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Kedves Partnereink!
Hírlevelünk jelenlegi számában az aktualitások alatt közzé tesszük a legfrissebb SZER
gyorsjelentést; rendezvények fül alatt hírt adunk a Magyar Képesítési Keretrendszer
bevezetéséről szóló szakmai konzultációval egybekötött konferencia tapasztalatairól;
szakmai hírek rovatunkban szakmailag értékes és a foglalkozási rehabilitáció területén
dolgozó szakemberek érdeklődésére számot tartó olvasnivalókat kínálunk, ráirányítva a
figyelmet az általunk – RÉV honlapon – működtetett Tudástárra.
„Hírsarok” rovatunkban – ahová folyamatosan várjuk írásaikat – a Szt. Cirill és Method
Alapítvány sikertörténetet mutatjuk be „Veled, érted” címmel.
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
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Dr. Kissné Huszár Anikó
szakmai koordinátor

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

+36 (1) 450-3243/113
mellék

AKTUALITÁSOK
MEGJELENT A LEGÚJABB SZER GYORSJELENTÉS,
melynek célja, hogy a SZER-ben rögzített, 2014. április 1.
és 2015. május 31. közötti időszak adatai alapján
országos, regionális és megyei szinten átfogó képet
kapjunk a szolgáltató szervezetekről, a velük
kapcsolatban álló munkáltatókról, a bejelentett
állásajánlatokról, az elhelyezkedésekről, azok
összetételéről, megoszlásáról.
A SZER gyorsjelentést ITT érheti el.
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RENDEZVÉNYEK
MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER BEVEZETÉSE
Részt vettünk Budapesten a „Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetése”
című szakmai konzultációval egybekötött konferencián, melyet az Oktatási
Hivatal MKKR Nemzeti Koordinációs Pontja felkérésére a Tempus
Közalapítvány szervezett.
A konferencia apropóját az adta, hogy egy közel tíz éves kidolgozási folyamat
eredményeként Brüsszelben elfogadásra került a Magyar Képesítési
Keretrendszer
(MKKR)
Európai
Képesítési
Keretrendszerhez
való
megfeleltetéséről szóló jelentése.
Arra a kérdésre, hogy mi is ez a keretrendszer, milyen hatással lesz jövőnk
oktatási-képzési rendszerére ezen a linken találhatnak választ.

SZAKMAI HÍREK, INFORMÁCIÓK
TUDÁSMENEDZSMENT
A RÉV honlap Tudástárában folyamatosan olyan szakmai anyagok
kerülnek feltöltésre, melyekről úgy véljük, hogy hasznos ismeretekkel
bővítheti a foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó szakemberek és
a téma iránt érdeklődők ismereteit.

ÚJ NEMZEDÉK
PROGRAM

PLUSZ

BÁZISISKOLA

Ezúttal az Új Nemzedék Plusz Bázisiskolai Program
keretében működtetett honlapra szeretnénk felhívni
olvasóink figyelmét.
A Bázisiskolai Program a TÁMOP 3.3.12-12-2013-0001. sz. „Ifjúság.hu a sikeres
nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok
esélyegyenlőségének növelése érdekében” című projektbe ágyazódik be, mely a
programhoz csatlakozott negyven iskola diákjait támogatja az életpálya-építés tervezésben.
Bár a honlap alapvetően a 12-20 éves korosztállyal foglalkozó pedagógusok számára nyújt
segítséget mentorálás és tananyagfejlesztés által, de a honlapon megtalálható
gyakorlatgyűjtemények, foglalkozástervek (önismeret, kulcskompetencia fejlesztés,
pályaismeret, munkaerő-piaci ismeretek, lehetőségek stb. témakörökben) egyéb
korosztályokkal foglalkozó szakemberek számára is hasznos, jól alkalmazható szakmai
anyagokat tartalmaznak.
A honlap ezen a linken érhető el:
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MUNKÁLTATÓI ÉRZÉKENYÍTŐ PROGRAM
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit
Kft. 2015 márciusában – a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja által finanszírozott pályázat keretében -jelentette meg
a „Munkáltatói Érzékenyítő Program - Szakmai, módszertani
leírás
munkaerő-piaci
szolgáltatást
nyújtó
szervezetek
tanácsadóinak
megváltozott
munkaképességű
ügyfeleik
integrált
foglalkoztatásának elősegítése érdekében” című szakmai kiadványát.
A kiadvány elkészítésének célja egy olyan szakmai anyag összeállítása volt, amely azoknak
a szakembereknek az eszköztárát bővíti, akik megváltozott munkaképességű ügyfeleik
számára keresnek nyílt munkaerő-piacon munkalehetőséget.
„Munkáltatói érzékenyítő program” elérhető ITT.
„Munkáltatói érzékenyítő program – segédletek” elérhető ITT.

HASZNOS TUDNIVALÓK
TÁJÉKOZTATÓ
megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
rehabilitációs
foglalkoztatásához
nyújtott
egyéni
támogatásban
részesülő
munkáltatók részére
Az NRSZH közleménye ITT érhető el.

HÍRSAROK
„VELED, ÉRTED”
A
megváltozott
munkaképességű
emberek
foglalkoztatása
hazánkban kiemelkedően fontos társadalmi és gazdasági feladat.
A Szt. Cirill és Method Alapítvány által megvalósított TÁMOP5.3.8.A3-12/1-2012-0050
azonosító
számú,
a
„Veled,
Érted!”program azt a célt tűzte ki maga elé, hogy segíti a megváltozott
munkaképességűek nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedését KomáromEsztergom megyében.
Tapasztalataik szerint a program sikerességének egyik záloga a munkáltatókkal történő
folyamatos kapcsolattartás, az érdeklődők széleskörű tájékoztatása, szükség szerinti
támogatás nyújtása.
A program részleteivel ITT ismerkedhet meg.
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