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Kedves Partnereink!
A Hálózati Hírlevél jelenlegi számában az Országos Hálózati Találkozó részleteivel, az utóbbi
időszakban megjelenő szakmai kiadványainkkal és további hasznos információkkal
ismerkedhetnek meg olvasóink.
Hálózati tagjaink részére fenntartott „Hírsarok” rovatunkban a Mea-GOLD Kft. osztja meg
Önökkel sikertörténeteit.
Hírsarok rovatunkba továbbra is várjuk az Önök írásait a revhalozat@fszk.hu e-mail címen.
A cikk írójának ajándék jár.
Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!
Elérhetőségeink:
Név
Dr. Kissné Huszár Anikó
Hálózat munkacsoport
szakmai koordinátor

E-mail cím
huszar.aniko@fszk.hu
revhalozat@fszk.hu

Telefonszám
+36 (1) 450-3243/ 113 mellék

RENDEZVÉNYEINK

V. ORSZÁGOS HÁLÓZATI TALÁLKOZÓ
2014. június 12-én került megrendezésre az V. Országos Hálózati
Találkozó. A rendezvényt Bernáth Ildikó SZKT Elnök asszony
nyitotta meg. Előadásában felvázolta a TÁMOP 5.3.8/A1 kiemelt
projekt és az ehhez kapcsolódó TÁMOP-5.3.8/A2 illetve A3
konstrukció történetiségét; felidézte az elmúlt 1 év hálózati
rendezvényeit, majd virtuálisan átnyújtotta a Hálózati Tagoknak a
2014 évre szóló, hálózati tagságot igazoló Tanúsítványt. A
szekcióüléseket követő plenáris részben Hajdinák Zoltán, - a
TMSZK Nonprofit Kft. ügyvezetője - a portálhasználatról beszélt, Fehér Ildikó, - a RÉV
Projekt szakmai vezetője - az Országos Módszertani Központot (OMK) mutatta be, Dr.
Kissné Huszár Anikó, - a RÉV Programiroda Hálózat munkacsoport szakmai koordinátora
az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózatról (Hálózat) beszélt a
Hálózati Évkönyv tükrében.
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A rendezvény során a szervezetek átvették a Hálózati Évkönyvet és az Országos Munkaerőpiaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat Tanúsítványait. >>>A rendezvény
előadásaihoz, képeihez, kattintson ide!<<<

KÉREM

SZOFTVER BEMUTATÁSA
2014.07.07-én a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. bevonásával szakmai napot szerveztünk a
TÁMOP 5.3.8.-11/A1-A/2 RÉV projektben résztvevő akkreditált munkáltatók számára a
fejlesztés alatt álló KÉREM (képzési és rehabilitációs menedzsment) szoftver bemutatása
céljából. A szoftver fejlesztését a Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. irányítása mellett a
Different Fejlesztő Kft. végzi.
A rendezvényen a foglalkoztató szervezetek HR és rehabilitációért felelős vezetői betekintést
nyerhettek a KÉREM szoftver használatába és megtudhatták, miért több ez a szoftver
pusztán egy adminisztrációs kötelezettségnél. A szoftver abban nyújt majd segítséget, hogy
a tranzit foglalkoztatásban alkalmazott, megváltozott munkaképességű személyeket
nagyobb sikerrel lehessen a nyílt munkaerő-piacon elhelyezni. Többek között rögzíti
munkavégző kompetenciáikat, segíti összehangolni képzési és szociális szükségleteiket;
átláthatóvá teszi az egészségkárosodott személyek fejlődési lehetőségeit.

KIADVÁNYAINK

HÁLÓZATI ÉVKÖNYV
A Hálózati Évkönyv nem más, mint a Hálózati tevékenységek
szakmai gyűjteménye, illetve annak kivonatolt formája.
Az első két fejezet azt a szakmai környezetet mutatja be,
amelyben az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai
Támogató Hálózat létrejött, illetve összegyűjti azokat a
háttértanulmányokat, kutatásokat, szakmai leiratokat, amelyek a
RÉV projekt keretén belül közvetlenül megalapozták a Hálózat
felállítását, működésének és szakmai tartalmának megalapozását
célzó tevékenységet. Az Évkönyv harmadik fejezetében a Hálózat
kezdeti aktív működését ismerheti meg az olvasó, amelynek
keretében a tagszervezetek mellett bemutatásra kerül a Hálózat
irányításának módja, illetve a különböző hálózati rendezvények
szakmai programja. Az Évkönyv utolsó fejezete a Hálózati Stratégiát tárgyalja. >>>A
Hálózati Évkönyv megtekintéséhez kattintson ide!<<<
A
Hálózati
Évkönyv
DVD
melléklete
teljes
terjedelemben
tartalmazza
a
háttértanulmányokat, a szervezetek részletes bemutatkozását (ITT), a kidolgozott
módszertanokat, kapcsolódó helyzetfeltárásokat, hálózati szakmai műhelyek szakmai
anyagait és tapasztalatait, valamint ajánlott szakirodalom-listát.
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HÁLÓZATI

SZAKMAI

MŰHELYEK

ÖSSZEFOGLALÓ

DOKUMENTUMA

A RÉV projekt időtartama alatt 12 alkalommal került megrendezésre
Hálózati Szakmai Műhely 4 tématerületen. >>>A szakmai műhelyek
előadásaihoz és az összefoglaló dokumentum megtekintéséhez
kattintson ide!<<<

ORSZÁGOS MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÓ
TÁMOGATÓ HÁLÓZAT PLAKÁTJA

ÉS

SZAKMAI

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”
keretében – elsősorban alternatív munkaerő-piaci szolgáltató
hálózati tagjaink részére- készült A0-s (841*1189 mm) plakátok
korlátozott számban igényelhetőek még a revhalozat@fszk.hu email címen, illetve letölthető INNEN.

HÍRSAROK
MEA-GOLD KFT.

SIKERTÖRTÉNETEI
A Mea-GOLD Kft. hálózatunk akkreditált foglalkoztatója.
Beszámolójukban
hírt
adnak
sikeres
együttműködési
megállapodásaikról-,
amelyet
a
Regionális
Szociális
Forrásközpont Nonprofit Kft.-vel illetve a Magyar Vöröskereszt
Zala
megyei
szervezetével
kötöttek-,
illetve
1-1
munkavállalójuk sikeres elhelyezkedését mutatják be. >>>A
beszámolóhoz kattintson ide!<<<

ÁLLÁSBÖRZE

A

MOTIVÁCIÓ

ALAPÍTVÁNY

SZERVEZÉSÉBEN

2014. május 27-én került megrendezésre a Motiváció
Alapítvány 2. Állásbörzéje, Budapesten az Aranytíz
Kultúrházban. Az állásbörzén 30 munkáltató várta, közel 100
munkaajánlattal
a
megváltozott
munkaképességű
embereket. A munkáltatók között megtalálhatóak voltak
nagy és középvállalatok, munkaerő közvetítő és kölcsönző
cégek, illetve állami intézmények is.
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HASZNOS INFORMÁCIÓK
INGYENESEN

HOZZÁFÉRHETŐ

A

FOGYATÉKOSSÁGGAL

ÉLŐ

EMBEREK HELYZETÉT BEMUTATÓ TANULMÁNYKÖTET

A tanulmánykötet a fogyatékos személyeket támogató-szabályozó
rendszer helyzetéről ad betekintést Európában és Magyarországon. A
kötet
egyes
fejezeteit
az
országos
fogyatékosságügyi
érdekképviseletek szervezeteinek képviselői készítették, amelyek
többek
között
kitérnek
a
fogyatékos
és
megváltozott
munkaképességű személyek helyzetére. >>>A tanulmánykötet megtekintéséhez
kattintson ide!<<<

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FOGYATÉKOSSÁG -BARÁT
CÍMRE (H ATÁRIDŐ : 2014. SZEPTEMBER 22.)

MUNKAHELY

A Fogyatékosság-barát munkahely elismerést a Salva Vita
Alapítvány 2010-ben vezette be azzal a céllal, hogy az álláskereső
fogyatékkal elő emberek, és a foglalkoztatásukra nyitott
munkáltatók egymásra találását támogassa. Az elismerésre és a
logó használatára bármely nyílt munkaerő-piaci munkáltató
jelentkezhet, az üzleti szférából, a közszférából és a non-profit szervezetek köréből
egyaránt, kivéve, ha az adott szervezet rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal
rendelkezik. >>>További információért kattintson ide!<<<
Kisfilm a Borhy Kertészetről, akik 2014-ben nyerték el a Fogyatékosság-barát
munkahely elismerést. >>>A kisfilm megtekintéséhez kattintson ide! <<<

VÁRHATÓ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEK
2014. szeptember: Hálózati Hírlevél kiadása
2014. október-november: Országos Hálózati Találkozó

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