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ORSZÁGOS MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÓ
ÉS SZAKMAI TÁMOGATÓ HÁLÓZAT
2014. május/ 5. szám

Kedves Partnereink!
Ezúton szeretném megköszönni a - Hálózati Évkönyv mellékletében szereplő - tagszervezeti
bemutatkozó anyag összeállításában nyújtott segítségüket.
Hírlevelünkben szokásunknak megfelelően külön figyelmet szenteltünk az Országos Hálózati
Találkozón történteknek, fókuszba helyezve az Átvezetésszolgáltatás-módszertan
megosztását. A Hírsarokban a Főkefe NKft. rövid tájékoztatóját olvashatják a KÉREM
szoftver fejlesztéséről és a „Hasznos információk” alatt egy-két aktuális hír között
válogathatnak.
Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
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IV. ORSZÁGOS HÁLÓZATI TALÁLKOZÓ
2014. április 29-én került megrendezésre az Országos Munkaerőpiaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat IV. Országos
Hálózati
Találkozója.
A
rendezvény
fókuszában
az
Átvezetésszolgáltatás-módszertan bemutatása állt. A délelőtti
plenáris elődadáson megismerhettük a módszertan lényegi elemeit ,
majd a délelőtti és a délutáni szekció keretében a résztvevők
betekintést
nyertek
a
módszertan
elkészítésének
munkafolyamatába, illetve megismerhették a tesztelésben részt
vevő civil szervezetek (Mécses Egyesület, Regionális Szociális Forrás
Központ Nonprofit Kft., MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt.)
tapasztalatait. A találkozó további szekcióin a tagszervezetek
munkatársai feltehették kérdéseiket a projekt keretében kifejlesztett informatikai
rendszerekkel kapcsolatban (Szolgáltatás Elemző Rendszer, TMSZK Portál), illetve a NEsST
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Hungary előadói és a Kék Madár Alapítvány közreműködésével bővíthették szakmai
tudásukat az adományszervezés, illetve a társadalmi vállalkozások témakörében.>>>A
rendezvény előadásaihoz, képeihez, kattintson ide!<<<
ÁTVEZETÉSSZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

A foglalkozási rehabilitáció területén lezajlott szemléletváltás és a
kapcsolódó
jogszabály-változás
hangsúlyeltolódást
eredményezett az akkreditált foglalkoztatók rehabilitációs
tevékenységében. Hatására az eddigi gyakorlattól eltérően
előtérbe került a foglalkoztatottak - közülük is kiemelten a B1 és
C1 minősítéssel rendelkezők - nyílt munkaerő-piacra történő
kihelyezésének feladata. Erre a helyzetre reagálva, - az egységes
szolgáltatás módszertant alapul véve, majd pedig a gyakorlati
tesztelés tapasztalatait beépítve - kidolgozásra került az
Átvezetésszolgáltatás-módszertan, amelyet az áprilisi Országos
Hálózati Találkozón plenáris előadás és kapcsolódó szekcióülések keretében ismerhetett
meg a hálózat tagsága. Ekkor került sor a módszertani kézikönyv a hozzá tartozó tréning

munkafüzet és a célcsoportokat bemutató szakmai anyag a szervezetek részére történő átadásra
is.
Figyelem! Azon szervezetek, akik nem tudták átvenni a könyveket, 2014. június 12-én, a
következő Országos Hálózati Találkozón megtehetik!
2014.04.30. napján lezárult az átvezetés munkacsoport
tevékenysége. Ezúton hívjuk fel figyelmüket, hogy az egységes
módszertan gyakorlati alkalmazásának on-line szakmai
támogatására létrehozott egysegesm@gmail.com levelezési cím
megszüntetésre került. A jövőben az egységes módszertannal
kapcsolatos kérdéseket a bela.szilvia@fszk.hu címre legyenek
szívesek küldeni.

SZOLGÁLTATÁSELEMZŐ RENDSZER

A Szolgáltatáselemző Rendszer 2014. április 1-i bevezetését követően az FSZK
részéről szándékként, a Szolgáltatók részéről igényként jelentkezett olyan fórumok
megtartására, ahol a gyakorlati felhasználásra vonatkozó kérdéseket lehetett
megvitatni. Ezen igény kielégítésére az FSZK a ZMKMK-al együttműködésben
2014. április 22-e és május 16-a között 5 alkalommal, több mint 170 fő
részvételével tartotta meg az Információs Napokat.
Az Információs Napok azonos menetrend szerint folytak, az FSZK által bemutatott
témakörök ismertetésén túl a résztvevők egyéni kérdései is megvitatásra kerültek.
A hibának számító észrevételeket az FSZK munkatársai rögzítették, majd
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megkezdték azok kijavítását, kijavíttatását. A SZER-ben nem szereplő funkciók iránti
igények összegyűjtésre kerültek. Ezek egy részének, vagy mindegyikének kifejlesztése a
prioritás meghatározása után történik meg, attól függően, hogy a különböző fejlesztési
igények mekkora erőforrás ráfordítással járnak, illetve, hogy egy-egy új funkció
kifejlesztését mennyire alapozza meg szakmai konszenzus.
A tájékoztató napokon gyakran feltett kérdéseket ITT érhetik el.
ELKÉSZÜLT KIADVÁNYOK
Az elmúlt hónapokban két kiadvány is készült az FSZK RÉV projekt keretében.
A Mered vagy nem? című kiadvány elsősorban olyan
középiskolásoknak szól akik szeretnének egy kicsit többet tudni
fogyatékos embertársaikról. A kiadvány közelebb hozza a diákokat
a fogyatékos társaikhoz azáltal, hogy segít betekintést nyújtani
mindennapi életükbe, illetve egy-egy fogalom (pl.:egyenlő esélyű
hozzáférés, autizmus, IKSZ) elsajátításával ismeretkörük kibővül.
>>>Kiadvány megtekintéséhez kattintson ide!<<<
Az érték bennünk van! Előnyök és lehetőségek a
megváltozott munkaképességű személyek alkalmazásában
című kiadvány elsősorban HR és pénzügyi vezetőknek szól. Célja,
hogy bemutassa a megváltozott munkaképességű emberek
alkalmazásában rejlő előnyöket és lehetőségeket. >>>Kiadvány
megtekintéséhez kattintson ide!<<<

RÉV KAMPÁNY

Bizonyára Önök is találkozhattak az utcákon, aluljárókban,
tömegközlekedési eszközökön a RÉV kampány plakátjaival. A
projektben számos reklám és kisfilm is készült, melyek célja a RÉV
projekt bemutatása, és ezen keresztül a társadalom érzékenyítése a
megváltozott munkaképességű emberek a nyílt munkaerőpiacon
való integrálására. A szemléletformáló kampány keretében készült
kisfilmek olyan fogyatékkal élő embereket mutatnak be, akik
fogyatékosságuk ellenére/mellett, példaértékű, teljes életet élnek.
>>>Videók megtekintéséhez kattintson ide!<<<

HÍRSAROK
KÉREM SZOFTVER
A Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai irányítása alatt, folyamatosan zajlik a KÉREM
Rehabilitációs és Oktatási szoftver fejlesztése. A szoftver segítséget nyújt majd a TÁMOP
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5.3.8.-11/A1-A/2 RÉV projektben résztvevő akkreditált munkáltatók számára, hogy a
tranzit foglalkoztatásban alkalmazott, megváltozott munkaképességű személyeket nagyobb
sikerrel tudja a nyílt munkaerő piaci elhelyezni.
Rögzíti munkavégző kompetenciáikat, segíti összehangolni képzési és szociális
szükségleteiket. Összehangolja és átláthatóvá teszi az egészségkárosodott személyek
fejlődési lehetőségeit. A szoftver átadásának határideje: 2014. 07.31.

HASZNOS INFORMÁCIÓK
VÁLTOZÁS

AZ ARCULATI KÉZIKÖNYVBEN

Az Új Széchenyi Terv arculati
tájékoztatót ITT olvashatja el.

elemeinek

változásairól

VÁRHATÓ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEK

2014. június 12. V. Országos Hálózati Találkozó
2014. június 16. 6. Hálózati Hírlevél lapzártája

A hírlevél a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 projekt keretében készült.
A hírlevélre itt tud feliratkozni.
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