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Kedves Partnereink!
Hírlevelünk jelenlegi számában tájékoztatást adunk a Szolgáltatáselemző Rendszer
működésével kapcsolatban, beszámolunk a Foglalkoztatás 2016 pályázathoz kapcsolódó
rendezvényről és az új tematikus füzeteinkről.
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AKTUALITÁSOK
FONTOS TÁJÉKOZTATÁS!
A RÉV projekt során kifejlesztett és fenntartási kötelezettséggel terhelt
Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER)
üzemeltetésének biztosítására az FSZK
támogatási szerződést kötött az Emberi
Erőforrások Minisztériumával. A
támogatás által a SZER folyamatos
és biztonságos működtetése
2019. szeptember 30-ig
biztosított.
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Az üzemeltetésre kötött korábbi szerződés lejárta miatt az FSZK beszerzési eljárás
keretében kiválasztotta az új szolgáltatót, aki a SZER átvételét 2017. április 26-án
megkezdi. Az átvétel átmeneti – várhatóan 2-3 munkanapnyi – leállással jár. Ez idő
alatt a rendszer nem lesz elérhető a felhasználók számára.
A rendszer működése ezt követően folyamatos és zavartalan lesz. Amennyiben problémát
észlelnek, kérjük, jelezzék az eddig megszokott módon.

SZAKMAI HÍREK, INFORMÁCIÓK

FOGLALKOZTATÁS 2016
Az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
megbízásából
az
FSZK
által
meghirdetett „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját
elősegítő programok támogatása” – FOGLALKOZTATÁS 2016 programhoz kapcsolódóan
április 11-én szakmai találkozó került megrendezésre az FSZK székhelyén.
A találkozón az Emberi Erőforrások Minisztériuma
képviseletében Árvai Csaba, a Foglalkozási Rehabilitációs
Főosztály főosztályvezetője köszöntötte a résztvevőket,
majd a programmegvalósító szerveztek tartották meg
prezentációjukat,
melynek
keretében
bemutatták
szervezeteiket,
szakmai
munkájukat
valamint
megvalósítani kívánt projektjeiket.
A találkozó kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a
résztvevők megismerhessék egymás szakmai munkáját, valamint megtalálják a programjaik
közötti kapcsolódási lehetőségeket, erősítve ezzel a program célkitűzéseit.

ÚJABB KIADVÁNY KÉSZÜLT
Elkészült és a FSZK honlapon is olvasható a TÁRS projekt
Munkacsoportjának legújabb kiadványa Fejlesztő foglalkoztatás címmel.

Foglalkoztatási

A közeljövőben várható további három kiadvány – Akkreditált foglalkoztatás,
Közfoglalkoztatás, valamint Segédlet az intézményi férőhely kiváltás program foglalkoztatási
komponensének költségvetés-tervezéséhez – megjelenése. Ezek a füzetek – illetve a már
korábban megjelentek – jól áttekinthető módon foglalják össze az intézmények számára a
foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalókat, a jogszabályi ismertetésen túl praktikus
tanácsokkal is segítve a szakembereket.
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