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ESÉLY, OTTHON DESZKEN

PROJEKT ZÁRÁSA



A projekt célja, célcsoportja,időtartama, 
elnyert összeg.

 
• A projekt célja az volt, hogy Deszken új lakhatási 

lehetőségek biztosításával, új munkaerőpiaci és egyéb 
(ön)foglalkoztatást támogató szolgáltatások 
kialakításával elősegítsük, hogy a deszki fiatalok (jelenleg 
itt élő és elvándorolt) esélyt kapjanak a községben az 
otthonteremtésre és a munkavállalásra. 

• Célcsoport: 16-35 év közötti deszki lakosok.

• Időtartama: 2018.03.01.-2021.06.30.

• Deszk Község Önkormányzata: 63 076 320,- Ft
      összeget nyert fenti célok megvalósítására.



A projekt keretében megvalósult ingyenes 
képzések:

• 100 órás kezdő angol és német, valamint haladó angol nyelvtanfolyam.

• Stresszkezelő tanfolyam.

• Blended learning tanfolyamok.

• Roncsolásmentes anyagvizsgáló tanfolyam.

• Webdesign tanfolyam.



Nyelvi képzéseink I.:

KEZDŐ ANGOL TANFOLYAM

• 100 órás angol alapfokú nyelvi 
képzés.

• Időtartam: 2018.07.17-2018.11.13.
• Képzés végén záróvizsga, 

tanúsítvány.

 



Nyelvi képzéseink II.:

HALADÓ ANGOL TANFOLYAM

• 100 órás angol középszintű nyelvi 
képzés.

• Időtartam: 2019.07.16-2019.11.12.
• Képzés végén záróvizsga, 

tanúsítvány.

 



Nyelvi képzéseink III.:

KEZDŐ NÉMET TANFOLYAM

• 100 órás német alapfokú nyelvi 
képzés.

• Időtartam: 2021.02.02-2021.03.23.
• Képzés végén záróvizsga, 

tanúsítvány.

 



Stresszkezelő tanfolyam:

• Önfejlesztő, stresszkezelési 
technikák elsajátítása autogén 
tréning segítségével.

• Időtartam: 2021.02.02-2021.03.23.
• Képzés végén záróvizsga, 

tanúsítvány.



Blended learning képzések I. : 

HAZAI ÉS UNIÓS VÁLLALKOZÓI 
ALAPISMERETEK

• Személyre szabott felkészítés, a 
hazai és EU-s pályázati 
programokban való részvételre.

• Időtartam: 2019.05.09-2019.06.29.
• Képzés vége: záróvizsga, 

tanúsítvány.



Blended learning képzések II. : 

MUNKAERŐPIACI BLENDED 
LEARNING

• A fiatalok életpálya-tervezését 
segítő helyi szolgáltatások nyújtása, 
munkaszerzési ismeretek (pl. 
önéletrajz írása, interjú felkészítés, 
munkakeresési lehetőségek 
megismerése, továbbképzési és 
átképzési lehetőségek) bővítése.

• Időtartam: 2019.05.09-2019.06.29.
• Képzés vége: záróvizsga, 

tanúsítvány.



Roncsolásmentes anyagvizsgáló 
képzés: 

• 40 órás Roncsolásmentes 
szemrevételezéses anyagvizsgáló 
képzés, QSM Kft.-nél.

• Időtartam: 2018.10.20-2018.11.24.
• Képzés vége: záróvizsga, 

tanúsítvány.



 Webdesign tanfolyam: 

• 3 modulból álló képzés:
      weboldal létrehozás, design
      kialakítás,  karbantartás, 
      üzemeltetés, webbiztonság.
• Időtartam: 2020.09.19-2020.10.31.
• Képzés vége: záróvizsga, 

tanúsítvány.



A projekt keretében megvalósult támogatások: 
ösztönzők, lakhatási támogatás.

      ÖSZTÖNZŐ 
• Célcsoport (18-35 év)  munkaerő-piaci hátrány kompenzálása céljából, a 

település közössége számára fontos, hiányzó tevékenységnek, 
foglalkozásnak számító szakember hiánypótlását szolgáló, a fenti 
területen elhelyezkedő olyan fiatalnak adható, aki a támogatási kérelmet 
benyújtó településen a támogatás eredményeként életvitelszerűen a 
településen tartózkodik, valamint állandó lakcímmel rendelkezik. 

• Összege: havi br.122.000,-Ft
• Időtartama: 9 hónap/fő 
• Évente minimum 2, maximum 3 fő részesülhet benne.
• A projektben ösztönzőben részesülő fiatalok száma összesen: 8 fő 



Lakhatási támogatás

• Három különálló önkormányzati lakás 
került átadásra, mely célja, hogy a deszki 
fiatalokat támogassuk, ösztönözve őket, 
hogy Deszken maradjanak.

• A fiatalok kiválasztásánál előnyben 
részesítettük a hátrányos helyzetű 
fiatalokat, párokat, kisgyermekes 
családokat. 

• A nyertes pályázók két évig vehetik 
igénybe az ingatlant, amiért a lakás rezsijét 
kötelesek fizetni, viszont albérleti díj 
nincs. 



Fiatalok helyben maradását támogató, 
saját jó gyakorlatok  

1. Szívességbank

2. Deszki Alumni

3. Deszki vállalkozások, cégek bemutatása



SZÍVESSÉGBANK

Szívességbank: „online piactér, ha 
valaki segítséget kér, illetve bárki 
ajánlkozhat különféle feladatok 
ellátására szívességi alapon (pl. a kert 
felásása, gyermekfelügyelet stb.) A 
Bank nyilvántartja az adott és kapott 
szívességeket, segít összehozni a 
keresletet és a kínálatot, valamint 
lehetőséget ad a visszajelzésre az 
elvégzett munkákról.



DESZKI ALUMNI

A Deszki Alumni azok köre, akik bár 
elszármaztak Deszkről, de szívesen 
tartanák a kapcsolatot a faluval, akár 
olyanok is, akiknek már nem él itt 
rokonságuk.  



Deszki vállalkozások (jó gyakorlatok) 
helyszínei

• QUALITY SOLUTIONS MAGYARORSZÁG KFT.

• GONG PÁLINKAHÁZ

• VÖRÖS-SZEKFŰ CUKRÁSZDA ÉS ÉTTEREM

• TAUGÉP GUMIIPARI GÉPGYÁR

• MARINA KUTYAKOZMETIKA

• SLY SZÉPSÉGSZALON

• CSIBÉSZ KUTYAISKOLA



QUALITY SOLUTIONS 
MAGYARORSZÁG KFT.

QSM Kft.-t 2006-ban alapították, 
kezdetben a fő üzleti tevékenység 
tanácsadás volt. Évről évre fejlődtek, mára 
már a következő tevékenységeket végzik: 
autóipari alkatrészek-,  speciális acél 
alapanyagok-, hegesztési segédanyagok 
kereskedelme, raktározás, vizuális és 
méréses minőségi ellenőrzések, 
teljeskörű vámügyintézés, termelési 
logisztikai eszközök tervezése, gyártása , 
hajógyártás.
Büszkék, hogy a Mahindra Sanyo (India) 
termékeit képviselik Európában. 



GONG PÁLINKAHÁZ

A GONG Pálinkaházat az 
AUMAXUM Kft. üzemelteti 2017. 
július óta. Ez egy családi vállalkozás. 
A program során előadást tartottak a 
pálinka előállításának folyamatáról, 
bemutatták a pálinkafőzés buktatóit a 
gyümölcs vásárlásától a késztermék 
palackozásáig. 



VÖRÖS SZEKFŰ CUKRÁSZDA

Vörös László a Hansági Ferenc 
alapítványi iskola egyik alapító 
tagja  (1991-ben hozták létre), az első 
évfolyam 22 főből állt. Volt olyan év, 
hogy 700-nál is több tanulójuk volt. 
1995-ben Újszegeden is nyitottak egy 
cukrászdát, melyet a lánya vezet. 

Vörös László 1963-ban a Virág cukrászdában tanulta ki a mesterséget. 1981-ben 
nyitották meg a deszki Vörös-Szekfű cukrászdát, ahol igazi családi vállalkozásban 
dolgoznak, szigorúan hagyományos alapanyagokból.



TAUGÉP Kft.
A TAUGÉP Kft. a gépgyártás 
területén több, mint 30 éves 
tapasztalattal rendelkezik. Napjainkra 
a termékeik megtalálhatók szinte 
valamennyi abroncsgyártással 
foglalkozó nemzetközi konszernnél, 
egyes olajipari, illetve autóipari 
konszerneknél is. A Taugép Kft. 
olyan neves cégeknek szállít 
különböző termékeket, mint az Audi, 
Continental.



MARINA KUTYAKOZMETIKA 

Pópity-Gyukin Marina vezeti 2020 
óta a deszki kutyakozmetikát. A 
jelenlevők láthatták, hogyan zajlik 
egy angol cocker spániel előnyírása, 
fürdetése, szárítása, valamint 
egyenletesre nyírása. 



SLY SZÉPSÉGSZALON

• A Sly Szalon 2013-ban jött létre, 
komplex szépségszalonként, 
melyben az alábbi szolgáltatások 
vehetők igénybe: kozmetika,
fodrászat,masszázs, kéz-és 
lábápolás . Továbbá:
szolárium, szauna és konditerem.



Csibész kutyaiskola

A Csibész Kutyaiskola 11 éve 
működik. A megye több pontjából 
érkeznek hozzájuk, sőt Romániából 
és Szerbiából is hoznak kutyákat. 
Kutyaóvodát, kezdő és haladó 
tanfolyamokat tartanak. Azoknak a 
kutyáknak, akik agresszívek, terápiás 
foglalkozásokat tartanak.
 



A projekt eredménye:

• A fiatalok megismerték a deszki vállalkozásokat, ötletet nyerve esetleges 
saját vállalkozások indításához.

• Számos hasznos ingyenes képzésen vehettek részt, amelyeket a 
későbbiekben hasznosítani tudnak a munkaerőpiacon.

• A kedvezményes, önálló lakhatási lehetőségek, valamint az ösztönzők 
biztosítása révén, hozzájárultunk  a fiatalok kiadásainak csökkentéséhez, 
ezáltal az itt keletkező megtakarítást az életkezdésük egyéb területein 
tudják felhasználni.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


