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Kedves Partnereink!
Hírlevelünk jelenlegi számában, az aktualitások között megismerkedhetnek a
Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) – 2014.04.01. és 2014.12.31. közötti időszak alatt
rögzített adatok alapján kimutatható főbb eredményeket összefoglaló – gyorsjelentéssel;
szakmai híreinkben információkat nyerhetnek tudástárunk interjúkkal színesített
bővüléséről, rendezvények rovatunkban megnézhetik az új A2-nek - KSZ által tartott projektindító nap lényeges diáit, valamint hírt kapnak az előttünk álló eseményekről.
„Hírsarok” rovatunkban – ahová folyamatosan várjuk írásaikat - a Kék Madár Alapítvány
bajai szervezete osztja meg Önökkel sikertörténeteinek egyikét.
Tevékenységeinkről, szakmai aktivitásainkról, valamint a „nagyvilág” szakmailag érdekes
híreiről honlapunkon – www.revprojekt.hu – is rendszeresen beszámolunk.
Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!
Elérhetőségeink:
Név

E-mail cím

Telefonszám

Dr. Kissné Huszár Anikó
szakterületi témavezető

huszar.aniko@fszk.hu
revhalozat@fszk.hu

+36 (1) 450-3243/ 113
mellék

AKTUALITÁSOK

SZER GYORSJELENTÉS
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

„2014 áprilisában kezdődött meg a RÉV projekt keretében kifejlesztett
Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) országos használata, mely hiánypótló
innováció a területen.
A SZER elsőként nyújt megoldást az országosan egységes adatok
többtényezős, komplex elemzésére, naprakész statisztikák lehívására.
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A hírlevél a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja által finanszírozott,
„AMSZ-2014/ Országos Módszertani Központ” című
pályázat keretében készült.

A hírlevélre itt tud feliratkozni.

E jelentés az első kilenc hónapban rögzített adatok alapján kimutatható főbb eredményeket
ismerteti, azonban a SZER által kínált elemzési-értékelési spektrumnak csupán egy
töredékét alkalmazza.
2014. december 31-ig az országban 54 alternatív munkaerő-piaci szolgáltató
szervezet 68 központi irodája nyújtott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást
10.296 megváltozott munkaképességű embernek és az őket foglalkoztatni kívánó
2.034 munkáltatónak. A vizsgált időszakban 7.988 közvetítés történt, melynek
eredményeként 1.666 fő helyezkedett el bértámogatás nélkül a nyílt
munkaerőpiacon.
A SZER egységes keretben és egységes tartalommal gyűjt adatokat a szolgáltató
szervezetek tevékenységéről és eredményességéről, a szervezetek munkaerőpiaci és infrastrukturális környezetéről, az ügyfelekről valamint a munkáltatókról.
A rendszerben rögzített adatokból előállítható közel 70 típusú lekérdezés és
indikátor
lehetőséget
ad
a
szervezetek
teljesítményének
objektív
összehasonlítására, ezáltal a SZER mind az EMMI tervezési folyamatait, mind
pedig az NRSZH komplex feladatrendszerét hatékonyan képes támogatni.
A Szolgáltatáselemző Rendszerből nyert információk és elemzések biztosítják az Országos
Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani Központ (OMK) szakmafejlesztési tevékenységének
alapját. Ezen tényadatokra épül a módszertani központ rövid és középtávú stratégiája,
feladatrendszere, illetve szerveződik a szolgáltatási struktúra és a hálózati működés.
Az OMK küldetésének és feladatának tekinti, hogy rendszeres tájékoztatást nyújtson a
döntéshozók valamint a szakmai megvalósítók és partnereik számára a foglalkozási
rehabilitációs szolgáltatásokról. Ezért negyedévente gyorsjelentésben és évente egy elemzést is tartalmazó - átfogó jelentésben teszi közzé az eredményeket.
Aktuális gyorsjelentésünk témáit tekintve kitér a szolgáltató szervezetekre, a velük
kapcsolatban álló álláskeresőkre, munkáltatókra, partnerekre és a szolgáltatási folyamat
által elért eredményekre. Mindezt teszi úgy, hogy az egyes szervezetek adatait területi megyei és regionális - szinten aggregálva vizsgálja, a finanszírozási forrástól függetlenül.
A jelentésnek nem célja egy-egy megállapítás okainak mélyebb vizsgálata, inkább egy
pillanatkép bemutatása, amely inputot adhat a továbbgondolkodáshoz.”
A teljes terjedelmű Gyorsjelentést és mellékleteit az alábbi linkeken érheti el:
Gyorsjelentés, 1. sz. melléklet, 2. sz. melléklet, 3. sz. melléklet, 4. sz. melléklet,
5. sz. melléklet

RENDEZVÉNYEK
PROJEKTINDÍTÓ NAP
TÁMOP-5.3.8. A2-13/1
„A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci
esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és
támogató szolgáltatások – Foglalkoztatók számára”
kedvezményezettjei 2015. február 4-én, - a Közreműködő Szervezet által tartott projektindító nap keretében az alábbi témákban hallhattak előadásokat: lebonyolítás,
eljárásrend, jelentési kötelezettségek; támogatás folyósítása, kifizetési formák, támogatás
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elszámolása; tájékoztatás, nyilvánosság; pályázó
közbeszerzés; helyszíni ellenőrzés.
A projektindító nap előadásait ITT találhatja!

tájékoztató

felület

használata;

SZAKMAI HÍREK, INFORMÁCIÓK
TUDÁSMENEDZSMENT
Korábbi hírlevelünkben hírt adtunk róla, hogy már elérhető az OMK Szakkönyvtára, valamint
ebből az adatbázisból kiválasztott harminc szakmai kiadvány rövid ismertetője. Ezen
anyagokon túl további szakmai kiadványok váltak elérhetővé a www.revprojekt.hu
honlapon. Többek között két interjúval bővítettük tudástárunkat.
Először Hermann Verával, a Hatpöttyös Étterem igazgató
asszonyával készítettünk interjút.
Cikkünkben egy olyan étterem történetét, munkásságát mutatjuk be,
ahol
megváltozott
munkaképességű
és
sérült
embereket
foglalkoztatnak. Betekintést nyerhetünk a mentorálás folyamatába,
és nem utolsó sorban egy olyan magyar étterem sikerének „titkába”,
ahol a munkavállalók 80% megváltozott munkaképességű. A cikk
hasznos tudás lehet mind a foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó szakemberek, mind a
téma iránt érdeklődők számára egyaránt.
Írásunk ITT olvasható.
A másik interjúnkat Borbély-Pecze Tiborral készítettük a Magyar Tudományos
Akadémia Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság tagjával, a
neveléstudományok doktorával, aki a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs
szakosztályának megalakulásáról, működéséről, feladatairól, valamint a pályaorientáció
hazai helyzetéről mesélt nekünk.
A részletekkel ITT ismerkedhet meg.
Hamarosan elérhetővé válik külföldi holnapok, jó gyakorlatok magyar nyelvű
bemutatása, kiváltással kapcsolatos interjúnk, valamint a szakmai jogi- és fogalomtár.

HASZNOS TUDNIVALÓK
VIDEO ALAPÚ TÁVJELTOLMÁCS-SZOLGÁLTATÁS
Megtörtént a siket és nagyothalló emberek számára könnyű
kommunikációt
biztosító
Kontakt
Tolmácsszolgáltatás
tesztelése, melyet uniós támogatással a SINOSZ indított
útjára tavaly.
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A szolgáltatás lényege, hogy egy – mobilinternetezésre alkalmas tablet segítségével – az
érintettek számára
ingyenes videotolmácsolást biztosítanak jelnyelvi tolmácsok
közreműködésével a mindennapi élet bármely területén.
A szolgáltatás előnye, hogy a jelnyelvi tolmács személyes jelenlétére nincs szükség; a
tableten keresztül lehetőség van akár jelnyelven, akár hangzó nyelven vagy írásban a
kapcsolatteremtésre.
További részleteket ITT tudhat meg!

HÍRSAROK

„SZÁRNYAL A KÉK MADÁR”
A Kék Madár Alapítvány bajai irodája 2013 szeptemberében
kezdte meg működését a TÁMOP 5.3.8. A3-12/1-2012-0044
számú, a „Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás Baján”
elnevezésű program keretein belül.
A programban eltelt időszak sok sikert hozott a nyílt munkaerő-piaci elhelyezések
tekintetében. A program speciális felkészítéssel támogatja ügyfeleit, személyre szabottan
segít beilleszkedni a munka világába. A térség szűkös gazdasági lehetőségei ellenére a
munkahely-feltárói tevékenység rendkívül sikeres, ami részben a munkáltatók
nyitottságának is köszönhető.
A Bajai Televízió az indulás óta nyomon követi a Kék Madár Alapítvány tevékenységét,
rendszeresen hírt adva munkájáról. Az alább megtekinthető videó 2014 novemberében
megrendezett szakmai nap kapcsán készült, melyen hivatali, civil és munkáltatói partnerek
vettek részt és többek között megismerhették a szervezet eddig elért eredményeit.

A videó megtekinthető ITT.

VÁRHATÓ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEK
2015. MÁRCIUS 4.
ORSZÁGOS HÁLÓZATI TALÁLKOZÓ
A PROGRAM RÉSZLETEIT ITT TEKINTHETI MEG!
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