MUTASS UTAT! – Európai hálózatok a fiatalok
foglalkoztatásáért
Az Eures - Eurodesk – Euroguidance - Europass hálózatok közös
konferenciája

10:00-10:20 Megnyitó
Komáromi Róbert, főigazgató, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A rendezvényt Komáromi Róbert, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgatója nyitotta meg.
Megnyitóbeszédében kulcsszavakkal szemléltette a jelenlegi helyzetet. Az első ilyen kulcsszó a
„mozaikszavak” kifejezés volt, amellyel a négy hálózat nevére célzott. Hangsúlyozta, hogy az
álláskeresők nem a kulcsszavakra, hanem a személyességre kíváncsiak. A főigazgató kiemelte,
hogy a bizalom, a személyesség és a tartalom is megvan az EURES, Eurodesk, Euroguidance és
Europass hálózat nevei mögött.
A második kulcsszó egy kérdés volt: „Talán az első?” - Komáromi Róbert ezzel a kérdéssel arra
utalt, hogy valószínűleg ez az első alkalom, amikor a négy hálózat együtt van ilyen
nagyszabású rendezvényen. A közös megbeszélés, a szupervízió, a kis csoportos munka
fontosságát is kiemelte. A szakértő szerint a tapasztalatcserére szükség van.ahhoz, hogy a
szakemberek megújult energiát nyerjenek ahhoz, hogy hatékonyan ellássák a feladatokat,
hiszen mind a négy hálózat esetében fontos, hogy megfeleljen az európai uniós
követelményeknek, illetve az is, hogy bizonyítani tudja azt, hogy jól működik.
A harmadik kulcsszó egy olyan háromszög képletes bemutatása volt, amelynek csúcsain a
munkahely helyezkedik el, a síkidom három oldalán a szakember, középen pedig az ügyfél.
Komáromi Róbert ezzel a szimbólummal szemléltette a szakemberek feladatát, amely nem
más, mint az, hogy a legkevesebb zökkenővel legyen megoldva az átmenet a munkanélküliség
és a munkába állás között.
A negyedik kulcsszó két város neve volt: „Berlin-Párizs”. Ezekben az európai városok idén
stratégia fontosságúak abból a szempontból, hogy minden európai kormányfő, államfő egy
egész napot töltött azzal, hogy részt vegyen a fiatalok munkaerőpiaci integrációjával
foglalkozó fórumon. Ez azért számít unikumnak, mert a korábbi években erre nem volt példa.
Kihangsúlyozta, hogy amennyiben a négy hálózat szeretne a döntéshozók elé javaslatokat
vinni, ez az alkalom lehetőséget is nyújt számukra is.
A főigazgató végül a hazai ifjúsági programok megvalósításáról beszélt. Mivel az európai uniós
források csak néhány régióban teszik lehetővé ezek működtetését, ezért hazai eszköztárakat is
be kell majd vetni ahhoz, hogy ez a kihívást legyőzzék. Majd szemléletesen bemutatta azt,
hogy a nyugat-európai gyakorlattal ellentétben Magyarországon a négy hálózat ellátottsága
sokkal jobb a fővárosban, mint vidéken, ezért úgy kell koncentrálni az erőforrásokat, hogy
azok ott legyenek meg, ahol a legnagyobb szükség mutatkozik. Mind a Minisztérium, mind a

szakpolitika nyitott arra, hogy bővítsék a hálózatokat. Ennek kapcsán azzal zárta beszédét,
miszerint a hálózatok szeretnének aktív részesei lenni ennek a programnak és kifejezte abba
vetett bizakodását, hogy ez a nap is a közös munkát, az integrált együttműködést fogja előre
vinni.

