HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
ORSZÁGOS MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÓ
ÉS SZAKMAI TÁMOGATÓ HÁLÓZAT
2014. január-február/ 1-2. szám

Kedves Partnerünk!
Hírlevelünk legújabb számában információkat talál a Hálózat soron következő
rendezvényeiről; friss híreket olvashat az FSZK-RÉV programiroda munkacsoportjaiban
történő szakmai fejlesztésekről; és szemezgethet a szakmai hírek, képzési és pályázati
lehetőségek között.
Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!

Elérhetőségeink:
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

HÁLÓZATI SZAKMAI MŰHELYEK
Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai
Támogató Hálózat az A3 programmegvalósító tagjai
számára 2014. február 18. és 2014. április 03. között
tematikus Hálózati Szakmai Műhelyeket szervez Pécs,
Debrecen, Székesfehérvár-Veszprém városában a
következő témákban:
 Munkáltatói kapcsolatok menedzselése
 Partnerség építés elvei, technikái, módszerei
 Pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek hatékony segítésének
lehetőségei
 Tárgyalástechnika, kifogáskezelés
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II. ORSZÁGOS HÁLÓZATI TALÁLKOZÓ
2014. január 30-án került megrendezésre az Országos Munkaerőpiaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat II. Országos
Hálózati Találkozója. A mintegy 160 főt számláló országos
rendezvény fókuszában a nyílt piaci foglalkoztatók, a TMSZK
szakmai fejlesztései, valamint az akkreditált foglalkoztatók és az
alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók együttműködési lehetőségei
álltak. A jó hangulatú rendezvényen a szervezetek választ
kaphattak a projektmegvalósítással, illetve a Szolgáltatás Elemző
Rendszerrel kapcsolatos kérdéseikre.
>>>A rendezvény előadásai, képei, szekció összefoglalói ezen a
linken tekinthetőek meg<<<
MONITORING MŰHELY
2013. december végén került aláírásra a „TÁMOP-5.3.8-11/A12012-0001 azonosítószámú projekt keretén belül az egységes
országos
szakmai
monitoring
rendszer
módszertani
és
dokumentációs hátterének elméleti kidolgozása, valamint a
foglalkozási rehabilitáció szereplői által nyújtott humánszolgáltatási
tevékenység helyszíni vizsgálata” tárgyú szerződés, mellyel
egyidejűleg megkezdhette munkáját a Szakmai Monitoring Műhely.
A nyertes vállalkozó (OFA NKft.) feladata az alternatív munkaerőpiaci szervezetek által nyújtott szolgáltatások és az akkreditált foglalkoztatók helyszíni,
szakmai szempontú monitorozása, szakemberek bevonásával.
SZOLGÁLTATÁS ELEMZŐ RENDSZER (SZER)
Mint ahogy arról már korábban is hírt adtunk róla, a Monitoring Munkacsoport
koordinálja Szolgáltatáselemző Rendszer (röviden: SZER) fejlesztését. A SZER
az
alternatív
munkaerő-piaci
szervezetek
szolgáltatási
tevékenységének
dokumentálására szolgáló informatikai rendszer, amely által lehetővé válik az
egységes adatgyűjtés és adatelemzés.
A fejlesztés 2013 szeptemberében kezdődött és várhatóan 2014 áprilisában
fejeződik be. Az éles rendszer átadásának tervezett időpontja: 2014. április 1.
Az éles rendszer bevezetését követően a SZER felhasználói az alternatív munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezetek, az FSZK, a finanszírozó szervezetek és az
illetékes minisztérium munkatársai közül kerülnek ki.
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket az éles rendszer bevezetését megelőző
várható lépésekről:
 A rendszer – szolgáltató szervezetnél dolgozó - felhasználóinak oktatása e-learning
formában valósul meg. Az oktatóanyag rendelkezésre állásának várható kezdete:
2014. március eleje.
 A rendszer éles üzemi tesztelésének ideje 2014. március 3.–2014. március 28.
között várható.
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Az oktatás, a tesztelés és a bevezetés menetéről elektronikus úton tájékoztatjuk az
érintetteket.
RÉV PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSEK HATÁSAI
A TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú, „Rehabilitáció – Érték
– Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek
munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő
rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram”
című kiemelt projekt egyik alappillérét a konzorciumban részt vevő
három védett munkahelyen (FŐKEFE, KÉZMŰ, ERFO) megvalósuló,
ún. alapvető és szakmai képzések jelentik. Az alábbi linken
elérhetővé vált a szakemberek összefoglaló dokumentuma a képzés
eddigi tapasztalatairól.
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
megváltozott munkaképességű emberek integrálására a nyílt
munkaerőpiacra. A szemléletformáló kampány keretében készült
kisfilmek olyan fogyatékkal élő embereket mutatnak be, akik
fogyatékosságuk ellenére/mellett, példaértékű, teljes életet élnek.
>>>Videók megtekintéséhez kattintson ide!<<<

HÍREK ÉS INFORMÁCIÓK
AZ EDUTUS FŐISKOLA KÉPZÉSI AJÁNLATA
A
KÖZIGAZGATÁSBAN
FOGLALKOZTATOTT
FOGYATÉKKAL ÉLŐK SZÁMÁRA
2013-ban stratégiai együttműködési megállapodást kötött az
EDUTUS Főiskola a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével
és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével,
melynek értelmében a közigazgatásban foglalkoztatott fogyatékkal
élők részére különböző képzéseket ajánlanak.
>>>Tájékoztatóhoz kattintson ide!<<<

PÁLYÁZATI

LEHETŐSÉG CIVIL SZERVEZETEKNEK (HATÁRIDŐ :
2014.02.27)
Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus
Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok AlapítványMagyarországgal közösen pályázatot hirdet magyar civil szervezetek
számára az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretében. Az Alap
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átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse
részvételüket a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés
alakításában.
Bővebb információ: ITT

MEGJELENT
ÉVKÖNYVE

AZ

NRSZH

2012.

ÉVI

STATISZTIKAI

2013. év végén megjelent Statisztikai Évkönyv bemutatja az
NRSZH szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási
szervek munkáját. Az Évkönyv II. kötetében találhatóak meg a
fővárosi és megyei kormányhivatalok rehabilitációs szakigazgatási
szerveinek beszámolói.
>>>Évkönyv elérhetőségéhez kattintson ide!<<<

VÁRHATÓ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEK
2014. február 18. - április 4. között a Hálózati Szakmai
Műhelyek lebonyolítása
2014. február - március A2 és A3 szervezetek között Szakmai
Monitoring Műhely kutatásához kötődő kérdőíves adatfelvételre
kerül sor, a lebonyolításra vonatkozó információkat levélben
küldjük meg a szervezetek számára
2014. február - március próbamonitorozásra kerül sor, mely
10 szervezetet érint előzetes értesítés alapján
2014. március eleje Alternatív munkaerő-piaci szolgáltató
szervezetek SZER oktatása e-learning formában
2014. március 3-28. SZER rendszer éles üzemi tesztelése
2014. március 19. III. Országos Hálózati Találkozó
2014. április - június projekt keretében nyertes összes
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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