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Jármi

A Jármi székhelyű bőrfeldolgozással foglalkozó MIEGYMÁSÉRT Szociális Szövetkezet az ország egyik
leghátrányosabb helyzetű kistérségében teremtett képzési és munkalehetőséget kilenc fő részére
(Mátészalkai kistérség).

A szociális szövetkezet egy helyi bőrdíszműves fiatalember, Pankotai Csaba tevékenységére épül. A
szociális szövet- kezet megalakulását megelőzően Pankotai Csaba sikeres kézműves önképzőkört
szervezett a helybeli fiatalok számára. A helyi munkaerőpiaci igényekre reagálva, a helybeliek
szociális szövetkezetet hoztak létre és pályázatot adtak be a TÁMOP 2.4.3/B atipikus foglalkoztatási
formák támogatása kategóriában „MI-EGYMÁSSAL” - Atipikus képzési és foglalkoztatási program
Paposon és környékén címmel.
A program 48,9 millió Ft támogatást nyert bőrdíszműves üzem kialakítására, az alkalmazottak
képzésére és munkabérük kifizetésére 2011. szeptember 15. és 2012. december 15. között. A
program megvalósulásának első lépcsőjében 14 aktív korú, alacsony iskolai végzettséggel vagy nem
piac- képes szakképzettséggel rendelkező személy került bevonásra. Mindannyian regisztrált
álláskeresők vagy tartósan munkanélküliek voltak. Ezen személyek öt hónapos táskajavító OKJ-s
szakképzésben vettek részt, melynek keretében a bőr feldolgozásáról – bőr, festék, cérnák, ragasztók
és egyéb anyagok ismeretéről és használatról, gépek kezeléséről – kaptak elméleti és gyakorlati
oktatást. A csoport fejlődését különböző készség- és képességfejlesztő tréningek segítették. 2012
februárjában valamennyi bevont személy sikeres OKJ-s végzettséget szerzett, akik közül 9 fő 12,5
hónapon keresztül teljes munkaidős foglalkoztatás keretében került alkalmazásra. Ők a projekt
időszakának végére a szövetkezet teljes jogú tagjává váltak.
A 9 fő foglalkoztatásának érdekében az egykori plébánia átalakításával kialakításra került egy kis
kézműves üzem Paposon. Itt a bőrdíszműves szakmához szükséges szerszámokkal és eszközökkel
zajlik a különféle bőrtermékek gyártása, melyek értékesítésre kerülnek. A szövetkezet tagjai Pankotai
Csaba vezetésével végzik a termelő tevékenységet. Hátizsákokat, táskákat, öveket, különféle
tárolóeszközöket, tegezeket, kés- és bicskatartókat, valamint különféle ékszereket gyártanak és
készítenek el. Emellett szolgáltatnak is, vállalják bőrtermékek javítását. Jelenlegi irány a vadászati
segédeszközök készítése: puskatartók, vadászhátizsákok, fácántartók, késtokok. Az üzem felszerelése és a tagok képesítése a kéz-műves bőrmegmunkálás mellett lehetővé teszi a nagyüzemi
munkavégzést is, bár az utóbbira eddig nem volt megrendelői igény. A TÁMOP pályázat támogatási és
kötelező foglalkoztatási időszakot követő-en a szövetkezet nem tudta a munka-vállalókat
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alkalmazásban megtartani. Alapvető nehézséget a felvevőpiac szűkössége és egyben telítettsége
jelenti. A szövetkezet energiája most a belföldi és külföldi potenciális megrendelők felé összpontosul,
ami lehetővé tenné a tagok újbóli alkalmazását. Ugyanakkor a műhely továbbra is nyitott mind a
tagok, mind a helyi (vagy éppen arra járó) vevők számára. A közösen végzett munka közösséggé
kovácsolta a tagokat, akik nap mint nap találkoznak a műhelyben. Javítanak, gyakorolnak, készülnek,
és ami talán ennél is fontosabb, hogy tervezik a jövőjüket. Együtt.
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