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Kedves Partnereink!
Hírlevelünk jelenlegi számában az aktualitások alatt közzé tesszük a legfrissebb SZER
gyorsjelentést; a rendezvények fül alatt hírt adunk az Országos Munkaerő-piaci
Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat VII. Országos Hálózati találkozójáról; 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 Lépéselőny Egyesület
(Debrecen) „Újra a pályán” projekt keretében kifejlesztett Módszertani Kézikönyvét
és Álláskereső társasjátékát mutatjuk be.
Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!
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AKTUALITÁSOK
MEGJELENT A LEGÚJABB SZER GYORSJELENTÉS,
melynek célja, hogy a SZER-ben rögzített, 2014. április
1. és 2015. augusztus 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

VII. ORSZÁGOS HÁLÓZATI TALÁLKOZÓ
2015. szeptember 28-án került megrendezésre a VII.
Országos Hálózati Találkozó, melyen mintegy 250, a
foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó szakember vett
részt, közel 100 szervezet képviseletében.
A nap eseményeiről készült összefoglalót, a rendezvény
előadás anyagait az alábbi linken érheti el.

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

MEGJELENT AZ EFOP-1.1.1-15
MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ EMBEREK TÁMOGATÁSA CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A részletekért kattintson IDE!

HASZNOS TUDNIVALÓK
MEGALAKULT A
FOGYATÉKOSSÁGÜGYI TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG
Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság néven javaslattevő, véleményező, tanácsadói
tevékenységet végző testületet hívott létre a Kormány, amelyben elsősorban az áprilisban
elfogadott, 11 évre szóló országos fogyatékosságügyi programban meghatározott célok
végrehajtásáról egyeztetnek a résztvevők. Az alapító ülésre 2015. október 12-én került sor.
A
Bizottság
munkájában
állandó
meghívottként
a
Fogyatékos
Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. is részt vesz.
Az erről szóló híradást ITT találhatja.
Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft.
Cím: H-1071 Budapest, Damjanich utca 4.
Tel.: 06 1 450 3230 • Fax: 06 1 450 3235
www.fszk.hu
Nyilvántartásba vételi szám: E-000892/2014

HÍRSAROK
MEGJELENT
A LÉPÉSELŐNY EGYESÜLET MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYVE
Az „Újra a Pályán” projekt keretében megjelent a Lépéselőny Egyesület
módszertani kézikönyve, amely felhívja a figyelmet arra, hogy a
mindannyiunk által fontosnak tartott munka-rehabilitációhoz a testi, a lelki és a szellemi
harmónia egyensúlyának megteremtésére van szükség. A kézikönyv rendszerbe foglalva
tájékoztat újszerű technikákról, a csoportos felkészítés fontosságáról és tippeket ad
munkáltatói megkeresésekhez is.
A módszertan átfogó jellegű és nem jelöl ki
„kötelező” fejlesztési utakat. A csatos, kivehető
forma tükrözi a gyakorlati használhatóságot, és
megközelítést, ezért nem hagyományosan bekötött
könyvet tartanak a kezükben az olvasók, hanem
bővíthető, kiegészíthető kézikönyvet.
A Módszertani Kézikönyv korlátozott számban, ingyenesen igényelhető.
Kapcsolattartó: Hegedűs Ágnes (20/402-8739); e-mail: nyiri.nagy.agi@gmail.com
Online formában letölthető ITT.

ÁLLÁSKERESÉSI TÁRSASJÁTÉK
Fejlesztő munka eredményeként elkészült a
Lépéselőny Egyesület Álláskeresési társasjátéka
„…Az „Újra a pályán” projekt keretében kifejlesztett
álláskeresési társasjáték egy teljesen új, rendhagyó,
egyedi munkaerő-piaci integrációt segítő kidolgozott
eszköznek bizonyul. Az eszköz nagyon fontos segítséget
fog nyújtani a szakmai megvalósítók körében, melyet számos civil szervezet igazol és
újszerű ötlete miatt örömmel vár…”
Az Álláskeresési társasjáték bruttó 5500 Ft-ért rendelhető.
Az alábbi linken részletesebb leírást talál, valamint megtalálja az előrendeléshez
szükséges információkat.

Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft.
Cím: H-1071 Budapest, Damjanich utca 4.
Tel.: 06 1 450 3230 • Fax: 06 1 450 3235
www.fszk.hu
Nyilvántartásba vételi szám: E-000892/2014

