FELHÍVÁS
adatgyűjtői, kérdezői munkakör elnyerésének esélyét növelő programra
A Roma Club Alapítvány a Központi Statisztikai Hivatal segítségével, közösen kérdezői,
összeírói munkára való jelentkezés esélyét elősegítő „képzési” programot hirdet.
A lakossági adatfelvételek eredményességét célzó programunk keretében az összeírói
tevékenységet meg kívánjuk ismertetni olyan személyekkel, akiknek segítségével jobban
megszólíthatók a társadalom nehezebben elérhető speciális célcsoportjai, köztük a kisebbségi,
nemzetiségi csoportok, romák.
Alapvető cél a lakossági adatfelvételek kérdezői feladatának megismertetése, népszerűsítése
olyanok számára, akik életkörülményeik, az információkhoz való hozzáférési esélyeik és
kapcsolati tőkéik hiányában hátrányosabb pozícióban vannak a munkaerőpiacon, kevésbé
tájékozottak a munkavállalás lehetőségeiről, a munka mibenlétéről a kérdezőkkel szemben
támasztott követelményekről, és nincsenek birtokában a munkára való jelentkezéshez
szükséges alapvető ismereteknek.
A tájékoztató-népszerűsítő program kifejezetten olyanok számára készült, akik hátrányosabb
helyzetben vannak a munkaerőpiaci lehetőségek megismerésében, ezért célként fogalmaztuk
meg az adatfelvételekben való adatgyűjtői, kérdezői részvétel esélyegyenlőségének
elősegítése azok számára, akik élethelyzetüknél, érdekérvényesítő képességüknél fogva
kevésbé férnek hozzá a munka megpályázásának lehetőségéhez.
A program részletes tartalma:
-

A lakossági adatgyűjtések, összeírások célja, folyamata
A kérdezők, összeírók helye, szerepe az adatgyűjtések rendszerében
Milyen a jó összeíró? Szükséges ismeretek, készségek, tulajdonságok
Általános és szakmai ismeretek
 Verbális és non-verbális kommunikációs készségek
 Egyéb hasznos és elvárt tulajdonságok, jellemzők

- Az összeíró munkája, feladatai
- A terepmunka előtti felkészülés
- A terepmunka: a kérdezés lebonyolítása
- Feladatok a kérdezés után
-

-

A kérdezői, összeírói munkára való jelentkezés feltételei, gyakorlata

- Adatgyűjtési módszerek egy- és több csatornán
Személyes kérdezés: papíron és számítógépen
A telefonos lekérdezés
Válaszadás önállóan, összeíró nélkül: papíron és interneten
Többcsatornás adatgyűjtések

-

Az adatgyűjtések típusai a célsokaság szerint

- Teljes körű adatgyűjtések
- Mintavételes adatgyűjtések
- Adatvédelmi tudnivalók
- A lakossági adatgyűjtéseket végző intézményekről
- A Központi Statisztikai Hivatal,
- a STATEK Kft.
- Közvélemény- és piackutató cégek

Jelentkezni e-mailben: romaclub1@yahoo.hu
Határidő: 2015. szeptember 30. éjfél
Az első programba 30 főt tudunk fogadni, beérkezési sorrendet nem vesszük figyelembe.
A jelentkezők alkalmasságát, rátermettségét a KSH és a Roma Club Alapítvány szakmai
elvárások alapján közösen választja ki.
Elvárások:
- magát nyíltan roma származásúnak vallja
- 18. életév betöltése
- legalább 8. osztály elvégzése
- „Jelentkezési lap” kitöltése
- „Önellenőrző lap” kitöltése
- számítógépes ismeretek, programok legalább felhasználó szintű kezelése
- elhivatottság
- kitartó személyiség
- pontos és megbízható hozzáállás
Előny:
- nagyobb roma közösségek személyes jó kapcsolata
- beszélt cigány és/vagy beás nyelv
- érettségi bizonyítvány vagy diploma
- jó kommunikációs készség
- kiváló önálló munkavégzés
- szakmai tapasztalat
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