
 

 

 

Közösségfejlesztés és munkaerőpiaci ismeretek képzés  

16-35 éves fiatalok részére 

 
 

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00011 kódszámú, „Otthonteremtés és közösségépítés a fiatalokért Komáromban” 

című projekt keretében Komárom Város Önkormányzata megbízásából a Minerva 90 Felsőoktatási és 

Tanfolyamszervező Kft. „Közösségfejlesztés és munkaerőpiaci ismeretek” (E-000545/2014/D00.) 

képzést tart 16-35 éves fiatalok részére. 

 

 

A képzés célcsoportja: 

A közösségfejlesztés iránt érdeklődők, akik közösségfejlesztésben kívánnak részt venni, ill. ilyen ismeretek 

elsajátítását tervezik, valamint a munkaerőpiacon való hatékony érdekérvényesítéshez kapcsolódó 

kompetenciákat kívánnak szerezni. 

 

A képzés célja:  

Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek (pl. önéletrajz 

írás, interjú felkészítés, munkakeresési lehetőségek megismerése, továbbképzési és átképzési lehetőségek) 

bővítése. A közösségfejlesztés alapjainak megismerése, a közösségi munka elmélete és gyakorlata. 

A tananyagegységek: 

• Élet pályatervezési ismeretek és készségfejlesztés  

• Kompetenciatár kialakítása a munkaerő piaci érvényesüléshez 

• Akciótervezés, az ismeretektől a cselekvésig 

• Állampolgári és közösségi tapasztalatok 

• Bevezetés a közösségi munkába  

 

Helyszín: Komáromi Polgármesteri Hivatal  

Képzés hossza: Összes óraszám: 24 óra (14 óra jelenléti képzés, 10 óra otthoni felkészülés) 

 

Maximális csoportlétszám: 40 fő 

A tanfolyamra két csoportban lehet jelentkezni maximum 20-20 főnek.  

Az 1. csoport képzési időpontja:  

2020. szeptember 12. szombat 9-17.00 

2020. szeptember 26. szombat 9-17.00 

 

A 2. csoport képzési időpontja:  

2020. október 3. szombat 9-17.00 

2020. október 10. szombat 9-17.00

A képzés szakmai zárása: 

A képzés tananyagegységek alapján szóbeli vizsgával zárul, a képzés elvégzéséről Tanúsítványt állít ki a 

képző cég. 



 

 

 

A képzésen való részvétel Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testületének A helyi letelepedést és 

munkavállalást ösztönző támogatásokról szóló 18/2018. (X.17.) önkormányzati rendelete alapján 

beszámítható a közösségi célú önkéntes tevékenységbe. 

A képzésen részt vevők előnyben részesülnek, ha az EFOP-1.2.11-16-2017-00011 kódszámú, 

„Otthonteremtés és közösségépítés a fiatalokért Komáromban” című projekt keretében a következő 6 évben 

meghirdetendő lakásokban ingyenes lakhatásra (legfeljebb 2 éven keresztül) kívánnak pályázni. 

A képzésekre jelentkezni 

az alábbi elérhetőségen lehet: 

Mohácsi Péterné Nemes Katalin pályázati ügyintézőnél  

személyesen a Komáromi Polgármesteri Hivatalban 

telefonon: +36-20/379 24 72 

e-mailben: mohacsine.katalin@komarom.hu 

 

Kérnénk a jelentkezéskor a választott képzési csoportot megjelölni! 
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