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Pályázatunk célja volt, hogy a fiatal foglalkoztatásával hozzájáruljunk a gyakornoki képzésben való
részvételéhez,  képzettségének,  szakmai  gyakorlati  ismereteinek  és  munkatapasztalatának
bővüléséhez. A projekt során 1 fő gyakornok foglalkoztatása valósult meg fényképész munkakörben,
9  hónapon  keresztül,  teljes  munkaidőben.  A  projekt  keretében  a  gyakornok  járulékokkal  növelt
munkabérét,  valamint  a  vele  foglalkozó  1  fő  vállalati  kapcsolattartó  feladatarányos  bérköltségét
(bruttó 80.000-Ft/hó) kívánjuk elszámolni 9 hónapon keresztül.  A kötelező nyilvánosság elvárásait
teljesítettük, adminisztratív költségeket szükség szerint terveztünk. A gyakornokot a vállalkozás napi
tevékenységeibe vontuk be. A gyakornoki idő alatt figyelmet fordítottunk arra is, hogy az alapvető
szakmai  ismeretek  mellett  speciális  munkaműveletekkel  is  megismerkedjen,  kapcsolatba  hoztuk
partnercégeinkkel,  ügyfeleinkkel  is.  A  gyakornoki  kapcsolattartó  szerepét  a  vállalkozás  egyik
alkalmazottja,  Zóka  Pál  látta  el,  aki  munkaviszonyban  dolgozik  a  cégben.  Eszközbeszerzést  a
gyakornok  munkahelyének  kialakításához,  megfelelő  munkakörülményeinek  biztosításához
terveztünk. A projekt keretében beszerzett kisértékű eszközök: 3 db stúdióvaku ernyőreflektorral, 3
db vakuállvány, 1 db Softbox 60x90cm + méhsejtrács, 1 db Octobox 120cm + méhsejtrács, 1 db 101
cm Áteresztő ernyő, 1 db Jinbei TR-A9 Flash Trigger, 1 db Studio Carry Bag 72x25x25 cm, 1 db Godox
TT685C Canon TTL rendszervaku, 1 db Háttértartószett hordtáskában, 1 db Jinbei QZ-70 Beauty Dish
70 cm diffuzorral. Nagyértékű eszköz: 1 darab színes poszternyomtató, 1 db tablet. Mivel ezek mind
alapvető munkaköri eszközök, magabiztos használatuk hozzájárul a gyakornok szakmai fejlődéséhez.
A projekt keretében infrastrukturális és ingatlan beruházásra nem került sor. A projekt eredménye: a
gyakornok szakmai gyakorlati ismereteinek és munkatapasztalatának bővülése. A projekt outputja: 1
fő fiatal munkavállaló a munkaerőpiacon


