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A HVDSZ 2000 és a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködése keretében felkészülés a
foglalkoztatást érintő változásokra, a foglalkoztatási válsághelyzetek megelőzésére és a
válsághelyzetek kezelésének módjaira a "C" – feldolgozóipar bútorgyártás című pályázat, a
befejezéséhez érkezett, s így megrendezésre került a Záró rendezvénye. Az esemény helyszíne
Abádszalók volt.
A rendezvényen részt vett a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője Csizi Péter, és a
Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 elnöke Király András,
kik a nyitó beszédet is tartották.
Továbbá részt vettek a Hajdúnánási, Hajdúdorogi és Abádszalóki gyárak vezetői, régióvezető,
járásvezetők, rehabilitációs mentorok, szakszervezeti tisztségviselők, munkavállalók és nem utolsó
sorban a pályázattal kapcsolatban álló személyek.
A rendezvény napirendi pontja alapján a vezetők köszöntőjükkel megnyitották az ünnepséget.
- Csizi Péter nyitó beszédében kitért a COVID által okozott nehézségekre, megköszönte a
dolgozóknak, hogy sikeres helyt álltak, s kitartóan végzik/végezték munkáikat.
Köszönetet mondott a HVDSZ 2000 elnökének a szoros együttműködéséért, és segítségéért.
- Király András a HVDSZ 2000 elnöke, szintén megköszönte az Ügyvezető Úrnak
együttműködését. Továbbá mindenkinek az aktív részvételét. Elmondta, hogy COVID hatása
a pályázati munkákra is kihatottak, és nagyban befolyásolta a szervezéseket, többször
szerződést is kellett módosítani. Köszönetet mondott Kárpáti Anettnak a projektben való
helytálásért.
A köszöntők után Szabó Péter megtartotta a projekt beszámolót.
Elsőként megköszönte Csizi Péter Ügyvezető Úrnak, és Király András elnök úrnak, hogy ez a pályázat
elindulhatott, megvalósulhatott. Elmonda, hogy tartalmas és sikerekben gazdag, eredményes munkát
tehettek le az asztalra.
A megújulóban lévő web felületre fel fognak kerülni a
- projekt eredményei
- és elindul a közös platform (munkavállalók, vezetők és a szakszervezet között)
Továbbá elmondta, hogy fontos része volt a projektnek, a monitoring mutatókat vállalása, ezek 100%osan teljesültek. A pilot projekt 50 főt felmért és különböző módszereket alkalmaztak a tapasztalatok
alapján. További vállalás volt, hogy 20 főt leképez a cég kompetenciás fejlesztésekkel, de ezt végül
megnövekedett 30 főre. Így, többen részesülhettek képzésben.
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Készülőben van egy 400 főre tervezett tájékoztató, mely nagyobb létszámnak lesz átadva. Volt egy
ágazati fejlesztés is, ahol készültek tanulmányok. Az ágazaton kívül készült egy országos felmérés is,
ahol meg lettek vizsgálva az átfedések is. A HVDSZ 2000 -rel volt közös vállalás is, ez a 300 fős
felmérés, melynek az elemzése is elkészült. Hosszú távon az eredmények hasznosíthatóak
maradnak. A HVDSZ 2000-nek foglalkoztatnia kellett egy gyakornokot, mely szintén meg valósult.
Maga a megvalósítás 12 hónapról szolt, de a pandémiás helyzet miatt kitolódott. A projekt költség 100
% - ban ki lett használva.
A munkákba segített egy szakmai stáb, koordinációs munkatárs, és szakmai koordinációs munkatárs.
Kárpáti Anett röviden összefoglalta az EU díjra való jelölést.
Igen megtisztelő mind a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. és mind a HVDSZ 2000 számára, hogy
Európai pályázatokkal versenybe szállhat.
2021-ben 214 pályázat érkezett be összesen, a meghirdetett 5 kategóriában.
A záró rendezvényen még nem derült ki, kik azok, akik tovább jutottak vagy sem. A tovább jutás
eredményét, szeptemberben teszik közzé. Az ezzel kapcsolatos részletes és folyamatos információk a
HVDSZ 2000 honlapján találhatóak.
A Záró rendezvény, egy csoportos fotózkodás keretében ért véget.

Kárpáti Anett
HVDSZ 2000
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