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Kedves Hálózati tagok, Kedves Partnereink!
Örömmel jelentkezünk Hálózati Hírlevelünk legújabb számával, amiben megtalálhatják
valamennyi hálózati tag elérhetőségét; böngészhetnek az első Országos Hálózati Találkozó
előadás-diái, a szervezetek bemutatkozó anyagai és a rendezvény fotói között; nyomon
követhetik a szakmai fejlesztések előrehaladását, valamint elmélyülhetnek az egyes
tanulmányokban.

FIGYELEM!
Mostantól Önöknek is lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy Hírlevelünk megírásában
részt vegyenek. Következő hírlevelünkben induló „Hírsarok” rovatunkban a hálózat
tagságával megoszthatja az aktuális híreit, információit, sikertörténeteit. Ha Önök például
ünnepelnek valamit, vagy büszkék valamire, esetleg szakmai partnert keresnek egy
pályázat megvalósításához, írjanak nekünk és a soron következő Hírlevélben
megjelentetjük! Ehhez mindössze annyit kell tenniük, hogy kitöltik és elküldik az itt
található sablont a hálózat munkacsoport e-mail címeire.
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

HÁLÓZAT TAGJAINAK ELÉRHETŐSÉGE

Örömmel értesítjük olvasóinkat, hogy az alábbi linken érhetik el az
Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató
Hálózat alternatív munkaerő-piaci szervezetek tagjainak
elérhetőségét. Az akkreditált foglalkoztatók elérhetőségeit következő
hírlevelünkben találhatják meg.
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I. ORSZÁGOS HÁLÓZATI TALÁLKOZÓ
2013. november 19-én megrendezésre került az Országos
Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat első
országos találkozója. A rendezvényen felszólalt Farkas Edit, az
FSZK ügyvezetője, aki bejelentette a Nem Adom fel Alapítvány
által kezdeményezett Jobb velünk a világ rendezvénysorozat idei a
megváltozott
munkaképességű,
fogyatékos
emberek
közigazgatásban történő foglalkoztatásának elősegítése - céljához
való csatlakozást. Az FSZK a programsorozatban résztvevő
önkormányzatok részére átadta az Országos Munkaerő-piaci
Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat tagjainak - alternatív
munkaerő-piaci szolgáltatóinak – elérhetőségét. A rendezvény előadásai, képei, illetve a
szervezetek bemutatkozásai ezen a linken tekinthetőek meg.

ÚJ SZERVEZETEK FIGYELMÉBE
Egységes szolgáltatás-módszertan
Lezajlottak az egységes szolgáltatás-módszertanhoz kapcsolódó 2
napos gyakorlatorientált tréningek, ahol a szervezetek kézhez kapták
a módszertanhoz tartozó tréning-munkafüzeteket, melyek az FSZK
honlapján mindenki számára elérhetőek.

Konzultációs időszak
November elejétől megkezdődött az egységes szolgáltatásmódszertan gyakorlati alkalmazását segítő konzultációs időszak. A
következő hetekben előzetes egyeztetést követően a módszertant
kidolgozó szervezetek szakértői sorra felkeresik a képzésben
résztvevő szolgáltatókat.
Mint ahogy az egységes szolgáltatás-módszertan képzésen
elhangzott, és az Országos Hálózati Találkozón megerősítésre került,
a szolgáltatás-módszertanhoz kapcsolódó kérdéseket az egysegesm@gmail.com e-mail
címre várjuk, ahol a fejlesztők közvetlenül válaszolnak a feltett kérdésekre 2014. március
végéig. Kérünk minden szervezetet, éljen ezzel a konzultációs lehetőséggel!

Átmeneti adatgyűjtó tábla
Ahogy arról az I. Országos Hálózati Találkozón már értesítést
nyújtottunk, a szervezetektől beérkező kérdések, javaslatok
alapján megtörtént az Átmeneti Adatgyűjtő Táblázat módosítása. A
táblázat 2.0 verziója minden új szervezet számára elektronikus
úton átadásra került. Ezúton is kérjük a szervezeteket, hogy a
továbbiakban a minden hónap 8. napján esedékes adatszolgáltatást
a jövőben ebben a táblázatban továbbítsák az FSZK munkatársai
számára.
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A frissített táblázat, valamint az I. Országos Hálózati Találkozó SZER
szekcióján levetített prezentáció kivonata - a táblázattal kapcsolatos
gyakran ismételt kérdésekről – itt érhető el.

A táblázattal kapcsolatos kérdések esetén munkatársaink továbbra is állnak
rendelkezésükre:
Név
E-mail cím
Telefonszám
Locherer Zoltán
locherer.zoltan@fszk.hu
+36(1) 450-3243/ 122
mellék
Nagy Dóra
nagy.dora@fszk.hu

ÁTVEZETÉS MÓDSZERTAN
Megkezdődött
módszertanhoz
képzése

az
előzetes
átvezetés
kapcsolódó tesztszervezetek

Az 5 alkalmas képzés során a közbeszerzésben megjelölt
szervezetpárok - 1 akkreditált foglalkoztató és 1 alternatív
munkaerő-piaci
szolgáltató
a
fejlesztés
ütemében
ismerkednek meg a már elkészült munkaanyagokkal, melyeket
a képzést követően munkájuk során a gyakorlatban
kipróbálnak. A 4 hónapos tesztidőszak során szerzett tapasztalataik, észrevételeik,
javaslataik folyamatosan beépítésre kerülnek a készülő átvezetés módszertan anyagába. A
tesztelésben résztvevő szervezetek bemutatkozó anyagai az FSZK honlapján elérhetőek.

ELKÉSZÜLT KUTATÁSI ANYAGOK
Az elmúlt hónapban az FSZK RÉV projekt részeként több tanulmány is elérhetővé vált az
FSZK honlapján. Az első három tanulmány az Országos Munkaerő-paci Szolgáltató és
Szakmai Támogató Hálózat kiépítéséhez ad támpontokat, a másik 2 tanulmány pedig
elsősorban az Országos szakmai és módszertani központ kialakításában lesz munkatársaink
segítségére, ugyanakkor bízunk benne, hogy minden érdeklődő talál benne hasznos és
izgalmas információkat.
Az Igény és szükségletfelmérés a hálózati tagok körében
című tanulmány összefoglalja a 2013 nyarán lefolytatott
kutatást a hálózati tagok körében. A tanulmány célja, hogy
valós szükségletekre és igényekre épülő hálózat kerüljön
kialakításra. >>>A tanulmány eléréséhez kattintson ide! <<<
A Hálózati kommunikáció című tanulmány célja, hogy
összegyűjtse a hasonló foglalkoztatási célú és megváltozott
munkaképességű
emberekkel
is
foglalkozó
nonprofit
szervezetek számára létrehozott, jelenleg is aktív vagy már
inaktív országos hálózatok külső és belső kommunikációjával
kapcsolatos legfontosabb tapasztalatokat. >>>A tanulmány
eléréséhez kattintson ide! <<<
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Az Ágazati szintű szakmaközi egyeztetések rendszere című
tanulmány célja, hogy bemutassa a közeljövőben létrejövő OMK
kialakításának szakpolitikai érveit. >>>A tanulmány eléréséhez
kattintson ide! <<<
A Kapcsolódó szakterületeken működő módszertani
intézmények összehasonlító vizsgálata című tanulmány
bemutatja a különböző szakterületeken működő módszertani
intézményeket, szervezeteket, majd javaslatokat fogalmaz meg
az
országos
foglalkozási
rehabilitációs
tudásközpont
tervezéséhez. >>>A tanulmány eléréséhez kattintson ide! <<<

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

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft
Cím: H-1071 Budapest, Damjanich u. 4..
Telefon: 06 1 450 3230; • Telefax: 06 1 450 3235
www.fszk.hu
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0849-04
Intézményi Akkreditációs Lajstromszám: AL-2057

