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BEVEZETŐ

A Magyar – Horvát Határonátnyúló IPA Program a határmenti megyékben lett le-
bonyolítva. Ezek magyar részről: Zala megye, Somogy megye, és Baranya megye, és 
horvát részről: Muraközi, Kapronca – Krizseváci, Verőce-Drávamenti, Eszék-Baranya, 
Varazsdi, Bjelovár-Bilogorai, Pozsega-Szlavónia, és Vukovár-szerémségi megyék. Négy 
utóbb említett megye un. társult régiók, amelyek a Program keretében az összegből 
akár 20%-os téritést kaphatnak).

Az IPA Határonátnyúló Program hosszútávú célja, a tudás és az intenziv a határ-
menti vidék,  -társadalmi-gazdasági együtműködésen alapuló- kulturán megalapozot 
fejlődés támogatása, valamint a sikeres terrmészet és kultur örökség irányításának pro-
mócioja.

2009 márciusában megjelent a Magyar – Horvát Határonátnyúló IPA Program 
keretében a projekt javaslatok beadására az Első Felhívás, és erre a felhívásra be let 
nyújtva a „Tanulás és munka“ projekt. A Programot kisérő Közös Bizotság (ang. Joint 
Monitoring Committee) 42 projekt javaslatot vállasztott ki, amlelyek közöt a „Tanulás 
és Munka“ program is. 

A „Tanulás és Munka“ projekt célja a hatékonyabb és minőségben jobb munka piac 
fejlesztése a határmenti vidékeken, valamint a karrier kiválasztás rendszer alapjainak 
megvalósítása Horvátország és Magyarország területén. A projekt időtartama 2010. 
május 1.-től 2011. április 30.-ig tartott.

A projektgazda a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Pécs-
ről, amely Központ a költségvetésből 99.721,00 Euró értékben részesült. Projektben 



3Program IPA Prekogranična suradnja Mađarska – Hrvatska provodi se u pogranič-
nim županijama s obije strane granice a to su s mađarske strane: županije Zala, Somo-
gy i Baranya, a s hrvatske: Međimurska, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska, 
Osječko-baranjska, Varaždinska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska i Vukovar-
sko-srijemska županija. Posljednje četiri županije su tzv. pridružene regije koje mogu 
dobiti povrat u iznosu do 20 posto sredstava u okviru Programa). 

Dugoročni cilj IPA Prekograničnog programa podupiranje je razvoja temeljenog na 
znanju i kulturne suradnje temeljene na intenzivnim društveno-gospodarskim vezama 
između dviju strana u pograničnom području te promicanje uspješnog upravljanja pri-
rodnom i kulturnom baštinom. 

U ožujku 2009. objavljen je Prvi poziv na podnošenje projektnih prijedloga u sklopu 
IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska te je na njega prijavljen projekt „Uče-
nje i rad“. Zajednički odbor za praćenje Programa (eng. Joint Monitoring Committee) 
odabrao je 42 projektna prijedloga među kojima je i projekt „Učenje i rad“.

Cilj projekta „Učenje i rad“ razvijanje je efi kasnijeg i kvalitetnijeg tržišta rada u pre-
kograničnom području te postavljanje temelja za sustav izbora karijere prekogranič-
nom području Hrvatske i Mađarske. Projekt je trajao od 1. svibnja 2010. godine do 30. 
travnja 2011. godine. 

Nositelj projekta tj. glavni korisnik je Centar za zapošljavanje Vladinog ureda žu-
panije Baranya iz Pečuha čiji je udio u proračunu 99.721,00 EUR. Partneri na projektu 
su: Područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz Osijeka (udio u proračunu: 

UVOD
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a partnerek a következők voltak: Horvát Foglakoztatási Hivatal, területi kirendeltsé-
gei, Eszéki Kirendeltség (részesülése a költségvetésben: 53.898,00 EURO),  Vukovári 
Kirendletség(részesülése a költségvetésben: 16.545,00 EUR), Bjelovári Kirendeltség (ré-
szesülése a költségvetésben: 17.335,00), és a Baranya Megyei Közgyűlés (részesülése a 
költségvetésben: 12.500,00 EURO). A teljes költségvetés 200.000,00 EURO, amelyből az 
Európai Únió 170.000,00 EURO- azaz 85% -ot fi nanszirozot a program költségetésébe. 

Az ajándékozási szerződés fő kedvezményezetei: Déldunántúli Munkaközvetítő 
hivatal és a Magyar Fejlesztési Ügynökség  igazgatási testülete által 2010. május 3.-án 
lett aláírva.  

A Program teljesítése alat különféle tevékenységek lettek lebonyolítva, diákcsere, 
a Hátrányos helyzetű fi atalok táborának látogatása és részvétele ezen, öt műhely meg-
valósítása, és nyolc Karrier Nap megvalósítása. Különféle brosúrák, és egyébb anyagok 
lettek elkészítve, amelyek a pályaválasztásnál segítenek a diákokna.

DIÁKCSERE  
PÉCS, 2010 július18. – 2010 augusztus 01.-ig ESZÉK, 
2010 szeptember 05.– 2010 szeptember 19.-ig

A diákcsere programban a Venéglátóipai-turisztikai szakközépiskola 20 diákja Eszék-
ről és a Kereskedelmi Vendéglátóipari szakközépiskola 20 diákja Pécsről vettek részt. 14 
nap alat a diákok szakmai gyakorlatban vettek részt Magyar országon, és különféle isme-
reteket és gyakolati ügyességeket sajátítottka el, amelyre a munkapiacon szükség van.

A gyakorlat két műszakban történt, délelőti- és délutáni műszakban. A résztvevő diá-
kok többféle szakmából voltak, - pincérek, szakácsok, cukrászok, szállodai-idegenforgal-
mi technikusok, idegenforgalmi-szállodai kommercialisták. A tartózkodás és munka alat 
a Szállodában különféle konferenciák, és események lettek megrtartva, és így a tanuknak 
alkalmuk volt olyan ételeket készíteni, amelyen nem szokványossak a mi országunkban. 
Részt vettek nagy ünnepségek előkészítésében, ételeket készítettek, ünepélyes termeket 
terítettek fel, a vendégeknek ételt szolgáltak fel. A szállodai-idegenforgalmi tehnikusok 
megismerkedetek a  munkával - vendégfogadással a recepción, a szobák felülvizsgálatá-
val, és hogy kel a vendégeket különféle tevékenységekre útbaigazítani stb.

A mentorokkal és a vendégekkel a kommunikáció leggyakrabban angol- és né-
metnyelven történt, akad olyan diák is aki folyékonyan beszélte a magyar nyelvet, és 
ezek segédkeztek a  fordításban és megértésben. 
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53.898,00 EUR), Vukovara (udio u proračunu: 16.545,00 EUR), Bjelovara (udio u prora-
čunu: 17.335,00 EUR) i Vijeće županije Baranya iz Pečuha (udio u proračunu: 12.500,00 
EUR). Ukupan iznos proračuna je 200.000,00 EUR od čega Europska unija sufi nancira 
170.000,00 EUR odnosno 85%.

Ugovor o darovnici potpisan je 3. svibnja 2010. godine između glavnih korisnika: 
Zavoda za zapošljavanje južnog Zadunavlja i upraviteljskog tijela: mađarske Nacional-
ne razvojne agencije.

Tijekom projekta izvršile su se različite aktivnosti kao što je razmjena učenika, po-
sjet i sudjelovanje u Kampu za mlade osobe u nepovoljnom položaju, provedba pet 
zajedničkih radionica te sveukupno osam manifestacija Dani karijera. Izrađene su i ra-
zličite brošure i materijali koji će pomoći učenicima pri izboru zanimanja. 

RAZMJENA UČENIKA 
PEČUH, 18. srpanj 2010. – 01. kolovoz 2010.
OSIJEK, 05. rujan 2010. – 19. rujan 2010.

U programu razmjene učenika sudjelovalo je 20 učenika Ugosti-
teljsko-turističke škole iz Osijeka i 20 učenika Ugostiteljske i komer-
cijalne škole iz Pečuha. Tijekom 14 dana učenici su obavljali stručnu 
praksu u Mađarskoj te stjecali različita znanja i vještine koja su po-
trebna na tržištu rada.

Praksa se provodila u dvije smjene – prijepodnevnoj i poslijepodnevnoj. Učenici 
koji su sudjelovali bili su različitih struka – konobari, kuhari, slastičari, hotelijersko-tu-
ristički tehničari i turističko-hotelijerski komercijalisti. Tijekom boravka i rada u Hotelu 
održavale su se različite konferencije i događanja pa su tako učenici imali priliku pri-
premati jela koja nisu uobičajena za našu državu. Sudjelovali su i u pripremi velikih 
svečanosti, pripremali su hranu, postavljali svečane sale i posluživali gostima jela. Hote-
lijersko-turistički tehničari upoznali su rad na recepciji – primanje gostiju, nadzor soba, 
upućivanje gostiju u različite aktivnosti i dr.

Sporazumijevanje s mentorima i gostima najčešće je teklo na engleskom i njemač-
kom jeziku, međutim, bilo je učenika koji tečno govore mađarski te su pomagali u pre-
vođenju i sporazumijevanju. 
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A pihenés oráiban a diákoknak alkalmuk volt bejárni Pécset, és 
megismerkedni a város kultur és történelmi örökségeivel. Úgyszin-
tén meglátogatták a „Pécsi tavat“ és szabadnapjukat a szép termé-
szeti környezetben töltötték el  .

„Sok mindent megtanultunk, és saját iskolai tapasztalainkat al-
kalmazhattuk az ő ügyvitelükben. Sok hasonló ételt készítenek, de sok 
másfélést is. Bemutatták a konyha ügyvitelét, de a szálloda más részeit 
is (recepciót, éttermet stb.)“.

„Szeretnénk ha ez a tapasztalat megismétlődne, és átkerülne a 
többi generációra is, mert úgy gndoljuk, hogy ez jó módja az új embe-
rek, kulturájának megismerésére, és a tudás cserére“.    

Az Eszéki Vendéglátóipari – idegenforgalmi Szakközépiskola diákjai
Helena Šoštarić, Ivana Šoštarić, Dejan Maletić

HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ FIATALOK TÁBORA
BALATONFENYVES, 2010. szeptember 06. – 10.

A tábornak a fő célja segíteni  foglakoztatási esélyegyenlőséget, 
és olyan tudások átvitelét amleyek segíthetnek a jövő foglakozás-
nak megválasztásában hátrányos személyeknek megfelelő környe-
zeten. 

Horvátországból összessen 9 személy vett részt ezen a tábo-
ron, ebből 3 személy minden a Programban résztvevő Foglakozta-
tási Hivatal Kirendeltség területéről. A Tábor 5 napig tartott, és ez 
az öt nap alat a résztvevők külömböző tevékenységeken mentek 
keresztül. Belettek mutatva a foglakoztatási hivatalok szolgáltatá-
sai, - önfeliserés tréning, valamint a foglakozás megválasztáshoz 

iránytadó tanácsadás, a résztvevők átmentek külömböző műhelyeken, előadást 
halgattak meg az egészséges étkezési módrol, olyan gyakorlatokon mentek keresz-
tül amelyekben megláthatták hogy reagálnak a stresz helyzetekben. A „Foglakozás 
Nap“-on a résztvevőknek gyakorlati alkalmazásal különféle foglakozások lettek be-
mutatva, ami nagyon hasznos volt, mert ösztönözte a résztvevőket hogy gondolkoz-
zanak el azon hogy mivel is szerenének foglalkozni. Elllátogattak szakközépiskolákba, 
amelyek külömböző szakmákra képezik ki a tanulókat: szőlőszet, kertészet, egzotikus 
növények termesztése, informatika. A magyar partnerek bemutatták a Munkakeresők 
Klubját, amely úgy működik hogy, három hétig mentor segitséget nyújt a munkake-
resés folyamán – konkrétan a mentorok segítik a munkanélküli személyt, hogy mint 
kel mondani ha munkaadóhoz jönnek, hogy kel megírni a kérvényt, és az életrajzot. 
Kiemelték hogy, a klubon keresztül menő személyeknek nagyon motiváltnak kel len-
niük.   
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Tijekom sati odmora učenici su imali priliku obići grad Pečuh te 
se upoznati s njegovom kulturnom i povijesnom baštinom. Također, 
posjetili su „Pečuško jezero“ i proveli tamo slobodan dan u lijepom 
prirodnom okruženju.

„Puno toga smo naučili te smo svoja iskustva iz škole mogli pri-
mijeniti u njihov način poslovanja. Pripremaju mnoga slična jela ali i 
mnogo drugačija. Također su nas upoznali sa poslovanjem kuhinje ali i 
ostalih dijelova hotela (recepcija, restoran, itd.).“

„Željeli bi da se to iskustvo ponovi i prenese na ostale generacije 
jer smatramo da je ovo dobar način upoznavanja novih ljudi, kulture, 
razmjene znanja“

Učenici ugostiteljsko-turističke škole Osijek
Helena Šoštarić, Ivana Šoštarić, Dejan Maletić

KAMP ZA MLADE 
U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU
BALATONFENYVES, 06. – 10. rujan 2010. godine

Glavni cilj ovog kampa je pomaganje istih mogućnosti zapošlja-
vanja i prenošenje takvih znanja koja im mogu pomoći u odabiru 
budućeg zanimanja kroz sredinu prikladnu za osobe s poteškoća-
ma. 

Ukupno 9 osoba iz Hrvatske sudjelovalo je u Kampu, i to 3 oso-
be iz svake Područne službe zavoda za zapošljavanje koje sudjeluju 
u projektu. Kamp je trajao 5 dana te su sudionici prošli kroz razne 
aktivnosti. Prezentirane su usluge Zavoda za zapošljavanje – tre-
ning samospoznaje i savjetovanje o orijentaciji pri izboru zanima-
nja, polaznici su prošli kroz različite radionice, slušali su predavanje 

o zdravoj prehrani, prošli su vježbe kroz koje su vidjeli kako reagiraju u stresnim situ-
acijama. Na „Danu zanimanja“ polaznicima su predstavljena različita zanimanja kroz 
praktične primjere što je bilo posebno korisno jer je potaknulo polaznike da razmisle 
što bi željeli raditi. Posjetilo se i srednje strukovne škole koje obučavaju učenike kroz 
različite smjerove: vinogradarstvo, vrtlarstvo uzgoj egzotičnih biljaka, informatika. 
Mađarski partneri su predstavili Klub tražitelja zaposlenja koji funkcionira tako da 
tijekom tri tjedna pruža mentorsku pomoć pri traženju posla – konkretno, mento-
ri uče nezaposlenu osobu što treba reći kada dođu kod poslodavca, kako da napiše 
zamolbu i životopis. Naglasili su da osobe koje prolaze kroz taj Klub moraju biti jako 
motivirane. 

„Put u Mađarsku je bio vrlo koristan jer su naše stranke mogle proći razne radionice 
koje će im pomoći kod aktivnog traženja posla. Kako naše stranke već imaju završenu ško-
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„A magyarországi utazás nagyon hasznos volt mert az  ügyfele-
ink különféle mühelyeken mentek keresztül amelyek segitenek az 
aktiv munakakeresésben. Mivel ügyfeleink már iskolai végzetséggel 
rendelkeznek, a gyakorlati foglakozásokat bemutató  részben aktiv 
részvételük segíthet a jövő foglakozás és oktakás megválasztásában. 
Nekünk tanácsadóknak nagyon fontos a tapasztalat csere más orszá-
gokkal a munkanéküliekel valo munka területén, de különossen ami-
kor a rokantakkról és az egyébb marginalizált személyekről van szó.”

Mirjana Sudar, felsőfokú foglakoztatási tanácsadó, 
Horvát Foglakoztatási Hivata Eszéki Kirendeltsége (HZZ PS Osijek)

KARRIER NAPOK
Ezel a projektel Magyar és Horvát határon átnyúló területeken megalapozni a 

karrier megválasztásának rendszerét, valamint összekötni a oktatási intézményeket a 
munkaerő piaccal, és a fi atal személyeknek minőségi informácót nyujtani, hogy minnél 
jobban ki tudják választani foglalkozásukat amivel jövőben foglalkozni szeretnének. 
Ezzel a célal összessen 8 „Karrier Nap” rendezvényt szerveztünk, 4-et Horvátországban 
4-et pedig Magyarországon.

Ezzen rendezvényeken az elemi iskolás diákoknak letek bemutatva azon fogla-
kozások amelyek hiányossak a munkaerő piacon, és milyenek a lehetőségek abban a 
szakmában emlyet tanulni szeretnének. A Karrier Napok különféle rendezvények útján 
let megrendezve – Foglakozások Napja, Cégek Nyilt Kapuja Hete, A Munkaadók Nyilt 

Kapuja Hete, Professzionális Informálás Hete. Külömböző nyomta-
tot anyag lett elkészítve, mint a brosúrák, szórólapok, amelyek segí-
tenek a tanulóknak a foglalkozás kiválasztásban. Az Egyetemi Karok, 
középiskolák, és munkáltatók bemutatták a foglakozásokat, a szak-
mai munkatársaknak pedig külömboző előadások lettek szervezve.

A magyar partnerek átadták a Karrier Nap megszervezésének 
tapasztalait, amelyek sokat segítettek, és új ötleteket adtak a jövő-
beli ilyen rendezvények megszervezéséhez.

El lehet mondani, hogy legalább 6.000 tanuló vett részt ezeken 
a lebonyolított  Karrier Napok rendezvényeken, az egész a projektet 
felölelő határon átnyúló területekről.
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lu aktivno sudjelovanje u praktičnom dijelu prikazivanja zanimanja 
im može pomoći za odabir budućeg zanimanja kod osposobljavanja. 
Nama savjetnicima je jako važna razmjena iskustava s drugim zemlja-
ma  u radu sa nezaposlenim osobama a posebno kada su u pitanju 
osobe s invaliditetom i druge marginalizirane skupine.“

Mirjana Sudar, viša stručna savjetnica za zapošljavanje, 
HZZ PS Osijek

DANI KARIJERA
Ovim projektom željeli smo uspostaviti sustav za izbor karijere u prekograničnom 

području Mađarske i Hrvatske i povezati obrazovne institucije s tržištem rada te kvali-
tetno informirati mlade osobe kako bi što bolje izabrale zanimanje kojim se žele baviti 
u budućnosti. Iz tog razloga proveli smo ukupno 8 manifestacija „Dani karijera“ i to 4 u 
Hrvatskoj a 4 u Mađarskoj.

Tijekom tih događanja učenicima osnovnih i srednjih škola predstavljena su za-
nimanja koja su defi citarna na tržištu rada, te mogućnosti obrazovanja za struku koju 
žele. Dani karijera provodili su se kao različite manifestacije – Dan zanimanja, Tjedan 
otvorenih vrata tvrtki, Tjedan otvorenih vrata poslodavaca, Tjedan profesionalnog 

informiranja. Izrađeni su različiti materijali kao što su brošure i let-
ci koji pomažu učenicima pri izboru zanimanja. Fakulteti, srednje 
škole i poslodavci prezentirali su zanimanja a za stručne suradnike 
bila su organizirana različita predavanja.

Mađarski partneri prenijeli su nam svoja iskustva oko organiza-
cije Dana karijera što je puno pomoglo organizatorima te dalo nove 
ideje za nekakva buduća organiziranja takvih manifestacija.

Može se reći da je ukupno barem 6.000 učenika sudjelovalo u 
manifestacijama provedenim tijekom svih Dana karijera u cijelom 
prekograničnom području pokrivenom projektom. 
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MŰHELYEK
A projekt lefojása alat külömböző témára 5 műhely lett meg-

tartva a karrier megválasztás renszert illetőleg. A műheleyek a mun-
kapiaci szakembereknek lettek szánva, valamint a külömböző a 
tanulók karrier válsztás irányításhoz kötődő személyeknek. Az össz 
projektnek nagyon fontos része, mert tapsztalat cserére, megbeszé-
lések, jobb karrier választás rendszere és professzió irányításghoz új 
ötletek megkeresésére, irányul.  

Balatonfenyves, Magyarország, 2010 szeptember 07. Baranya 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja.

Horvátország és Magyarország gyermekvédel-
mi rendszere és a Foglakoztatási hivatal és az 
ezzel a védelemmel foglakozo intézmények 
együtműködése” 
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RADIONICE
Tijekom projekta ukupno je provedeno 5 radionica na različite 

teme a koje se tiču sustava za izbor karijere. Radionice su namije-
njene stručnjacima s tržišta rada i različitim dionicima vezanim uz 
usmjeravanje učenika i izbor karijere. Vrlo su bitni dio projekta jer 
su namijenjene razmjeni iskustva, dogovorima i pronalaženju novih 
ideja za kvalitetniji sustav izbora karijere i profesionalnog usmjera-
vanja.

Balatonfenyves, Mađarska, 7. rujan 2010. godine, Centar za zapo-
šljavanje Vladinog ureda za županiju Baranya

„Sustav zaštite djece u Hrvatskoj i Mađar-
skoj i suradnja između zavoda za zapo-
šljavanje i institucija koje se bave takvom 
zaštitom“



Ilok, Horvátország, 2010. november 5. Horvát Foglakoztatási Hiva-
tal Vukovári Kirendeltsége. 

„A Horvát Foglakoztatási Hivatal szolgátatásai, 
a professziónális irányítás folyamat kihangsú-
lyozásával”.

Bjelovár, Horvátország, 2010 november 16. Horvát Foglakoztatási 
Hivatal Bjelovári Kirendeltsége.

 „Professzionális informálás a Horvát Foglakoz-
tatási Hivatal Bjelovári Kirendeltségében.

Pécs, Magyarország,  2011. március 9. Baranya Megyei Önkor-
mányzat

„Szakmai oktatás – magyarországi helyzete és a 
Kereskedelmi és Ipar Kamara az oktatás minő-
ségéenk javítására irényuló tervezete. “

Pács, Magyarország,  2011 április 22. Baranya Megyei Önkormány-
zat

„A Szociál gazdaság helyzete, a szociál partne-
rek szerepe, a szociál gazdaság támogatása, és 
fejlesztése“
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Ilok, Hrvatska, 5. studeni 2010. godine, Hrvatski zavod za zapošlja-
vanje Područna služba Vukovar

„Usluge Hrvatskog zavoda za zapošljava-
nje s naglaskom na proces profesionalnog 
usmjeravanja”.

Bjelovar, Hrvatska, 16. studeni 2010. godine, Hrvatski zavod za za-
pošljavanje Područna služba Bjelovar

„Profesionalno informiranje u Hrvatskom 
zavodu za zapošljavanje PS Bjelovar“

Pečuh, Mađarska, 9. ožujak 2011. godine, Vijeće županije Baranya

„Stručno obrazovanje – situacija u Mađarskoj i 
planovi Trgovinske komore za poboljšanje kva-
litete obrazovanja“

Pečuh, Mađarska, 22. travanj 2011. godine, vijeće županije Bara-
nya

„Situacija u socijalno ekonomiji, uloga so-
cijalnih partnera, podrška i razvoj socijalne 
ekonomije“



14 „Az Európai Úniónak 27 Tagállama van, amelyek elhatározták, 
hogy fokozatossan összekötik tudásukat, forrásaikat, és sorsaikat. 
Együtessen az 50 éves kiszélesedés időszakában, stabilitás zónát, 
demokráciát, és fentartható fejlődést építettek ki, egyidejüleg meg-
tatrva kulturális külömbségeiket, toleranciát, és az egyén szabadsá-
gát. Az Európai Unio odaadóan megosztja eddigi elért eredményeit, 
és értékeit, más a htarain kivül lévő országokkal és emberekkel.”



15„Europska unija ima 27 država Članica koje su odlučile postupno 
povezati svoje znanje, resurse i sudbine. Zajedno,tijekom razdoblja 
proširenja od 50 godina, izgradili su zonu stabilnosti, demokracije i 
održivog razvoja, istodobno zadržavajući kulturnu različitost, tole-
ranciju i slobodu pojedinca.Europska unija je predana dijeliti svoja 
postignuća i vrijednosti s drugim zemljama i ljudima izvan svojih 
granica.“
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