HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
ORSZÁGOS MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÓ
ÉS SZAKMAI TÁMOGATÓ HÁLÓZAT
2015. január/
1. szám

Kedves Partnereink!
Beköszöntött az új esztendő és mi feltöltődve, nagy lendülettel kezdtük meg
tevékenységeinket. Hírlevelünk legutóbbi kiadásától számítva sok dolog történt életünkben,
melyről hasábjainkon olvashatnak. Így például tudomást szerezhetnek a szervezetünk élén
történő változásokról; az Országos Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani Központ
működéséről és - állandó témáinkat szem előtt tartva – természetesen a rendezvényekről,
szakmai hírekről sem feledkeztünk meg.
Az Önök által működtetett „Hírsarok” rovatunkban – ahová folyamatosan várjuk írásaikat a Salva Vita Alapítvány osztja meg Önökkel sikertörténetei egyikét.
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
Változások az FSZK élén
2015. január 1-től a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft. élén Giflo H. Péter áll.
Az ügyvezető szellemiségét,
bemutatkozóban ismerheti meg.

szakmai

törekvéseit

az

alábbi

Az új ügyvezető bemutatkozása
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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.

MEGKEZDTE MŰKÖDÉSÉT
AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓS
MÓDSZERTANI KÖZPONT
A foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó szakemberek már
régóta szükségesnek tartották egy, a szakterület szereplőit
összefogó, annak működését és fejlesztését rendszerszinten
generáló szervezet létrehozását. Alapos tervezés után e
hiánypótló divízió – az Országos Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani Központ (OMK) 2015 januárjában megkezdte működését.
Az OMK alaptevékenységét a hatékony és magas szakmai színvonalú foglalkozási
rehabilitáció érdekében végzi, mely elsősorban a szakemberek támogatása révén valósul
meg. Mindez pedig azt a célt szolgálja, hogy minél több megváltozott munkaképességű
személy találja meg a számára megfelelő munkalehetőséget. A módszertani központ
tevékenysége folyamatosan nyomon követhető ITT.
Az Országos Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani Központnak az FSZK ad otthont,
melynek működése 2015. március 31-ig a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja által kiírt, AMSZ-2014 kódszámú pályázat finanszírozásával valósulhat meg.

FOLYTATÓDIK A SZER FEJLESZTÉSE
Az alternatív munkaerő-piaci szolgáltató szervezeteknél bevezetésre került
SZER használata során számos jelzés, módosítási igény érkezett az FSZKhoz. Annak érdekében, hogy a rendszer használatát minél kényelmesebbé
tegyük, ezen igények összegyűjtése és megvalósítása folyamatosan zajlik.
A legutóbbi verzió éles üzemi átadása 2014 augusztusában történt, az új
fejlesztések teljes körű átvezetése 2015. január végén, február elején
várható.
A SZER jelenlegi módosításai kényelmi funkciók kialakítására, országos
lekérdezések finomítására, adatvédelmi előírások átvezetésére koncentrálnak.
A változásokról részletesen beszámolunk a SZER konzultációs napokon,
valamint a SZER új verziójának kiadását követően megjelenő Gyakran
Ismételt Kérdések-ben.
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RENDEZVÉNYEK
SZER – KONZULTÁCIÓS NAPOK
Az előttünk álló időszakban az Országos Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani
Központ – Tematikus Szakmai Fórum keretében - több alkalommal csoportos
konzultációs lehetőséget biztosít a Szolgáltatás Elemző Rendszer (SZER) használói
számára.
A szakmai fórum fókuszában a SZER fejlesztési folyamata és a rendszeren
keresztül történő közvetítés áll.
A januári rendezvényekre szóló meghívókat kiküldtük; a regisztrációt lezártuk.

PROJEKTINDÍTÓ NAP
TÁMOP-5.3.8. A2-13/1
„A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci
esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és
támogató szolgáltatások – Foglalkoztatók számára”
kedvezményezettjei 2015. február 4-én, a Közreműködő
Szervezet által tartandó - projektindító nap keretében az
alábbi
témákban
hallhatnak
előadásokat:
lebonyolítás,
eljárásrend,
jelentési
kötelezettségek; támogatás folyósítása, kifizetési formák, támogatás elszámolása;
tájékoztatás, nyilvánosság; pályázó tájékoztató felület használata; közbeszerzés; helyszíni
ellenőrzés.

SZAKMAI HÍREK, INFORMÁCIÓK
TUDÁSMENEDZSMENT
A 2015 januárjától működő Országos Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani
Központ (OMK) egyik szolgáltatási területe a tudásmenedzsment, mely a szakemberek
szakmai, módszertani támogatását célozza meg. E tevékenység keretében megkezdődött
honlapunk – www.revprojekt.hu - szakmai anyagokkal történő feltöltése, mely hétről-hétre
folyamatosan bővül.

SZAKKÖNYVTÁR
A tudástárban már elérhető az OMK szakkönyvtára, valamint az ebből az adatbázisból
kiválasztásra került szakmai kiadványok rövid ismertetése.
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A folyamatosan bővülő szakkönyvtárban jelenleg összesen 190 módszertani kézikönyvvel,
szakmai kiadvánnyal, kutatási tanulmánnyal, tanári- és módszertani segédlettel kívánjuk
segíteni a szakemberek tájékozódását a foglalkozási rehabilitációhoz közvetlenül vagy
közvetetten kapcsolódó témákban.
Kölcsönzésre nincs lehetőség, azonban előzetes bejelentkezés után a szakkönyvtár
szabadon hozzáférhető az érdeklődők számára.
Szakkönyvtárunkból kiválogattunk néhány kiadványt, könyvet, amelyeket ajánlunk minden
érdeklődő számára. Az ismertetők megírásakor arra törekedtünk, hogy a rövid tartalmi
összefoglalókban kiragadjuk a legfontosabb témaköröket, melyekkel az adott kiadvány
foglalkozik.

VÁRHATÓ SZAKMAI ANYAGOK
További szakmai anyagok feltöltése várható a honlapunkon elérhető tudástárba. A
közeljövőben pedig többek között szakmai fogalom-, és jogtár, szakemberekkel készített
interjú, jó gyakorlatok bemutatása, valamint külföldi honlapok közzé tétele várható.

HASZNOS TUDNIVALÓK
JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Az FSZK honlapján kialakításra került a 22 jelnyelvi
tolmácsszolgálat földrajzi elhelyezkedését bemutató térkép.
A tolmácsszolgálatok neve alatt – az egér ráhelyezésével megjelennek a főbb elérhetőségi adatok (név, cím, telefonszám, e-mail, honlap). A városok
melletti zöld pontra kattintva térképen is megtekinthető a tolmácsszolgálat adott városban
való elhelyezkedése.
A Térkép elérhető ITT.

MI MENNYI 2015-BEN?
A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja hasznos
kiadványát az alábbi linken érheti el, mely tartalmazza – többek között
– az idei évre vonatkozó bérminimumokat, a különféle ellátások,
munkabért
terhelő
közterhek, legalapvetőbb
adóterhek
és
kedvezmények, szociális és családi támogatások mértékét.
A dokumentumot ITT találja.
A korábbi évek anyagait a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján, az alábbi linkre
kattintva, ITT érheti el.
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HÍRSAROK
„HOGYAN VÁLTOZTATHATÓ MEG A HOZZÁÁLLÁS?
A fogyatékos embereknek és a munkáltatóknak egyaránt támogatásra van szüksége a
folyamatban, hogy egymásra találjanak. A Salva Vita Alapítvány ebben segíti a feleket,
annak érdekében, hogy a megváltozott munkaképességű emberek minél jobban
érvényesülni tudjanak a munkaerőpiacon. A legutóbbi, december végén zárult, TÁMOP
projekt a közszférát célozta meg, önkormányzatokkal, közintézményekkel működtek együtt
a foglalkoztatás sikere érdekében.”
A cikk forrása: HR Portal; további részleteket ITT olvashat.

„ALAPÍTVÁNYUNK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZRT-VEL
KÖZÖS PROGRAMON DOLGOZIK.
A program keretében értelmi sérült, autista emberek részére
nyújtunk támogatást pénzügyeik kezeléséhez az ERSTE Bank
szakembereinek és szaktudásának segítségével. A közös projekt
során egyrészt értelmi sérült és autista fiatalok számára készítünk
pénzügyi és banki információkat feldolgozó tájékoztató füzetet
könnyen érthető megfogalmazásban. Másrészt a füzetben is
szereplő ismeretekből összeállított tananyagot a saját klubjaink már dolgozó fiataljai és
speciális szakiskolák végzős tanulói számára is előadjuk. Mind a klubok, mind az iskolák
speciális órái esetében a tananyag feldolgozása interaktív formában, a résztvevők aktív
bevonásával történik. Az órákat minden esetben egy ERSTE-s szakember és alapítványunk
egy munkatársa közösen tartja, így lehetőség van a témával kapcsolatos bármilyen kérdés
felvetésére is. Az ERSTE Bank szakemberei a programban önkéntesként vesznek részt.
A program várhatóan 2015 júniusában zárul.
A programot az ERSTE Bank Hungary Zrt támogatja.”

VÁRHATÓ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEK
2015. JANUÁR 28.
SZER KONZULTÁCIÓS NAP

2015. JANUÁR 29.
2015. FEBRUÁR 4.

TEMATIKUS SZAKMAI FÓRUM I.
SZER KONZULTÁCIÓS NAP

PROJEKTINDÍTÓ NAP – TÁMOP-5.3.8. A2-13/1 (FOGLALKOZTATÓK SZÁMÁRA)
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