
 

 

 

„Fafeldolgozó kisüzem létrehozása Korlát településen” 

TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0008 

 

A Phralipe Korláti Tagszervezet 1997-ben alakult a helyi cigányság jogainak és 

érdekeinek védelmére, identitástudatuk, kulturális életük, önazonosságuk megőrzése 

céljából. A szervezet alapvető feladata, hogy munkahellyel és különböző programokkal 

hozzájáruljon a roma társadalom felzárkóztatásához, a halmozottan hátrányos helyzetű 

roma és nem roma lakosság integrációjának támogatásához. A tagszervezet 2010-ben 

pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében 

meghirdetett Társadalmi Megújulás Operatív Programon (TÁMOP) belül a 

leghátrányosabb helyzetű térségekben élő emberek képzésére, illetve foglalkoztatásának 

elősegítésére és 2011-ben 47.206.987 Ft támogatásban részesült. 

 

A projekt célja a kistérségben élő munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű 

emberek és inaktívak munkalehetőségének megteremtése és foglalkoztatásának 

biztosítása. A toborzást követően kerül kiválasztásra az a 15 fő, aki 6 hónapos fűrészipari 

gépkezelő képzésben részesül. A résztvevők az intenzív képzés során képzési 

támogatásban is részesülnek, a szakképesítés megszerzését követően pedig fél évig 9 fő 

továbbfoglalkoztatása is biztosított a projekt keretein belül. Az elméleti és gyakorlati 

oktatás egymással párhuzamosan valósul meg a településen, ahol a gyakorlati oktatás, 

illetve a foglalkoztatás biztosítására egy tároló épület is kialakításra kerül. A fejlesztés 

hosszú távú célja a különböző faipari termékek előállítása (faládák, raklapok), illetve a 

melléktermékek hasznosítása (brikett termékek). A projekt tartalmazza a 

megvalósításhoz szükséges eszközök és gépek beszerzését is, többek között egy 

brikettáló-és faaprítékoló gépet, szalagfűrészt és egyéb famegmunkáláshoz szükséges 

eszközöket is. A megvalósítás 16 hónapos időtartama alatt (2011. április-2012. június) a 

célcsoport folyamatos mentorállásban részesül.  

 

A projekt eredményeképpen 15 fő OKJ-s szakképesítéshez jut, amivel remény szerint 

lényegesen könnyebb lesz az elhelyezkedésük a munkaerőpiacon, a program befejezését 

követően pedig a kisüzem képes lesz önfenntartóan tovább működni. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:  

Phralipe Független Cigány Szervezet Országos Szervezete Korláti Tagszervezet 

Postacím: 3886 Korlát, Kossuth út 3, Székhely: 3886 Korlát, Kossuth út 3 

 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:  

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.  

Postacím: 1385 Budapest, Pf. 818, Székhely: 1134 Budapest, Váci út. 45. „C” épület  

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja: www.nfu.hu 

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. honlapja: www.esza.hu 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósul meg. 

http://www.nfu.hu/
http://www.esza.hu/

