integráció Regionális Cselekvési Terv (PRAO) Ágazati 

Monitorizálási Bizottság létrehozása és operacionalizálása  

      -  A PRAO-t jóváhagyta az Észak-Nyugati Regionális Fejlesztési Bizottság  

 - egy partnerség létrehozása az Észak-Nyugati Regionális Fejlesztési Bizottsággal  

- A PRAO prioritásai belefoglaltattak azon Pályázói útmutatókba, amelyek a 2007-2013-as 

időszakhoz kapcsolodó Humánerőforrások-fejlesztés Ágazati Operatív Programra vonatkoztak és 

amit az Európai Társadalmi Alap által finanszíroztak.  

 

2. A tagszervezetek és intézmények érdekének képviselése 

- kapcsolatok fejlesztése és tapasztalatcserék más régiókkal, romániai és az Európai Unió más 

országaiból való partnerekkel  

- A FOGLALKOZTATÁSI ÉS TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓS REGIONÁLIS PAKTUMOK 

NEMZETI TANÁCSÁNAK koordinálása  

- 2014-2020-as időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás Intézményközi Bizottság tagság 

(a Paktum tagjai érdekeinek képviselete) 

- A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás Managment Bizottság tagság 

(a Paktum tagjai érdekeinek képviselete) 

 

3. A Paktum operacionalizálása és szerkezeti fejlesztése  

 - Az Észak-Nyugati fejlesztési régió partnereinek támogatása  

 - A Paktum Titkárságának fejlesztéséhez szükséges támogatás nyújtásának folytatása  

 - A Paktum főbb témáival kapcsolatos nyilvános viták, műhelyek rendezése  

 - A Paktum nyilvános láthatóságának növelése 

 

4.  Integrált szolgáltatások a közösség fejlesztése érdekében (tanácsadás, kutatás, képzés, 

stb.) 
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STRATÉGIAI TERVEZÉS  

A Foglalkoztatási és Társadalmi Integrációs Regionális Cselekvési Terv (PRAO) kidolgozása és 

monitorizálása  

 

- Folyamatos monitorizálás a Paktum Ágazati Bizottsága által 

- Az Észak-Nyugati Regionális Fejlesztési Bizottság politikáiba történő integralása 

 

Regionális és interregionális tanulmányok kidolgozása :  

Interregionális tanulmány a kiszolgáltatott közösségekből származó személyek munkaerőpiaci 

integrációjára nézve  

  „Az életen át tartó oktatás és tanulás közötti kapcsolat” - tanulmány 

  „Foglalkoztatás, mint aktív eszköz a szegénység legyőzésében és a társadalmi integráció ösztönzése” - 

tanulmány 

Több mint 10 nyilvános konzultáció megszervezése a fejlesztési szükségek és prioritások kapcsán 

a munkaerőpiac és társadalmi integráció terén (az Észak-Nyugati régió mind a hat megyéjében). 

Javaslatok a Partnerségi Megállapodás és a 2014-2020-as időszak Humánerőforrás-fejlesztési 

Operatív Program tartalmának és implementálásának javítása érdekében  

 

OKTATÁS, TANÁCSADÁS ÉS PARTNERSÉGEK ELŐSEGÍTÉSE 

 

Tanácsadási szolgáltatások a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretei között 

finanszírozott projektek megírásában és implementálásában  

 - közvetlen és online tanácsadási akciók (179 közvetlen tanácsadási akció, 601 online 

tanácsadási akció, 91 projektjavaslat támogatott finanszírozás érdekében) 

Oktatási szolgáltatások (Több mint 50 tanfolyam => több mint 1000 résztvevő szerzett diplomát) 

- A Nemzeti Képzési Hatóság által akkreditált Projektmenedzsment Tanfolyam  

- Leadership Tanfolyam 

- Humán Erőforrás Menedzsment Tanfolyam  

- Finanszírozási kérelmek megírásának dedikált tanfolyamok, különböző, ESZA által finanszírozott 

pályázat benyújtására 

- Egyéb oktatási programok  

 

Capacity building az Paktum tagjainak és minden más, a foglalkoztatás, a társadalmi integráció, a 

felnőttoktatás és a partnerségek fejlesztésében érdekelt szereplőnek. 
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Integrált beavatkozások szervezése (pl. szakmai képzés, szakmai és vállalkozási tanácsadás, 

munkaközvetítés) a vállalkozási kezdeményezések serkentése vagy a munkavállalók munkapiaci 

alkalmazkodóképességének és kompetenciáinak növelése érdekében, a munkanélküliek, különböző 

kiszolgáltatott közösségek (pl. roma nemzetiségű személyek, fogyatékos személyek, foglalkozási 

betegségben szenvedő személyek stb.) munkaerőpiaci integrációja érdekében.  

2009-től több mint 5000 személy részesült a Paktum szolgáltatásaiban. 

 

Partnerségek fejlesztésének előmozdítása, Mozgosítás és networking 

- Több mint 15 rendezvény és vita megszervezése a regionális és helyi társadalmi és gazdasági 

környezet fejlesztésével kapcsolatos témákról  

- Tájékoztató előadások, műhelyek és viták szervezése Románia Észak-Nyugati régiójában (2014 

november-2015 január) a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programmal kapcsolatosan. 

- „Sikeres ötletek! Fiatal vállalkozók Romániában” Interregionális Konferencia [2015] 

- Tájékoztató előadás, műhely és vita “A szociális gazdaság perspektívái Romániában. Kihívások és 

lehetőségek” [2014] 

- 4 tanulmányút szervezése és lebonyolítása: Belgium - 2014 és 2011; Spanyolország - 2011, Íroszág – 

2011 (több mint 70 résztvevő) 

- a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program működésének javítását célzó akciók a 

Foglalkoztatási és Társadalmi Integrációs Regionális Paktumok Nemzeti Koordináicós Tanácsának és a 

Kolozsvári Munkaadók Egyesületének közreműködésével 2012-ben és 2013-ban. 

- Tájékoztató előadás, műhely és viták “Prioritások a 2014-2020-as európai strukturális és beruházási 

alapok beütemezésében. A foglalkoztatás, szakmai képzés és integráció konkrét esete” [2013] 

- Tájékoztató előadás “ERASMUS+ program. Egy lehetőség azon szervezetek számára, amelyek a 

humánerőforrás-fejlesztés szakterületén tevékenykednek” [2013] 

 

KISZOLGÁLTATOTT, MARGINALIZÁLÓDOTT KÖZÖSSÉGEKNEK DEDIKÁLT AKCIÓK  

 

- 6 integrációs központ létrehozása és operacionálizása Románia 6 régiójában az KÖLCSÖNÖS 

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ALAPÍTVÁNY és a World Vision Románia Alapítvány partnerségével [2014-2015] 

- Egy brósura kidolgozása, amely ajánlásokat és jól bevált gyakorlatokat tartalmaz a társadalmi integráció 

szakterületén dolgozó személyek tevékenységéhez [2014 -2015]  

- 39 szakképesítési tanfolyam-sorozat megszervezése és lebonyolítása a kiszolgáltatott és 

marginalizált közösségekből származó személyek számára [2014 -2015]  

- Szakmai tanácsadási szolgálatok, tájékoztatás és közvetítés a munkaerőpiacon 
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MEGHATÁROZÓ RÉSZVÉTEL A REGIONÁLIS POLITIKÁK KIFEJLESZTÉSÉBEN ÉS 

MONITORIZÁLÁSÁBAN A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLIS 

INKLÚZIÓ TERÜLETÉN  

 

- A regionális politikák fejlesztési folyamatának koordinálása a foglalkoztatás, a felnőttek folyamatos 

képzése és társadalmi integráció (szociális inklúzió) terén, valamint ezek monitorizálása. 

 

- Tanulmányok és kutatások fejlesztése a regionális priorítások azonosítása érdekében a regionális 

humánerőforrás-fejlesztés, foglalkoztatás és szociális inklúzió területén 

 

- Az Észak-Nyugati Régió Foglalkoztatási és Társadalmi Integrációs Regionális Cselekvési Terv 

kidolgozása és frissítése (PRAO NV) 

 

TÁJÉKOZTATÁS 

- 30 kerekasztal-beszélgetés szervezése és lebonyolítása a “Kiszolgáltatott közösségek integrációja a 

munkapiacon és a munkaerőpiachoz való hozzáférés javításának és tudatosításának fontossága” 

elnevezésű kampány keretén belül [2014-2015] 

- az elindítás óta (2009) a Paktum honlapjának www.prois-nv.ro több mint 300.000 látogatója volt,  

- a helyi és a regionális sajtó részvételére alapozó akciók (26 akció, 93 sajtóanyag jelent meg) 

- több mint 320 cikk jelent meg a Paktum honlapján  

- Románia Észak-Nyugati Régiójában tartott tájékoztató- és reklámkampányok  

 

A PAKTUM EU-s FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTJEI (11 megvalósítás alatt álló vagy befejezett projekt – 

több mint 8 millió Euró összértékben): 

 

1. „Inclusiv – Támogatási központ hálozat a kiszolgáltatott közösségekből származó személyek 

integrációja érdekében a munkaerőpiacon Románia 6 régiójában” – a Humánerőforrás-fejlesztési 

Operatív Program keretei között finanszírozott projekt a kiszolgáltatott közösségek számára  

A „Foglalkoztatási és Társadalmi Integrációs Paktum Románia Észak-Nyugati Régiójában (PROIS-

NV)” Egyesület, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem, World Vision Románia Alapítvány, 

Kölcsönös Segítségnyújtás Alapítvány és a Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (Belgium) 

partnerségben implementálja az „Inclusiv – Támogatási központ hálozat a kiszolgáltatott közösségekből 

származó személyek integrációja érdekében a munkaerőpiacon Románia 6 régiójában” projektet, 

amelyet az Európai Szociális Alap társfinanszíroz a Humánerőforrás Fejlesztés Ágazat Operatív Program 

által, 6. Prioritási tengely „A társadalmi integráció támogatása”, 6.2 Beavatkozási terület „A kiszolgáltatott 

közösségek részvétele és a munkaerőpiachoz való hozzáférésének javítása”. 

http://www.prois-nv.ro/
http://www.prois-nv.ro/
http://www.prois-nv.ro/
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A projekt célja Románia 6 régiójában (É-Ny, D-Ny Olténia, É-K, D-K, Nyugat és Bukarest-Ilfov) a 

kiszolgáltatott, marginálizálódott közösségek szakosítási szintjének növelése, integrált tanácsadási és 

szakmai képzési programok szolgáltatásával integráció vagy reintegráció érdekében egy flexibilis és 

befogadó munkaerőpiacon. A projekt időtartama 20 hónap (2014.04.23- 2015.12.15).  

 

A projekt keretén belül 6 operacionalizált társadalmi integrációs központ létesül, aminek 

szolgáltatásaiból 1200 személy fog részesülni az Észak-Nyugati, Dél-Nyugat Olténia, Észak-Kelet, Dél-

Kelet, Nyugat és Bukarest-Ilfov régiókban; 1100 személy vesz részt a 39 megszervezett szakmai 

tanfolyamon.  

 

A projekt célcsoportja a következő: 50 fogyatékos személy, 240 roma nemzetiségű nő, 210 személy 

több mint 2 gyermekes családból, 120 személy egyszülős családból, 30 foglalkozási betegségben 

szenvedő személy, 6 hajléktalan személy, 12 fiatal aki betöltötte 18 életévét és elhagyja a gyermekjóléti 

intézményrendszert, 482 nő, 30 olyan betegségben szenvedő személy, akiknek betegsége befolyásolja 

szakmai és társadalmi életüket, 260 más kiszolgáltatott közösséghez, csoporthoz tartozó személy (Pl. 

garantált minimumjövedelem kedvezményezettek).  

A finanszírozás összege: kb. 2,7 millió Euró 

 

2. BizStart – A diákok és vállalkozó fiatalok vállakozószellemének és vezetési képességeinek 

fejlesztése, nagyobb számú vállalkozások létrehozása érdekében.  

(Humánerőforrás Fejlesztés Ágazat Operatív Program, Stratégiai tengely - „Románia Start-up”, 3. 

PRIORITÁS TENGELY „A munkavállalók és vállalatok a munkapiac elvárásaihoz való 

alkalmazkodóképességének növelése”, 3.1. BEAVATKOZÁSI TERÜLET „A vállakozói kultúra 

támogatása”) 

PARTNERSÉG: PROIS-NV és a bukaresti Közgazdasági Akadémia  

IMPLEMENTÁCIÓS RÉGIÓK: Románia, Bukarest-Ilfov és Dél-Nyugat Olténia régiókban 

A projekt általános célja a diákok és fiatal vállalkozók vállalkozói és vezetői képességének fejlesztése a 

jelenlegi teljesítmény és szakmai képzés javítása érdekében, a vállalkozói szellem fejlesztése és egy 

nagyobb számú vállalkozás létrehozása érdekében. A projektnek pozitív hatása va a célcsoport tagjaira, 

mivel a vállalkozói és vezetői képességek fejlesztése által a vállakozás egy karrier lehetőséggé válik. Az 

önfoglalkoztatás egy alternatíva és egy fontos lehetőség amikor a gazdasági válság munkaerőpiacra 

gyakorolt hatásai még érezhetőek.  

IDŐTARTAM: 10 hónap  

Finanszírozás összege : kb. 2,5 millió Euró 
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3. „A vállalkozó szellem és vezetési képességek fejlesztése, nagyobb számú vállalkozások 

létrehozása érdekében - NewBiz” 

(Humánerőforrás Fejlesztés Ágazat Operatív Program, Stratégiai tengely - „Románia Start-up”, 3. 

PRIORITÁS TENGELY „A munkavállalók és vállalatok a munkapiac elvárásaihoz való 

alkalmazkodóképességének  növelése”, 3.1. BEAVATKOZÁSI TERÜLET „A vállakozói kultúra 

támogatása”) 

PARTNERSÉG: PROIS-NV és a bukaresti Közgazdasági Akadémia  

IMPLEMENTÁCIÓS RÉGIÓK: Románia, Észak-Nyugati és Nyugati régiókban 

Az ajánlott szolgáltatások által (képzés egy vállalkozás beindítása érdekében, valamint a vezetői 

képességek fejlesztése – marketing, humánerőforrás-menedzsment, ügyfélszolgáltatások 

menedzsmentje stb.) a projekt hozzájárul a fiatalok vállalkozói kompetenciáinak javulásához, a 

vállakozási ötletek megvalósításához. A projekt keretei között működő, vállalkozásfejlesztési 

központokban, az e-learning Platform által a célcsoport tagjai tanácsokat kapnak a vállakozói képességek 

fejlesztése érdekében és azon lépéseket szimulálják, amelyek egy vállakozás létrehozásához és 

fejlesztéséhez szükségesek. A fiatalokat képzésben részesítjük, ahol vállalkozás indításához kapcsolódó 

tréningeken vesznek részt. A nyertes vállalkozókat monitorizáljuk és coachingoljuk, így próbáljuk a 

vállalkozásfejlesztés útján segíteni őket, hogy az elindulási lépéseket minél könnyebben tudják megtenni. 

A projekt keretei között olyan rendezvények is megszervezésre kerülnek, ahol azok, akik vállalkozni 

szeretnének, olyan Észak-Nyugati és Nyugati régiókban lévő nagyvállalkozókkal tudnak találkozni, 

akiknek akár beszállítói is lehetnek a jövőben. 

IDŐTARTAM: 10 hónap 

Finanszírozás összege: kb. 2,5 millió Euró 

 

4. “SZIVÁRVÁNY” Óvoda Korai Oktatási Központ  

PARTNERSÉG: PROIS-NV és a Nagybányai Területi Közigazgatási Egység – Nagybánya Polgármesteri 

Hivatala 

Fő célkitűzés: A társadalmi integráció, nemi esélyegyenlőség előmozdítása és népszerűsítése az Észak-

Nyugati régió szintjén, a nemek közötti egyenlőség figyelembe vételének hangsúlyozása és új, kiegészítő 

szolgáltatások fejlesztése által. 

Sajátos célkitűzések: 1. A kiszolgáltatott családok könnyített hozzáférése a szolgáltatásokhoz a családi 

élet és szakmai élet közötti harmónia biztosításának érdekében. 2. A témában való tájékozódás és a 

nyilvánosság fokozott tudatosabbá tételének, valamint a nemi egyenlőség tudatosságának növelése 

érdekében, továbbá azon előnyök hangsúlyozására, amit a nők munkaerőpiaci részvétele jelent.  

A projekt értéke és időtartama: Finanszírozás az EEA GRANTS Finaszírozási Mechanizmus által - 

RO11 Program: 358.750 €uro, 14 hónap 

Tevékenységek  

 A társadalmi infrastruktúra, illetve a Szivárvány Óvodai Korai Oktatási Központ létrehozása  
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 Integrált szolgáltatások nyújtása gyermekeknek és családoknak a központ keretei között: 

oktatás, foglalkoztatás, szociális szolgáltatások. 

 Tájekoztatás és tudatosító tevékenységek a nemi egyenlőség és a nők munkapiaci 

részvételének fontosságát illetően: nyilvános események rendezése az Észak-Nyugati 

régióban (fókuszcsoportok, workshop-ok, szemináriumok) 

 A személyzet képzése a nemi egyenlőség kapcsán 

 

A projekt célcsoportja  

 40 gyerek (0-3 évesek), amiből 10 roma nemzetiségű, akik társadalmi szempontból 

kiszolgáltatott családból származnak, 40 felnőtt (szülők/ a központban levő gyermekek jogi 

képviselői), 60 tagja a roma közösségnek 3 nagyvárosból, 11 szakember, több mint 100 

közintézmény, kereskedelmi társaság, nonprofit szervezet, szakmai egyesület, 

szakszervezet képviselője, nagyközönség, a tájekoztató kampányok által.   

 

Várható eredmények: 

Helyi szinten: 1 létrehozott, felszerelt korai oktatási központ ● 11 kiképzett szakember a nemi 

egyenlőség témában ● 40 gyerek (0-3 évesek) fog részesülni az oktatási szolgáltatásokban ● 40 szülő / a 

központban levő gyerekek jogi képviselője fog részesülni az információs szolgáltatásban, szakmai, 

pszihológiai, társadalmi tanácsadásban, és sajátos oktatási rendezvényeken is részt vesznek majd ● 

állásbörze ● a nők munkaerőpiacon való integrálásáról szóló kidolgozott útmutató  

 

Három nagyvárosban: egy fókuszcsoport a roma közösségek sajátos szükségleteinek és 

korlátozásainak, valamint az esély- és nemi egyenlőséggel és a nők a munkaerőpiacon való 

részvételével kapcsolatos témák azonosítása érdekében ● egy workshop a problémák és a kiszolgáltatott 

csoportokhoz tartozó személyek integrálásának korlátozásának problematikájának megvitatása 

érdekében ● egy tudatosító esemény a nemi egyenlőségről, a roma közösségekben. 

 

Regionális szinten: egy regionális szeminárium a roma közösségek sajátos igényeire vonatkozó kutatás 

eredményeinek terjesztése érdekében, valamint a bevált gyakorlatok és lehetséges megoldások 

azonosítása, a nemi egyenlőség népszerűsítése érdekében ● egy olyan bizottság létrehozása, amely a 

roma közösséggel kapcsolatos problémákra keres megoldásokat (érintett szereplőkkel regionális szinten) 

● egy regionális tájekoztató és tudatosító workshop, aminek témája a nemi egyenlőség  
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5. „Szakmai környezet 2020“ – az Európai munkaerőpiac szerkezeti változásainak pszichoszociális 

következményei – hatékony eszközök a munkahelyi egészségmegőrzés érdekében az 

egészségügyi és az idős személyek gondozási rendszerének keretén belüli vállalatok és 

szervezetek részére  

(ERASMUS+ Program által finanszírozott projekt, 2-es kulcstevékenység – Stratégiai Partnerségek, az 

implementáció időtartama 2014.09.01 -2016.08.31). 

Partnerség: PROIS-NV, 2) Nell-Breuning-Haus (Németország), 3) Europäisches Zentrum für 

Arbeitnehmerfragen (Németország), 4) ATB – Arbeiter-, Freizeit- und Bildungsverein (Olaszország), 5) 

ETÖK- Eesti Tööküsimuste Keskus (Észtország), 6) Arbeiterwohlfahrt – AWO (Németország), 7)  

Európejski Dom Spotkan - Fundacja Nowy Staw (Lengyelország), 8) CSC Verviers (Belgium) 

A projekt célja a munkafeltételek jelentős javítása az elmebetegségek megelőzése érdekében és a 

munkahelyeken az egészésgmegőrzés fontosságának népszerűsítése, valamint azon stresszfaktorok 

azonosítása, amelyek gyakran alapjai az elmebetegségek kialakulásának és maguk után vonhatnak 

hosszú kiesési időszakokat, költséges kezeléseket, komoly társadalmi problémákat és gyakran a 

munkaerőpiaci jelenlétről való lemondást.   

A projekt keretén belül fejlesztésre kerül egy olyan tanrend, ami a szakemberek és a beteg és idős 

személyek gondozásási területén dolgozó munkavállalók szakmai képzésében kerül alkalmazásra a 

stresszfaktorok csökkentése érdekében.  

A finanszírozás értéke: kb. 250.000 Euró 

 

6. LOcal media for sustainable Community AcTion in  Európe – LOCATE (implementálási időszak 

2013-2015) 

Finanszírozó: ANPCDEFP „Élethosszig tartó tanulás” program által - Grundtvig Multilateral Projekt 

Partnerség: PROIS-NV, ABN Conzorio (Olaszország), Asset Technology (Görögország), Intras 

(Spanyolország), Workers Educational Association (Anglia), MRS Consulting Ltd (Anglia) 

A projekt célkitűzése a közösségek támogatása a tanulási folyamatban. 

Részletek : http://www.locateprojekt.eu/ 

Finanszírozási érték: kb. 150.000  Euró 

 

7. "Inklúzív Kolozsvár" 

 Az “Inklúzív Kolozsvár” projekt célja az, hogy a kiszolgáltatott, marginalizálódott csoportokhoz, 

közösségekhez tartozó fiatalok társadalmi integrációja érdekében egy kedvező légkört teremtsen a 

művészet és kreativitás által. Különböző tevékenységek által hangsúlyozni kívánja a fiatalok művészeti 

és kreatív potenciálját, valamint a közvélemény megváltoztatását ezen személyek szerepére nézve a 

http://www.locateproject.eu/
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közösség keretén belül. Ugyanakkor a különböző, olyan szervezetek közötti networkingot támogatja, 

amelyek a kiszolgáltatott csoportokbeli fiataloknak biztosítanak szolgáltatásokat.  

A projekt célcsoportjába egyrészt a különböző kiszolgáltatott közösségek fiataljai: gyermekjóléti 

intézményekben élő/ezeket elhagyó fiatalok, fogyatékos fiatalok, potenciális kreatív művészettel de 

alacsony oktatási szinttel rendelkező fiatalok, másrészt: szakemberek azokból a központokból, ahol 

kiszolgáltatott csoportbeli fiatalokkal dolgoznak. Tanárok, tanulók, diákok, fiatalok, nonprofit szervezetek 

képviselői, szakmai képzéssel foglalkozó szervezetek és intézmények, hatóságok, munkaadók és ezek 

egyesületei, szakszervezetek, művészek, a nagyközönség. 

 

A projekt fő tevékenységei: Kolozsvár - A Fiatalság Európai Fővárosa égisze alatt a hátrányos helyzetű 

csoportokból származó fiatalok művészi alkotásainak árusításával összekötött kiállítás megrendezése, 

kreatív műhelyek létrehozása, ahol az érdekeltek részt vehetnek a fiatal alkotók mellett. 

Finanszírozó: Kolozsvári Polgármesteri Hivatal és Helyi Tanács  

Időtartam: 2015. május 1 - november 15. 

 

Befejezett projektek 

 

1. „A kolozsvári fiatalok kultúra és kreativitás általi integrációja” 

„A kolozsvári fiatalok kultúra és kreativitás általi integrációja” projekt 2014.04.02 – 2014.11.30 

időszakban zajlott a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal és Helyi Tanács támogatásával. A projekt célja az 

volt, hogy a kolozsvári közösség kiszolgáltatott csoportjaihoz tartozó fiataloknak egy kedvező környezetet 

hozzon létre a munkaerőpiacon való integráció érdekében és hogy hozzájáruljon a társadalmi kohézió 

növekedéséhez. A projekt egyediségét a megrendezett események összetettsége adta, ami a különböző 

kiszolgáltatott csoportokból származó fiatalok társadalmi integrációjába bevont társadalmi szereplők 

interakciójára épült és a köztük való párbeszédre adott lehetőséget. Megrendezett események:  

 

1. „Hogy készüljünk a munkaerőpiacra?” Konferencia érdekes témákat javasolt a kolozsvári 

fiatalok részére és a résztvevőknek egy kiváló lehetőséget adott arra, hogy ötleteket cseréljenek 

és reális módon elemezzék az oktatási rendszer hatását és kihívásait a munkaerőpiaccal 

kapcsolatosan  

2. Eladással összekötött kiállítás a hátrányos helyzetű csoportokból származó fiatalok által 

készített tárgyakból, az ESTUAR Alapítvány – Kolozsvári Szociális Központ, Nazarcea Grup – 

Engedélyezett védett egység, Kolozsvári APAHNP, World Vision Románia, Népek Fejlesztése 

Alapítvány, Védett Műhelyek Alapítvány, Idős személyek gondozása Alapítvány, Kolozsvári 

Görög-Katolikus Egyházkerületi Caritas részvételével  
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3. Színházi előadás, ének és tánc, amit egyes társadalmi integrációval foglalkozó szervezetek 

kedvezményezettejei tartottak  

 

2. Sustainable Self-help Adult Community Learning Model and Tool-kit - SUSCOM 

(Implementációs időszak 2012-2014) 

Finanszírozó: ANPCDEFP, „Élethosszig tartó tanulás” program által, Partnerségek Tanulásra – 

Grundtvig 

Partnerség: PROIS-NV, MRS Consulting Ltd (Anglia), Grafia (Cseh Köztársaság), Borgorette 

(Olaszország), Asset Technology (Görögország) și TPNK (Lengyelország) 

A projekt célkitűzése a felnőttkori tanulást népszerűsíteni a közösségek szintjén és egy fenntartható 

önállósági modell, egy fenntartható és ingyenes eszközkészlet kifejlesztése, amely a felnőttek részvételét 

a képzési tevékenységekben támogasta. A projekt célközönségét munkanélküliek, alacsony iskolai 

végzettségű, fogyatékos vagy vidéki személyek képezik.   

Finanszírozás értéke: kb. 150.000  Euró 

 

 A Paktum tagjainak listája - 75 intézmény és tagszervezet, minden tevékenységi körből és a régió 

minden megyéjéből  

 

Jelenleg a PROIS-NV-nak  75 tagja van, ezek, mint kérvényezők vagy partnerek több mint 150 projektet 

implementáltak, amelyeket az Európai Szociális Alap társfinanszírozott több mint 140 millió EURÓ 

értékben. Ez az összeg a Románia által felhasznált ESZA-finanszírozások összértékének 11%-át, a 

regionális szinten felhasznált ESZA-finanszírozásoknak pedig 60%-át jelenti. 

 

1. A ROMÁN TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KOLOZSVÁRI FIÓKSZERVEZETE 

2. ÉSZAK-NYUGATI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG  

3. BIHAR MEGYEI MUNKAERŐ-ÜGYNÖKSÉG 

4. MÁRAMAROS MEGYEI MUNKAERŐ-ÜGYNÖKSÉG  

5.  „HEIDENRÖSLEIN" EGYESÜLET  

6.  Az É-NY-I régió AUFM-Egyesület – gyáriparosok, szakszervezetek és munkaadók közös 

szervezete 

7. KÖZPOLITIKAI KÖZPONTI EGYESÜLET- CENPO 

8. KOLOZSVÁRI KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS EGYESÜLET  (ADAM) 

9. „MÁRAMAROS TÖRTÉNELMI TERÜLETE“ EGYESÜLET  

10. „NAGYVÁRAD METROPOLIS ÖVEZET” EGYESÜLET  

11. ESPERANDO EGYESÜLET  

12. INCEPTUS ROMÁNIA EGYESÜLET  



 

Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială 

Str. Flueraşului nr. 3, 400073 Cluj-Napoca, România | Tel.: 0264-413.091, 0264-412.527 
Fax: 0264-413.019 | E-mail: secretariat@prois-nv.ro | Web: www.prois-nv.ro 

 

14/15 

 

bh

sm mm

sj

cj

bn

PactulReg
io

n
a
l

N
O

R

D-V
EST pentru Ocupare

si
In

c
lu

z
iu

ne
Sociala

13. KOLOZS MEGYEI MUNKAADÓK ÉS MESTERMEBEREK EGYESÜLETE 

14. REGIONÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS EGYESÜLET (SZAMOS 

DÉS AIRDD) 

15. VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSI EGYESÜLET - DEZMIR 

16.  „LUCIAN BLAGA“ KÖZPONTI EGYETEMI KÖNYVTÁR 

17. BESZTERCE NASZÓD MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA  

18. KOLOZS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 

19. MÁRAMAROS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA  

20. NAGYSZATMÁRI KERESKEDELMI, IPAR ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAMARA 

21.  CARTEL ALFA SZAKSZERVEZET NAGYSZATMÁR MEGYEI FIÓKSZERVEZETE 

22. „ONISIM” KERESZTÉNY TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓS KÖZPONT  

23. ZILAH MEGYEI  OKTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS SZOCIÁLIS GAZDASÁGI KÖZPONT – 

CJEDESS 

24. CNS CARTEL ALFA SZAKSZERVEZET BESZTERCE–NASZÓD MEGYEI FIÓKSZERVEZETE 

25. CNS CARTEL ALFA SZAKSZERVEZET KOLOZS MEGYEI FIÓKSZERVEZETE 

26. KOLOZS MEGYE TANÁCSA 

27. SZILÁGY MEGYE TANÁCSA 

28. SZATMÁR MEGYE TANÁCSA 

29. BAIA SPRIE HELYI TANÁCSA 

30. VAMA KÖZSÉG HELYI TANÁCSA  

31. BIHAR MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

32. SZATMÁR MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

33. ZILAHI "ACASĂ" ALAPÍTVÁNY  

34. RUHAMA ALAPÍTVÁNY  

35. BIHAR MEGYEI TANFELÜGYELŐSÉG 

36. SZILÁGY MEGYEI TANFELÜGYELŐSÉG 

37. SZATMÁR MEGYEI TANFELÜGYELŐSÉG  

38. BIHAR Megyei Kormánymegbízotti Hivatal (Prefektúra) 

39. SZATMÁR Megyei Kormánymegbízotti Hivatal (Prefektúra) 

40. GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI INTÉZMÉNY - IFES 

41. KUTATÁSI, OKTATÁSI ÉS TECHNOLÓGITRANSZFER REGIONÁLIS INTÉZET  

42. ERDÉLY ETNOGRÁFIAI MÚZEUMA  

43. KOLOZS MEGYEI Kis- és Középvállalkozásokat Fejlesztő Hivatal 

44. KOLOZS MEGYEI VÁLLALKOZÓ NŐK MEGYEI MUNKAADÓI SZERVEZETE 

45. A DÉSI Büntetés-végrehajtási Intézet Kórháza 

46. NAGYBÁNYAI Büntetés-végrehajtási Intézet  



 

Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială 

Str. Flueraşului nr. 3, 400073 Cluj-Napoca, România | Tel.: 0264-413.091, 0264-412.527 
Fax: 0264-413.019 | E-mail: secretariat@prois-nv.ro | Web: www.prois-nv.ro 

 

15/15 

 

bh

sm mm

sj

cj

bn

PactulReg
io

n
a
l

N
O

R

D-V
EST pentru Ocupare

si
In

c
lu

z
iu

ne
Sociala

47. BESZTERCEI Büntetés-végrehajtási Intézet 

48. Szamosújvári (Kolozs megye) Büntetés-végrehajtási Intézet 

49. NAGYVÁRADI Büntetés-végrehajtási Intézet 

50. SZATMÁRI Büntetés-végrehajtási Intézet 

51. ARANYOSGYÉRES (KOLOZS MEGYE) POLGÁRMESTERI HIVATALA 

52. SZATMÁR POLGÁRMESTERI HIVATALA 

53. RCG ÉSZAK-NYUGATI VEZETŐI TANÁCSADÁS ÉS BESZERZÉSI KÖZPONT KFT  

54. 3 ART Kereskedelmi Társaság 

55. BRIGHT CASSA Kereskedelmi Társaság 

56. CALITOP MENEDZEMENT TANÁCSADÁS Kereskedelmi Társaság 

57. ENCORE RESEARCH Kereskedelmi Társaság 

58. GLIA CENTER Kereskedelmi Társaság 

59. INNOVA OPTIME Kereskedelmi Társaság 

60. MINDWORK Kereskedelmi Társaság 

61. ROMARKETING Kereskedelmi Társaság 

62. RSC CONSULTING Kereskedelmi Társaság 

63. VECOM Kereskedelmi Társaság 

64. SANTILEX Kereskedelmi Társaság 

65. GOODWILL CONSULTING Kereskedelmi Társaság 

66. ACTIVE JOB CONSULTING Kereskedelmi Társaság 

67. NAGYBÁNYAI SZOCIÁLIS HIVATAL 

68. NAGYSZATMÁRI SZOCIÁLIS HIVATAL 

69.  „PROF. DR. OCTAVIAN FODOR” KOLOZS MEGYEI SŰRGőSSÉGI KÓRHÁZ 

70.  „DR. CONSTANTIN OPRIȘ" MÁRAMAROS MEGYEI SŰRGŐSSÉGI KÓRHÁZ 

71.  „MERIDIAN" MÁRAMAROS MEGYEI SZAKSZERVEZETEK 

72. KOLOZSVÁRI "BABEȘ-BOLYAI" TUDOMÁNYEGYETEM 

73. KOLOZSVÁRI AGRÁRTUDOMÁNYOK ÉS ÁLLATORVOSI EGYETEM  

74. KOLOZSVÁRI MŰSZAKI EGYETEM  

75. ROMÁN VÁLLALKOZÓK LIGÁJA 

 

ELÉRHETŐSÉGEK 

A “FOGLALKOZTATÁSI ÉS TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓS PAKTUM ROMÁNIA ÉSZAK-NYUGATI 

RÉGIÓJÁBAN (PROIS-NV)” technikai titkársága 

Románia, Kolozsvár, Fluerașului u. 3 szám 

Gyulai Levente, E: gyulai.levente@prois-nv.ro, M: 004-0730-083-910 

mailto:gyulai.levente@prois-nv.ro

