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Kedves Partnerünk!
Örömmel ajánlom Hírlevelünk legújabb számát, amelyben kérésüknek
megfelelően hírt adunk a márciusi hálózati találkozóról, illetve megadjuk a
plenáris üléshez és szekciókhoz köthető előadások elérhetőségét
mindazoknak, akik nem lehettek jelen.
További Hírleveleinkben folyamatosan szeretnénk lehetőséget adni a hálózati
tagoknak, szakembereknek arra, hogy „Hírsarok” rovatunkban megosszák
a projekt megvalósítása során szerzett sikerélményeiket, jó gyakorlataikat,
illetve olyan híreket, információkat - pl. rendezvény, szakmai esemény –
tegyenek közzé, amelyek más szervezetek számára is érdekesnek
bizonyulhatnak.
A
Hírsarokba
folyamatosan
várjuk
a
beérkező
cikkeket
huszar.aniko@fszk.hu e-mail címre, „Hírsarok” tárgy megjelöléssel!
Az első 5 beküldő ajándékot kap!
Elérhetőségeink:
Név
Dr. Kissné Huszár Anikó,
szakmai koordinátor
Balog-Urbanovszky
Zsuzsanna, asszisztens

E-mail cím
huszar.aniko@fszk.hu
urbanovszky.zsuzsa@fszk.hu
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III. ORSZÁGOS HÁLÓZATI TALÁLKOZÓ
2014. március 19-én került megrendezésre az Országos Munkaerőpiaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. Országos
Hálózati Találkozója. A 160 főt számláló országos rendezvény
fókuszában a monitoring és a SZER rendszer bemutatása állt. A
délelőtti és a délutáni szekciók keretében bemutatásra kerültek
célcsoport specifikus ismeretek a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan
(látássérültek és értelmi sérült személyek esetében), az egyenlő
esélyű hozzáférés, a modern kommunikációs technikák illetve a
projektmegvalósításban
dolgozó
csapat
sikeres,
hatékony
vezetésének eszközei. A nyílt munkaerő-piaci munkáltatók részéről az Accor Pannónia
Hotels Zrt., a Grundfoss Magyarország Kft., és a SŐKE Hungária Kft. képviselői mutathatták
be cégüket és az eddigi eredményeiket a megváltozott munkaképességű dolgozók
foglalkoztatását illetően. >>>A rendezvény előadásai, képei, ezen a linken tekinthetőek
meg<<<

EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS
A III. Országos Hálózati Találkozó egyenlő esélyű hozzáférés témájában megrendezett
szekcióülésén az FSZK Akadálymentesítési Programirodájának tevékenysége, szakmai
anyagai kerültek bemutatásra. A programiroda akadálymentesítéshez kapcsolódó szakmai
anyagai letölthetők az FSZK honlapjáról. További szakmai anyagok, filmek érhetők el az
FSZK Tudástárában, mely regisztráció után ingyenesen használható. Szeretnénk felhívni a
figyelmüket a Programirodán belül működő térítésmentes eszközkölcsönzési lehetőségre is,
mellyel kapcsolatban bővebb információt a Programiroda munkatársaitól lehet kérni.

HÁLÓZATI ÉVKÖNYV
Nagy öröm számunkra, hogy a RÉV Program keretében
kialakított Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai
Támogató Hálózat közel fél éves működést tudhat a háta
mögött. Az eltelt idő alatt rengeteg hálózati rendezvényen
vettünk részt közösen, melynek során a formálódó hálózat
valódi aktív szakmai közösséggé alakulásának lehettünk
szemtanúi. Ezúton is szeretnénk megköszönni a hálózati tagok
eddigi együttműködését, a rendezvényeinken való aktív
részvételt. Köszönetképpen a hálózat tagjainak olyan Hálózati
Évkönyvvel kívánunk kedveskedni, mely azon túl, hogy
bemutatja a Hálózat létrejöttének célját és kereteit –
összefoglalja a Hálózat eddigi működésének szakmai
programját
–
lehetőséget
biztosítva
a
szervezetek
bemutatkozására is, melyhez ezúton kérjük a tagok segítségét.
Kérjük azokat a szervezeteket (TÁMOP-5.3.8./A2 és A3 valamint AMSZ-2013
programmegvalósítók), akik még nem töltötték ki, hogy mihamarabb tegyék meg
és küldjék vissza a szervezetek részére kiküldött adatlapot a revhalozat@fszk.hu
e-mail címre.
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Amennyiben bármilyen kérdése merül fel az Évkönyvvel vagy az adatlappal kapcsolatban
keressen minket! Segítő együttműködését ezúton is köszönjük!
SZOLGÁLTATÁS ELEMZŐ RENDSZER (SZER)
BEVEZETÉSE

A Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) éles üzemi tesztje 2014. március 31-én
lezárult. Az éles üzemi tesztben történő aktív részvételt és a részünkre továbbított
javaslatokat, véleményeket ezúton is köszönjük a szervezetek munkatársainak.
A SZER április 1-jén átadásra került, vagyis ettől az időponttól kezdve a
szervezetek szakmai tevékenységét – a korábban kiküldött részletes útmutatóban
foglaltaknak megfelelően – ebben a rendszerben szükséges rögzíteni. A hibakövető
rendszer természetesen továbbra is a felhasználók rendelkezésére áll, hiszen
célunk az, hogy a SZER-t minél inkább a felhasználók igényeihez alakítsuk. A
Gyakran Ismételt Kérdéseket (GYIK) –amely elérhető a www.szer.fszk.hu oldalonhetente frissítjük, így innen is tájékozódhatnak a felhasználók.

ÉRJÜNK EGYÜTT CÉLBA! Integrációs sportnap fiataloknak
2014. február 27-én került megrendezésre a RÉV program keretén
belül az Integrációs Sportrendezvény, amelyen négyszáz 14 és 18
év közötti középiskolás fiatal vett részt. A rendezvényen
fogyatékkal élő és ép gyermekekből álló csapatok mérhették össze
ügyességüket több sportágban. A rendezvény célja az volt, hogy a
játékok során olyan közös élményeket szerezzenek a résztvevők,
amely által elfogadóbbá válhatnak egymás irányába. A sportnapot
megelőzően több mint 700 tanuló ismerkedhetett meg rendhagyó
osztályfőnöki órák keretében fogyatékossággal élő sportolókkal és
a fogyatékossággal élők nehézségeivel, örömeivel. A programról
bővebben itt olvashat.
ELKÉSZÜLT KIADVÁNYOK
Az elmúlt hónapokban két kiadvány is elkészült 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 célja, hogy közelebb hozza
a diákokat a fogyatékos társaikhoz azáltal, hogy betekintést nyújt
mindennapi életükbe, illetve egy-egy fogalom (pl.: egyenlő esélyű
hozzáférés, autizmus, IKSZ) elsajátításával bővíti ismereteiket a
témában. >>>Kiadvány megtekintéséhez kattintson ide!<<<
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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
szemléletformáló kampány keretében készült kisfilmek olyan
fogyatékossággal
élő
embereket
mutatnak
be,
akik
fogyatékosságuk ellenére/mellett, példaértékű, teljes életet élnek.
>>>Videók megtekintéséhez kattintson ide!<<<

HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
FOGYATÉKOSSÁG -BARÁT

MUNKAHELY IDEI DÍJAZOTTJAI
2014. március 24-én ötödik alkalommal adták át a Fogyatékosságbarát Munkahely elismerést. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(Emmi), a Salva Vita Alapítvány, az Amerikai Kereskedelmi Kamara
és a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület közösen átadott
díjának célja, hogy elősegítse az álláskereső fogyatékos emberek és
a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók egymásra találását. Idén
Fogyatékosságbarát Munkahely Díjat kapott: Újbuda polgármesteri
hivatala; a főváros XVI. kerületének önkormányzata; az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara; valamint öt cég, az Evopro Informatikai és
Elektronizálási Kft., az Iron Mountain Magyarország Kft., a Jabil Circuit Magyarország Kft., a
Work Force Kft. valamint a Borhy Palota Kert Bt. További információ: ITT.

CIVIL

SZERVEZETEK INFRASTRUKTÚRA TÁMOGATÁSA 2014
(PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ : 2014. DECEMBER 1-IG FOLYMATOSAN .)
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt igénybejelentési felhívást
hirdet civil szervezetek támogatására. A felhívás célja a civil
társadalom
erősítése,
a
civil
szervezetek
társadalmi
szerepvállalásának segítése, a befogadó szervezetek időlegesen
rendelkezésre
álló
szabad
infrastrukturális
erőforrásainak
igénybevétele révén.
Bővebb információ: ITT

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft
Cím: H-1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
Telefon: 06 1 450 3230; • Telefax: 06 1 450 3235
www.fszk.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0849-04
Intézményi Akkreditációs Lajstromszám: AL-2057

CIVIL SZIGET PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS
(PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ :2014. ÁPRILIS 18.)
A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. pályázatot hirdet civil
szervezetek és a civil társadalommal együttműködő közintézmények
számára a Sziget 2014 fesztiválon (2014. augusztus 13-18.) a
fesztivál
Civil
Sziget
elnevezésű
programhelyszínén
való
megjelenésre.
Bővebb információ: ITT

VÁRHATÓ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEK
2014. április 29. IV. Országos Hálózati Találkozó
2014. április - június projekt keretében nyertes
szervezetet érintő helyszíni monitorozásra kerül sor.

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