HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
ORSZÁGOS MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÓ
ÉS SZAKMAI TÁMOGATÓ HÁLÓZAT
2015. március/
3. szám

Kedves Partnereink!
Hírlevelünk jelenlegi számában közreadjuk a 2. SZER gyorsjelentést; hírt adunk további
kiscsoportos SZER-Konzultációs lehetőségek indításáról; beszámolókkal, szekcióleírásokkal,
előadásdiákkal tarkítva beszámolunk az elmúlt hónapban bonyolított rendezvényeinkről;
szakmai híreink között számot adunk tudásmenedzsmentünk legfrissebb bővüléseiről,
monitoring tapasztalatokkal, szakmai ajánlásokkal gazdagítva.
„Hírsarok” rovatunkban – ahová folyamatosan várjuk írásaikat - a dunaújvárosi Szent
Angéla Központ osztja meg Önökkel ügyfélorientációs innovációit.
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
MEGJELENT
SZER GYORSJELENTÉS-II.
A SZER 2. gyorsjelentés az első jelentéshez kinyert, a 2014. április 1. és
december 31. között rögzített adatok további elemzését tartalmazza.
Célja, hogy országos, regionális és megyei szinten átfogó képet kapjunk a
szolgáltató szervezetekhez bejelentett állásajánlatokról, az elhelyezkedésekről,
azok összetételéről, megoszlásáról. A teljes terjedelmű Gyorsjelentést és
mellékleteit ITT érheti el.
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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.

SZER KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉGEK
Az Országos Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani Központ
(OMK) 2015 április 21-től kezdődően, a SZER felhasználók
számára rendszeres konzultációs lehetőséget biztosít. A konzultáció a tervek szerint
kislétszámú csoportokban (maximum 6 fő), előzetes bejelentkezés alapján, keddi napokon,
13-16 óra között az FSZK székhelyén valósul meg. Az érintett szervezetek, szakemberek
bővebb felvilágosítást április 15-ig írásban kapnak.

RENDEZVÉNYEK
ISMÉT TALÁLKOZHATTUNK
MEGRENDEZÉSRE KERÜLT
A VI. ORSZÁGOS HÁLÓZATI TALÁLKOZÓ
Idén első alkalommal, 2015. március 4-én került
megrendezésre a VI. Országos Hálózati Találkozó,
melyen mintegy 250 a foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó szakember vett részt,
közel 100 szervezet képviseletében. Az alábbiakban megismerheti a szakmai találkozó
szöveges összefoglalóját, a plenáris és szekció ülések diáit és szekcióleírásait.
A rendezvény strukturált szakmai tartalmát ITT találja.

TEMATIKUS SZAKMAI FÓRUM
Kislétszámú rendezvénysorozat keretében tematikus szakmai fórum
megtartására került sor 2015. február 24-én.
A rendezvény fókuszában a Szolgáltatás Elemző Rendszer hatékony
használata állt, így a szakmai találkozó középpontjában a legutolsó
fejlesztési ciklus ismertetése, a változások bemutatása, a
rendszeresen történő közvetítés, valamint az előzetesen – a
tagszervezetek szakemberei által – feltett kérdések kerültek megtárgyalásra.
A találkozón a szolgáltató szervezetek részéről 35 munkatárs jelent meg, ahol lehetőség
adódott további kérdésfeltevésekre és azok megbeszélésére.
Az alábbi összefoglaló bemutatja az idén bonyolított konzultációs napok lényegét.
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SZAKMAI HÍREK, INFORMÁCIÓK
TUDÁSMENEDZSMENT
Az előző hírlevelünkben tudósítottunk arról, hogy a RÉV honlap Tudástárában folyamatosan
kerülnek feltöltésre szakmai anyagok, interjúk, külföldi honlap ismertetők. Utolsó
hírlevelünk óta újabb anyagokkal bővült ez az oldal.
Rövid ismertetőket adtunk közre öt olyan tanulmányról illetve tanulmánykötetről, mely
hasznos ismeretekkel bővítheti a foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó szakemberek és
a téma iránt érdeklődők ismereteit.
A rövid ismertetőket ITT találja.

NÉHÁNY TAPASZTALAT A MONITORI JELENTÉSEK TÜKRÉBEN
Az év elején – január és március között – került sor az OMK munkatársai által lebonyolított
monitorozásra. Bejártuk az országot és felkerestük azokat a szervezeteket, amelyek a
TÁMOP-5.3.8/A3 projekt keretében az egységes szolgáltatás módszertant alkalmazva
segítik megváltozott munkaképességű ügyfeleik nyílt munkaerő-piaci munkavállalását. A
monitorozás célja volt az egységes módszertan gyakorlati alkalmazásának értékelése,
továbbfejlesztési irányok meghatározása; jó gyakorlatok, helyi fejlesztési elemek,
megoldási technikák, valamint a minőségi szolgáltatás nyújtásához (OMK, Hálózat
vonatkozásában) kapcsolódó szükségletek feltárása.
Erről szóló írásunk ITT található.

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV
Pszichés zavarok felismerése és kezelése
a munkahelyen
„…Magyarországon és Horvátországban is a mindenkori
foglalkoztatáspolitika egyik legnagyobb kihívása a
megváltozott
munkaképességű
emberek
foglalkoztathatóságának elősegítése. Különösen korunk új betegsége, a pszichés
akadályozottság, illetve az ezzel összefüggő előítéletek leküzdése jelent problémát….” írja
Dr. Nemeskéri Zsolt a módszertani kézikönyv bevezetőjében, amely a Pécsi
Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar – támogatást nyert
partnereivel a magyar-horvát IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében
„Pszichikai akadályozottság és a munka világa” című projekt egyik vállalásaként –
jelentetett meg 2015-ben.
A módszertani kézikönyv teljes terjedelemben ITT olvasható.
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HASZNOS TUDNIVALÓK
FIGYELEM!
PORTÁLHASZNÁLATI OKTATÁS!
A TMSZK Nonprofit Kft. a tervek szerint 2015. április 27én, 29-én és 30-án portálhasználati oktatást tart az újjonnan belépő, 2013 évi A2 nyertes
szervezetek szakemberei számára. A képzést várhatóan 10 és 16 óra között, Budapesten
tartják. Létszám függvényében lehet majd az időpontok közül választani. A képzés
fókuszában a portál hatékony és eredményes használata, szakmai céloknak megfelelő
alkalmazása áll. Az érintett szervezetekkel a TMSZK Nonprofit Kft. munkatársai felveszik a
kapcsolatot és további tájékoztatást nyújtanak a részletekről.

HÍRSAROK
A SZENT ANGÉLA SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
ÜGYFÉLORIENTÁLT INNOVÁCIÓI

A Dunaújvárosban működő, Szent Angéla Szolgáltató Központ
munkatársai a projekt kezdetén azon tanakodtak, hogy a
foglalkozási tanácsadók milyen kötetlenebb környezetben
tudnának jobban megismerkedni ügyfeleikkel úgy, hogy az
vonzó legyen számukra és egyben megvalósítható is a projekt helyszínén.
Az alábbi leírásban megismerkedhetnek az általuk kialakított „Közösségépítő Kreatív
Foglalkozások” és „Segítenek a segítettek” ügyfélorientált innováció részleteivel.

VÁRHATÓ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEK
SZER KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉGEK
2015. ÁPRILIS 21., 28.,MÁJUS 5.,12.
TMSZK-PORTÁLHASZNÁLATI OKTATÁS
2015. ÁPRILIS 27., 29.,30.
ORSZÁGOS HÁLÓZATI TALÁLKOZÓ
2015. JÚNIUS
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