HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
ORSZÁGOS MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÓ
ÉS SZAKMAI TÁMOGATÓ HÁLÓZAT
2014. október/
8. szám

Kedves Partnereink!
Örömmel jelentkezünk hírlevelünk legújabb számával, melyben olvashatnak az FSZK RÉV
Programiroda által bonyolított, szolgáltatóknak szóló SZER Konzultációs napról; a projekt
keretében, Veszprémben megvalósított integrációs sportrendezvényről; és szemezgethetnek
néhány hasznos szakmai hír és információ között.
Hírsarok rovatunkban az Önök által írt sikertörténeteket jelentetjük
folyamatosan várjuk írásaikat a revhalozat@fszk.hu e-mail címre.

meg,

ahová

Szeretnénk továbbá figyelmükbe ajánlani a RÉV projekt honlapját, melyen megosztjuk saját
és a nagyvilág szakmailag érdekes híreit a www.revprojekt.hu weboldalon.
Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!
Elérhetőségeink:
Név

E-mail cím

Telefonszám

Dr. Kissné Huszár Anikó
Hálózat munkacsoport
szakmai koordinátor

huszar.aniko@fszk.hu
revhalozat@fszk.hu

+36 (1) 450-3243/ 113
mellék

RENDEZVÉNYEINK
SZER – KONZULTÁCIÓS NAP
Az FSZK RÉV Programiroda 2014. október 8-án
csoportos konzultációs lehetőséget biztosított a
Szolgáltatás Elemző Rendszer (SZER) használói
számára.
A találkozón a szolgáltató szervezetek részéről 25
munkatárs jelent meg, ahol azok a tématerületek
kerültek megtárgyalásra, melyet a résztvevők
előzetesen és a helyszínen kértek.
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TOVÁBBI SEGÍTSÉG A SZER HASZNÁLATÁHOZ
A szervezetek mindennapi munkájának segítésére a Szolgáltatás Elemző
Rendszerhez kapcsolódó Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) további bővítésére
kerül sor októberben.
A SZER féléves használata során írásban érkezett, valamint a konzultációkon
elhangzott kérdések és válaszok kerülnek feldolgozásra és közreadásra 2014.
október 30-án.
Az anyag szerkesztése során arra törekszünk, hogy a meglévő dokumentum
bővítése úgy történjen, hogy a jelenlegi és a szolgáltatásba újonnan belépő új
felhasználók mindennapi munkáját egyaránt segítse. Ezért a témák feldolgozása
egészen az alapoktól indul.

INTEGRÁCIÓS SPORTNAP VESZPRÉMBEN
„AZ ÉRTÉK BENNÜNK VAN ”
2014. október 9-én a RÉV projekt keretében
integrációs sportnap került megrendezésre a
Veszprémi Lovassy László Gimnáziumban.
A sportnapra a város hat iskolájából, valamint
Tapolcáról, Kaposvárról és Budapestről érkezett
közel kétszáz fogyatékkal élő és ép fiatal, hogy tíz
sportágban mérje össze tehetségét. Az egész napos
program lehetőséget nyújtott arra, hogy a fiatalok
egymással együttműködve, a mozgás felszabadító és örömteli élményén keresztül,
játékosan fedezzék fel a fogyatékos emberek világát és kipróbáljanak különböző kevésbé
ismert sportágakat.
További sajtó híreket itt olvashat.

HASZNOS INFORMÁCIÓK
Foglalkozás és Egészség Projekt (Occupation and Health Project)
A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara
projektpartnerével, az Eszéki Egészségközponttal valamint a Baranya megyei és Eszékbaranyai munkaügyi központokkal, mint társult partnerekkel együtt 2013. szeptember
elején a magyar-horvát IPA együttműködési program keretében támogatást nyert a
„Foglalkozás és egészség” című projektjének (Occupation and Health Project)
megvalósítására.
A projekt egyik konkrét célja volt az ILO ISCO 08 rendszerére épülő osztályozási rendszer
alapján
elkészíteni
a
„Kézikönyv
a
foglalkozások
egészségi
szempontjainak
meghatározásához” című szakkönyvet.
A cikkhez és a kézikönyv letöltéséhez, kérjük, kattintson ide!
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ÚT A PIACI MUNKA VILÁGÁBA
Az
ESÉLY
LABOR
EGYESÜLET
gondozásában,- az „Út a piaci munka
világába” - TÁMOP-1.4.3-10/1-2f-20110003 című projekt keretében a magyarországi közfoglalkoztatás integrációs funkciójának
rendszerszintű fejlesztése kapcsán olyan kutatások, módszertani kézikönyvek és
módszertani segédletek születtek, melyek nagy hangsúlyt fektettek a személyhez illeszkedő
segítés és a nyílt piaci munkahelyekre kivezetés lehetséges eszközeire. A kiadványokat az
alábbi linkeken érheti el:
Közfoglalkoztatási ismeretek:
ITT
A közfoglalkoztatást szervezők értékei:
ITT
A közfoglalkoztatottak jellemzői:
ITT
Út a szociális vállalkozások felé:
ITT

ALAPVETŐ KÉPZÉSI TANANYAG
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 megvalósító konzorciumban részt vevő három védett munkahelyen –
KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Kft., ERFO Nonprofit Kft., FŐKEFE Rehabilitációs
Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. – megvalósuló, ún. alapvető és szakmai képzések
jelentik. Az alapvető képzési tananyag szabadon felhasználható és mindenki számára
elérhető ITT.

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.
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HÍRSAROK
A CIVIL NONPROFIT KFT.

ÚJ FIÓKTELEPET NYITOTT

2014. október 3-án került átadásra a Civil Nonprofit Kft. új,
gombai fióktelepének épülete, ahol hamarosan 20-30 fő
fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállaló
részmunkaidős foglalkoztatása kezdődik meg.
A fióktelepen a megnyitást követően csomagolási tevékenység
végzését, majd varroda kialakítását, valamint a munkavállalók
betanítását valósítja meg a szervezet. A Civil Nonprofit Kft. további híreiről ITT olvashat.

GYAKORLATORIENTÁLT MÓDSZEREK
AZ EGYÉNI FELMÉRÉSBEN ÉS FEJLESZTÉSBEN

A „KRAFT - Kreatív, fejlesztő, gyakorlatorientált módszerek az
egyéni fejlesztésben” elnevezésű projekt keretében olyan
módszerek és eszközök fejlesztését tűzte ki célul a
megvalósító nemzetközi konzorcium, amelyek a munkaerő-piaci szempontból
hátrányos helyzetű emberek munkába állási esélyeit javítják, illetve az őket
támogató civil szakmai szolgáltató szervezetek munkáját segítik. A Revita Alapítvány, a
svájci Förderverein cocomo, valamint két magyar partnere, a CSAT Egyesület és az
Országos KID Egyesület a 2014. október 14-én tartott zárókonferencia keretében mutatta
be a közös munka eredményeként létrehozott „KEY” módszert. A „KEY” az egyéni
felmérésben és fejlesztésben használható gyakorlatorientált módszer, amely a
kulcskompetenciák standardizált, dokumentált megfigyelését teszi lehetővé.
A módszertani anyag magyar, német és angol nyelven hamarosan elérhető lesz a
partnerek honlapján! Bővebb információt ITT talál.

VÁRHATÓ LEGFONTOSABB ESEMÉNYEK

AZ ORSZÁGOS HÁLÓZATI TALÁLKOZÓ
ÉS SZAKMAI MŰHELYEK

2015. ELSŐ NEGYEDÉVÉBEN KERÜLNEK MEGRENDEZÉSRE.

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