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Tervezett és megvalósult 
programok 
Első nap 
 Délután érkezés 

Zaragozába 

 Elfoglaljuk a szállásunkat 

 Megismerkedünk 
vendéglátóinkkal  és a 
Városháza életével, az ott 
folyó szociális ügyintézés 
menetével 

 

 

 Az érkezésünk rendben 
lezajlott, remek szállásunk 
volt 

 A Városháza Zaragoza 
főterén található, 
csodálatos mediterrán 
hangulatot áraszt. 
Vendéglátóink részletesen 
megismertettek 
munkájukkal 

 Este vacsorára invitáltak 
minket 



Városháza – Zaragoza Dinamica 
 Zaragoza: Aragónia tartomány (autonom közösség) székhelye. 700 ezer 

lakosával Spanyolország ötödik legnépesebb városa. Barcelonától és Madridtól 
kb azonos távolságra, mintegy 300km-re, az Ebro folyó partján fekszik. 
Zaragoza Dinámica - Dinamikus Zaragoza 

 Spanyolországban a munkanélküliség kb. 25%, Zaragozában 18%-os. Ez az 
Európai 10%-os átlaghoz képest nagyon magas.  

 A Zaragoza Dinamica munkanélküliek számára szervez képzéseket.  
 Célcsoport: regisztrált munkanélküliek, akik a Tartományi Munkaügyi 

Hivatalban nyilván vannak tartva, mint munkakeresők, aktualizált adatokkal. 
 A Zaragoza Dinamica szervezésében 74 tanfolyam választható a „2014-2015 

munkahelytalálást segítő szakképző program” keretein belül. Ezek 2014 
szeptemberében indultak három képzési intézményben és online campuson 
keresztül. A szervezet honlapján részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők a 
tanfolyamokról, az előzetes jelentkezés is interneten történik. 

 A képzések akkreditáltak, a tanulóknak teljesen ingyenesek, finanszírozási 
háttere az Európai Szociális Alap (ESZA)  

 A képzés alsó korhatára 16 év (addig iskolakötelesek), a felső korhatár 60 év. 
 



Zaragoza Dinamica 
(dinamikus Zaragoza) 
 Spanyolországban a munkanélküliség kb. 25%,  
 Zaragozában 18%-os. Ez az Európai 10%-os átlaghoz képest nagyon magas.  
 A Zaragoza Dinamica munkanélküliek számára szervez képzéseket.  
 Célcsoport: regisztrált munkanélküliek, akik a Tartományi Munkaügyi 

Hivatalban nyilván vannak tartva, mint munkakeresők, aktualizált adatokkal. 
 A Zaragoza Dinamica szervezésében 74 tanfolyam választható a „2014-2015 

munkahelytalálást segítő szakképző program” keretein belül. Ezek 2014 
szeptemberében indultak három képzési intézményben és online campuson 
keresztül. A szervezet honlapján részletesen tájékozódhatnak az érdeklődők a 
tanfolyamokról, az előzetes jelentkezés is interneten történik. 

 A képzések akkreditáltak, a tanulóknak teljesen ingyenesek, finanszírozási 
háttere az Európai Szociális Alap (ESZA)  

 A képzés alsó korhatára 16 év (addig iskolakötelesek), a felső korhatár 60 év. 
 



Tervezett és megvalósult 
programok 
második nap 
 Találkozás a minket fogadó 

iskola tanáraival, diákjaival 
 Megismerkednénk a tanítás 

menetével, módszertanával 
 Tanulmányoznánk az iskola 

adminisztrációját, tanügyi 
dokumentumait, financiális 
hátterét, felszerelését 

 A találkozás megtörtént, nagyon 
kedvesen fogadtak bennünket. 

 Lehetőségünk volt az éppen 
folyó tanórákat megtekinteni. 

 A szociális gondozó-ápoló 
képzésről, mindenre kiterjedő, 
nagyon alapos tájékoztatást 
kaptunk. (Eduardo lenyűgöző 
stílusában.) 

 A dokumentációba nem 
tekinthettünk bele és a 
gyakorlati helyekre sem vittek ki 
minket a személyiségi jogok 
tiszteletben tartása miatt. 

 Este vacsora és város nézés. 



Az iskolában… 

A minket fogadó kis 
csapattal… 



Centro de Empleo Oliver 



Képzési Központ: 
 

 Centro de Empleo Oliver, az Önkormányzat egyemeletes, önálló 
épülete.  

Itt 5 specializációban folyik a képzés: 
 
 vendéglátás  (560 órás): - szakács 
                                                 - pincér 
 vállalati adminisztrátor: ügyintézési informatika, könyvelés 
 grafikus  (170 órás): számítógépes grafikai tervezés, könyvkiadás,       

szerkesztői tervezés 
 „személyi segítő” /szociális gondozó/: geriátriai gondozás, fogyatékkal 

élő, mentális betegek, drogfüggők segítése a gondozott otthonában 
vagy intézményben. 
 



Óra látogatások 
 Látogatásunk idején minden képzési területen folyt a 

tanítás. A Centrum vezetője kísért végig minket az 
épületben. Végigjártuk a tantermeket, minden 
képzésre egy rövid időre betekinthettünk. Rövid 
beszélgetésekre is lehetőség nyílt a tanárokkal, ill. a 
diákokkal.  

  

 



Szociális gondozók 



Pincérek 



 Az iskolában összesen 6 tanár dolgozik. Egy szakot egy 
tanár tanít végig, és egy fő az egész képzést 
koordinálja. A képzést külsős meghívott előadók 
segítik, ill. a gondozó-ápoló szakon külső, gyakorlati 
helyen is folyik képzés. 

 A szakma tanulása mellett egyéb készségeket is 
elsajátíthatnak így pl. önéletrajzírást, pályázatírást is 
tanulnak. 

 



Eduardoval, aki mindent visz…  



A Centrumban csak a képzés folyik.  A 
végzettek elhelyezkedésével, a velük való 
kapcsolattartással, után követésükkel már 
más szakemberek foglalkoznak. Három 
havonta statisztikát készítenek, hogy sikerült-
e munkát találniuk, ill. folyamatosan 
dolgoznak-e.  Tapasztalatok szerint, az itt 
végzettek kb. 50%-a a képzés után rögtön el 
tud helyezkedni. 



Gondozó-ápoló képzés 
alapképzés;  
segédápolói végzettség 
 



- A teljes képzés 9 hónapos, 380 órás 
szeptembertől májusig tart. (70 óra 
szeptember-február, 310 óra február-május) 
- Elméleti oktatás napi 5 órában, 8-13,30 óra 
között. Jól felszerelt tanteremben, amely 
egyben demonstrációs terem is. 
Egy tanár tanít mindent, az egészségügyi és 
a szociális tantárgyakat egyaránt. Eduardo 
Cervera egyetemet végzett szociális munkás, 
de komoly gyakorlatot szerzett egészségügyi 
intézményben is, ezért taníthat itt.  



65 év feletti gondozásra szoruló 
emberek ellátása 
 40%-ról a család gondoskodik, külső segítség nélkül. 
 50% -nál a család mellett szakemberek, házi gondozók is besegítenek. 

Az otthoni gondozás állami feladat, és az állam is finanszírozza, de az 
ellátást magáncégek, nem állami alkalmazottak végzik. (átalakulóban a 
rendszer az állami alkalmazottak foglalkoztatása felé) 

 10% Idősotthon (24 órás, teljes körű gondozás) vagy nappali ellátás 
(nappali centrum) 

 Az idősotthonok 70%-a magánkézben van. Nagyon drágák, és hosszú a 
várólista. Egy-egy otthon az Önkormányzat számára néhány helyre 
beutalási jogot biztosít. Ekkor a térítési díj csak az idős ember 
jövedelmének 80%-a, a többit az állam kipótolja. 

 A nappali centrumokban 8 vagy 12 órát tartózkodnak bent. A 
magyarországi Idősek Klubjával szemben „nem csak” a szabadidejüket 
töltik itt, de sok beteg idős embert is gondoznak, ápolnak. 
 



Federico Ozanam Alapítvány 
(Ozanam: „egy jobb társadalomért) 
 Az alapítvány Frederico Ozanam 19. századi francia 

gondolkodó elvei és kezdeti alapvetései szerint működik. 
Író, jogász, és bölcsészdoktor, a Sorbonne egyetem 
professzora volt. Az Egyház szociális tanításának 
előhírnökeként tartják számon. 1833-ban 20 évesen 
alapította a Páli szent Vincéről elnevezett társaságot. 

 Az Alapítvány 1989 október 26-án jött létre, és Zaragoza 
Szent Pálról elnevezett szegényebb városrészében 
működik. A Máltai Szeretetszolgálathoz hasonló szervezet. 

 Nemcsak Zaragozában, hanem Aragónia még 11 városában, 
közel 800 alkalmazottal működik. 

 



Idősgondozás az Alapítványnál: 
 Az alapítvány tevékenységének felét az idősgondozás teszi 

ki.  
 7 idősotthont /rezidencia/ működtetnek,  
 6 nappali intézményt, centrumot /centros/, magyar Idősek 

Klubjához hasonló: Spanyolországban nagyon aktívak az 
idős emberek 

 Otthoni idősgondozás  
 „Felügyelet alatt álló házak” Ez is bentlakásos de teljesen 

független, apartmanokban élhetnek (magyar 
nyugdíjasházak?) 

 Információnyújtás 
 Hozzátartozók felkészítése házi gondozásra 

 



Az alapítvány egyéb 
tevékenységei: 



Bántalmazott nők segítése (gyerekekkel 
együtt) Titkos címen két hónapra fogadják 
be őket. Bírói döntés után vagy visszatérnek 
a családhoz vagy távoltartás esetén az ország 
területén egy másik intézményben helyezik 
el őket. 



Ifjúságsegítés: 6-30 éves kor között. 
Zaragoza minden kerületében működik. 
-Fiatalok Háza 6-16 év közötti fiatalokkal 
foglalkoznak: szegény, problémás családok 
gyermekei 
 Étkezést, a szabadidő értelmes eltöltését 
biztosítják számukra. az utcagyerekekre 
külön figyelnek. 
-Gyámhatósági felügyelet alá helyezett 
fiatalok feletti gondoskodás pl. drogos 
szülők  (lakhatás, iskolába vitel) 
-Nevelőszülői hálózat működtetése (amíg a 
család újra alkalmas nem lesz a gyermek 
nevelésére) 



Munkavállalásra felkészítés 
Oktatás, Képzési központ 

  
 13 szakmát tanítanak:  
 kőműves, vízszerelő, villanyszerelő, asztalos, lakberendező, szociális 

segítő, adatrögzítő, festő-mázoló, konyhai kisegítő, gazdasszonyképző, 
házi gondozók felkészítése. 15 km-re Zaragozától mezőgazdasági 
(agrár) képzés is folyik. 

 A képzés egy része „inasrendszer” formájában történik. Vállalkozások 
már foglalkoztatják őket, munkájukért pénzt kapnak, de közben még 
tanulják a szakmát.  

 Decembertől júniusig 400 főt képeznek, 60 tanár, és számos szociális 
szakember segítségével.  

 A négyemeletes épületben jól felszerelt tantermek és demonstrácós 
termek segítik az oktatást. 

  
 

 



További munkaügyi támogatási 
formák 
 Védett, támogatott munkahely: Azokat foglalkoztatják, akik 

szociális, anyagi problémákkal küzdenek, de dolgozni tudnak. 
Nem minimálbéren, és lehetőleg a saját szakmájukban. 2 éves 
program, melynek lejárata előtt segítenek munkát találni. 

 

 Munkaruha készítés, varrás: Elsősorban az Alapítvány számára a 
tanulóknak és dolgozóknak, de külső megrendelésre is 
gyártanak. 

 

 Munkaügyi Iroda: 19 éve működik, 12 fős csapattal. Feladatuk: 
munkalehetőségek felkutatása, kapcsolattartás vállalkozókkal, 
álláskeresők segítése, tanfolyamok (önéletrajzírás, munkahely 
keresési stratégiák) 



Lakhatás elősegítése 
Albérlet közvetítés 
  Olcsó lakhatáshoz való segítés. 180 lakás kiközvetítése 

az Aragon tartományban. 25 lakás az alapítvány 
tulajdonában van. 

 



Aragon „bolhapiac” program 
 

 Egy kedves kis, boltnak látszó helységben, minden 
nap, reggeltől estig fogadják az adományokat, bárki 
behozhat bármit. Az összegyűlt adományokat egy ipari 
raktárba viszik. Október végén 10 napon keresztül 
kiárusítják őket. Az Alapítvány egyik komoly 
finanszírozási forrása. 2013-ban 600ezer euró volt a 
bevétel. 

 



Fizikai fogyatékossággal élők Centruma 



A szervezetről 
 Intézmények és szolgáltatások: 

  

 Egy belvárosi központot tekintettünk meg, ahol 
fogyatékkal élők képzése, rehabilitációja folyik és az 
épületben egy bentlakásos intézmény is működik. 

 



Az intézmény 







Bentlakásos intézmény 
 

 24 ágy- csak fizikai fogyatékosok részére, akik         
állandóan itt élnek, 2 ágyas szobákban  

 Foglalkozások: gyógytorna, fizikoterápia, logopédia, 
kézműves foglalkozások  

 Aktív közösségi élet, kirándulás, múzeum Bármikor 
kimehetnek a városba. Az intézmény létrehozásánál 
fontos szempont volt, hogy a lakók könnyen gyorsan 
elérjenek bármit. 

 



Rehabilitációs részleg 
 

    idegrendszeri sérülés 

    baleseti sérülés 

    születési sérülés 

 Korai fejlesztés  0-6 éves korig 500 gyerek    

 állami finanszírozás 6 éves korig, a felett magán 

 



Képzés az intézményen belül 
  állami képzés-iskolarendszerű 

  vállalkozás indításához képzés 4 hónapos 

 szociális – egészségügyi képzés 6 hónapos 

 A képzések ingyenesek.  

 Az egész programot, az Aragon Autonom 
Önkormányzat finanszírozza 



Terephely 
 Fogadó intézmény: szakmai gyakorlatosok pl: 

egyetemisták terephelye 

 300-380 óra gyakorlat    napi max. 8 óra  

 



Hétköznapi összehasonlítás 
Spanyolország Magyarország 

 A szociális gondozó-ápoló 
képzést minden esetben a 
tartományi önkormányzat 
finanszírozza a tanulók részére 

 Lehet iskolarendszerű (2 éves), 
vagy tanfolyam jellegű (10 
hónapos) 

 Minden tantárgyat egy tanár 
tanít, napi hat órában.  

 A leállási időszakban a tanár 
arra a két hónapra nem kap 
fizetést, de nem is kell bejárnia 
az iskolába. 

 

 A nappali képzéseket az állam 
finanszírozza, a 
tanfolyamjellegű, vagy esti 
képzéseket önerőből fizetik a 
tanulók. 

 A képzések nálunk sokkal 
hosszabbak, minden 
szaktantárgyat más-más 
szakképzett oktató tanít. 

 A nyári szabadság bruttó6 hét, 
nettó 1-2.  Fizetést azonban az 
év 12 hónapjában kapunk, kivéve 
a pótlékokat. 



Köszönjük a 
figyelmet és a 
lehetőséget! 

Készítette: 

 

Szécsi Katalin és 

 Sebestény István 


