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Kedves Hálózati tagok, Kedves Partnereink!
Hálózati hírlevelünk aktuális számában igyekeztünk összefoglalni az elmúlt időszak fontos
eseményeit, az előttünk álló időszak feladatait; és megválaszolni a projekt szakmai
fejlesztéseit körülvevő néhány kérdést.
Hírlevelünk terjesztése során arra törekszünk, hogy az információk eljuthassanak a
programban résztvevő valamennyi munkatárs és a szakmai környezet képviselői részére
egyaránt. A gyors és pontos információáramlás biztosítása érdekében azzal a kéréssel
fordulunk a Tagsághoz, hogy amennyiben a szervezeti/munkatársi adataiban változás
történt, vagy az beadáskor hiányos volt, a mellékelt HR adattáblát kitöltve részünkre
visszaküldeni szíveskedjenek.
Végezetül, arra szeretnénk buzdítani Önöket, hogy amennyiben a projekttel összefüggésben
bármilyen kérdésük felmerül, keressenek bátran bennünket!
Jó böngészést kívánunk!
Hálózati Munkacsoport elérhetősége:
Név
Dr.
Kissné
Huszár
Anikó
szakmai koordinátor
Balog-Urbanovszky Zsuzsanna
asszisztens

E-mail cím
huszar.aniko@fszk.hu
urbanovszky.zsuzsa@fszk.hu

Telefonszám
+36(1) 450-3243/
113 mellék

NYITÓRENDEZVÉNY
2013. október 2-án Soltész Miklós államtitkár úr ünnepélyes
köszöntőjével megtartottuk az Országos Munkaerő-piaci
Szolgáltató
és
Szakmai
Támogató
Hálózat
Nyitórendezvényét. Ezzel Magyarországon egy egyedülálló
hálózati tevékenység vette kezdetét.
A rendezvény előadásai, képei, illetve a szervezetek
bemutatkozásai ezen a linken tekinthetőek meg.
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ORSZÁGOS HÁLÓZATI TALÁLKOZÓ I.
Az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató
Hálózat soron következő hálózati találkozójának helyszíne és
időpontja: Budapest, 2013. november 19.

„ÚJ”VAGY „RÉGI”?
Az új szervezeteknek kiküldött adattábláról szóló tájékoztató, illetve az Egységes
Szolgáltatás Módszertanával kapcsolatos képzés kapcsán több megkeresés érkezett arra
vonatkozóan, hogy kit tekintünk „új”, „régi”, illetve AMSZ-os munkaerő-piaci szolgáltatónak.
A kérdés már csak azért is érdekes, mert a szervezetek között átfedések mutatkoznak, amit
mi finanszírozási alapon, az A2 és A3 pályázati útmutatók megközelítései alapján projekt
szempontból válaszolunk meg.
Kik számítanak „régi” szervezeteknek?
Azok a TÁMOP-5.3.8.A3-12/1,2 pályázatban nyertes alternatív munkaerő-piaci szolgáltató
szervezetek, akik a pályázati kiírás megjelenésének napján már biztosították a szolgáltatást
a célcsoport tagjainak számára a már kialakult módszertanok egyikével. (4M, TF, KMP,
MSZ,LFR)
Kik számítanak „új” szervezeteknek?
Új szervezetnek azok a TÁMOP-5.3.8.A3-12/1,2 pályázatban nyertes szervezetek
számítanak, akik nem kapacitásbővítésre pályáztak, hanem új munkaerő-piaci szolgáltató
szervezetként adták be pályázatukat, vagy olyan régi szervezet, amely olyan megyében
kívánt szolgáltatást nyújtani, amelyben a benyújtás időpontjában nem nyújtott még
szolgáltatást. Esetükben az elnyert pályázati összeg meghaladja a 25.000.000 Ft-ot.
Kik számítanak ún. „AMSZ” szervezeteknek?
Azok az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók, akik nyertesei a Zala
Kormányhivatal Munkaügyi Központja által kiírt szolgáltatásnyújtási pályázatnak.

Megyei

ÚJ SZERVEZETEK FIGYELMÉBE
Átmeneti adatgyűjtő táblázat bevezetése
A TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 azonosítószámú, „RehabilitációÉrték-Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek
munkaerő-piaci
helyzetének
elősegítése
érdekében
történő
rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram” című
kiemelt
projekt
keretében
működő
Monitoring
Munkacsoport
elkészítette a Szolgáltatás Elemző Rendszer bevezetése előtti
időszakban
gyűjtendő
adatok
körét
tartalmazó
elektronikus
adatgyűjtő táblázatot. A táblázat a „TÁMOP-5.3.8.A3-2012/1-2 A leghátrányosabb
helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és
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kapcsolódó szolgáltatások támogatása munkaerő-piaci szolgáltatóknál” elnevezésű
egyfordulós pályázatban nyertes új munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek számára
készült, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.-vel
megkötött Együttműködési Megállapodás „Kedvezményezett vállalásai” pontban szereplő,
„Országos monitoring rendszerhez való kapcsolódás” megnevezésű vállalás alapján.
A táblázat a http://fszk.hu/szervezet/programirodak/rev/szakmai-anyagok/ linken érhető el.
A táblázatot minden hónap 8-ig szükséges visszaküldeni, első adatszolgáltatás határideje:
2013. november 8.
A táblázattal kapcsolatos kérdések esetén alábbi munkatársaink állnak rendelkezésre:
Név
E-mail cím
Telefonszám
Locherer Zoltán
locherer.zoltan@fszk.hu
+36(1) 450-3243/ 122
mellék
Nagy Dóra
nagy.dora@fszk.hu

Egységes Szolgáltatás-módszertanhoz kapcsolódó képzések
2013. október 14.-én kezdetét vette az a képzési folyamat melynek
keretében
az
új
szolgáltatók
segítséget
kapnak
a
módszertan
elsajátításához. A három részből álló képzési folyamat első része általános
ismeretátadásból állt, az ehhez kapcsolódó előadásanyagok az FSZK
honlapján már elérhetőek. >>>Az előadások eléréséhez kattintson ide! <<<
A második részben- mely 2013. október 21-22-én, 28-29-én kerül sor- 15
fős kiscsoportokban gyakorlatorientált feladatok segítségével mélyíthetik el tudásukat a
szervezet által delegált tagok. A tréninghez munkafüzet is készült, melynek anyagát
novembertől szintén elérhetővé teszünk az FSZK honlapján.
A harmadik szakasz egy 5 hónapból álló konzultációs időszakot jelent - on-line és személyes
konzultáció formájában-, mely idő alatt a képzésen résztvevő szervezeteknek lehetőségük
lesz a napi gyakorlat során felmerülő kérdéseikre választ kapni.
Az on-line konzultáció 2013. novemberétől kezdődik, és egészen 2014. március végéig tart.
Ennek elérhetősége a következő: egysegesm@gmail.com

ESZA TÁJÉKOZTATÓ NAP
2013. szeptember 16-án került megrendezésre az ESZA tájékoztató
napja a TÁMOP 5.3.8/A2 illetve A3 szervezetei részére. A szakmai nap
keretében bemutatásra került a kiemelt A1 program eddig
megvalósult tevékenysége és további fejlesztései a konzorciumi
partnerek vonatkozásában. Fehér Ildikó az FSZK RÉV szakmai
vezetője átadta a jelenlévő A2 szervezetek képviselőinek az Alapvető
képzés tananyagát, valamint beszámolt az FSZK-RÉV szakmai
munkacsoportjaiban történő előrehaladásról. Őt követte Filius Ágnes az ERFO Oktatási
vezetője, aki egyebek között kiemelte, hogy a projektbe mindenkit be kell vonni, nem
elegendő csak 1 munkavállalói réteget megszólítani. Mindezt az, „Egyedül nem megy”
jelszóval tették meg.
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A TMSZK részéről Simor Adrien elmondta, hogy a Tudásmenedzsment Portál várhatóan
2014. januárjában fog elkészülni. A portál használatának oktatását 3-5 naposra tervezik. Az
oktatást valószínűleg 2014 januárjában és februárjában fogják lebonyolítani.>>>Az
előadások eléréséhez kattintson ide! <<<

OMK-DE MIÉRT?
Ahogy előző hírlevelünkben már beszámoltunk róla, a kiemelt
projektben kezdetét vette az Országos szakmai és módszertani központ
(OMK) kialakítására irányuló szakértői tevékenység. Arról azonban még
nem beszéltünk, hogy a projekt megvalósítói hogyan és főként milyen
céllal képzelik el a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) szervezetébe integrálódó módszertani
központ működését.
Az
FSZK
jövőképe
a
szervezetet
professzionálisan
működő
tudásközpontként azonosítja, mely valós igényekre ad megoldásokat és innovatív,
hosszútávra ható szakmai fejlesztéseket generál. Az FSZK a fogyatékosügy olyan
megkerülhetetlen szereplője az elképzelés szerint, mely kutató, fejlesztő, módszertani,
tanácsadó, szolgáltató és képző tevékenysége során széleskörű sikeres hazai és nemzetközi
partnerségeket alakít ki.
E jövőképbe szervesen illeszkedik egy, a foglalkozási rehabilitáció szereplői közötti szakmai
kommunikációt támogató, és a munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek egységes minőségű
szolgáltatási színvonalát biztosító Országos szakmai és módszertani központ. Az OMK
feladata elősegíteni a munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek foglalkozási rehabilitációs
tevékenységét, ezáltal közvetetten javítani a megváltozott munkaképességű személyek
sikeres nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeit. Ezért olyan fejlesztéseket generál és
koordinál, amelyek a gyakorlati terepen felmerülő problémákra képesek válaszokat adni. A
foglalkozási rehabilitáció területén feladatot ellátó szervezetek, intézmények és azok
szakemberei bevonásával kutatásokat, tanulmányokat készít annak érdekében, hogy a
területet érintő kormányzati döntések hatásai mérhetőek, azonosíthatóak, és így a terület
stratégiai fejlesztésébe beépíthetőek legyenek.
Az OMK hosszú távon az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató
Hálózat működtetésével, képzésekkel, kutatásokkal, szolgáltatások nyújtásával, egységes
monitoring rendszer működtetésével, módszer- és eszközfejlesztésekkel valamint azok
hozzáférhetővé tételével járul hozzá a megváltozott munkaképességű személyek nyílt
munkaerő-piaci foglalkoztatásához.
Az OMK a tervek szerint 2014. év elején kezdi meg működését, így a szervezeti lét kezdeti
tapasztalatai a projekt végrehajtásának időszakában rögzíthetők, és a három éves
fenntartási kötelezettség alatt beépíthetők a működésbe illetve működtetésbe, az időközben
felmerülő egyéb javaslatokkal együtt.

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