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Kedves Partnereink!
Hírlevelünk jelenlegi számában közzétesszük a legújabb SZER gyorsjelentést, valamint
tájékoztatást adunk a fejlesztő foglalkoztatás új törvényi szabályozásához kapcsolódó
mintadokumentumok elérhetőségéről.
Figyelmükbe ajánljuk még ezen kívül a június 27-én megjelent jövő évi központi
költségvetést, valamint az intézményi férőhely kiváltás program foglakoztatási
komponensének költségvetés-tervezését támogató segédletünket.
Hírlevelünkben olvashatnak az emberi erőforrások miniszterének
fogyatékosságügyi tanácsba való delegálásról szóló hirdetményéről is.
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országos

Ezúton kívánunk minden partnerünknek kellemes nyarat és jó pihenést!
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AKTUALITÁSOK
MEGJELENT A LEGÚJABB SZER GYORSJELENTÉS
Elkészült a 11. SZER gyorsjelentés, mely a Szolgáltatáselemző Rendszer
adatállományának 2014. április 1. és 2017. május 31. közötti időszaka
alapján ad átfogó képet a bevont álláskeresőkről, a velük kapcsolatban álló
munkáltatókról és a bejelentett állásajánlatokról .
A SZER jelentés
érhető el.

SZAKMAI HÍREK, INFORMÁCIÓK

MINTADOKUMENTUMOK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSHOZ
A fejlesztő foglalkoztatásra vonatkozó törvényi rendelkezések 2017. április 1. napján léptek
hatályba a szociális törvényben, mellyel lényegesen átalakult a szociális intézményi
foglalkoztatás korábbi rendszere.
Az új jogszabály a fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatáshoz kapcsolódóan a szolgáltatást
nyújtó szervezetek számára különféle szakmai dokumentumok elkészítését, megállapodások
megkötését írja elő, azok lényegi tartalmát meghatározva.
A CÉHálózat Egyesület (www.cehalozat.hu) a hatályos jogszabályi rendelkezések
figyelembevételével, jogász bevonásával több mintadokumentumot, dokumentumsablont is
összeállított, melyek az alábbi linkeken érhetők el:






együttműködési megállapodás minta (fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szervezet
fenntartója és intézményi jogviszony alapján szociális szolgáltatást, ellátást nyújtó
intézmény, szolgáltató fenntartója között);
a fejlesztői jogviszonyra vonatkozó szerződéstervezet minta;
a munka- és szervezet pszichológussal kötendő szerződéstervezet minta; valamint
a foglalkoztatási szakmai program sablon.

A mintadokumentumok segítségül szolgálhatnak minden fejlesztő foglalkoztatás
szolgáltatást nyújtó szervezet számára saját dokumentumaik elkészítéséhez módszertani
segédletként.
A dokumentumok készítői felhívják a figyelmet arra, hogy a segédletek csak iránymutatásul
szolgálnak, kereteket adnak a végleges dokumentumok készítéséhez, melyhez
nélkülözhetetlen az alapos szakmai és tartalmi kidolgozás.
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Fontos tudni azt is, hogy a jogszabályi rendelkezések változása érintheti a dokumentumok
tartalmát.
A segédletek közzétételét - azzal a céllal, hogy segítse a szolgáltatók munkáját -, a
CÉHálózat Egyesület lehetővé teszi az FSZK RÉV projekt számára.

HASZNOS TUDNIVALÓK

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 2018
A Magyar Közlöny 2017. június 27-i, 100. számában jelent meg Magyarország 2018. évi
központi költségvetése, mely egyebek mellett az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi
önkormányzatok és a magán intézmények fenntartói közcélú és egyéb tevékenységének
támogatásáról, valamint a nyugdíjemelés, egyes illetmények és meghatározott díjak,
támogatások és járadékok alapjának mértékéről rendelkezik. A lapszám
érhető el.

MEGJELENT

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS FOGLALKOZTATÁSI

KOMPONENSÉNEK KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZÉSI SEGÉDLETE
Amint azt májusi hírlevelünkben jeleztük, a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja
újabb, az intézményi férőhely kiváltásban érintett intézmények munkájának támogatását
célzó kiadványt készített el.
A Segédlet az intézményi férőhely kiváltás program foglakoztatási komponensének
költségvetés-tervezéséhez című tematikus füzet szerzői igyekeztek összegyűjteni a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó lehetséges költségelemeket, mely hasznos segítséget nyújthat
a tervezést végző szakemberek számára. A FSZK honlapján, az alábbi
elérhető el.
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AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERÉNEK HIRDETMÉNYE
FOGYATÉKOSSÁGÜGYI TANÁCSBA VALÓ DELEGÁLÁSRA

AZ

ORSZÁGOS

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsról szóló 1330/2013. (VI. 13.) Korm.
határozat 10. pontja értelmében a Tanács tagjainak megbízatása 2017. szeptember 30án lejár.
A Korm. határozat 6. pontjának d) alpontjában meghatározott 4 tag delegálásának
előkészítése érdekében
felhívom a fogyatékos személyek érdekvédelmét ellátó civil szervezeteket, hogy
jelöljenek tagot az újjáalakuló Országos Fogyatékosságügyi Tanácsba.
A Tanácsban tényleges tagsággal rendelkező tagok személyéről a jelöltekből álló, az
Országos Fogyatékosságügyi Tanács titkára által összehívott delegáló ülés dönt.
A jelölésre azon civil szervezetek jogosultak, amelyek a bírósági nyilvántartásban
szerepelnek, továbbá létesítő okiratuk, illetve alapszabályzatuk szerint a fogyatékos
személyek vagy valamely fogyatékossági csoport érdekében működnek. Jelen hirdetmény
alapján nem jelölhet tagot a fent idézett Korm. határozat 6. pontjának b), c), e), f)
alpontjában nevesített, illetve ezekben tagsággal rendelkező szervezet.
A delegálásra való jelölés bejelentéséhez csatolni szükséges:
a) a Korm. határozat 23. pontja szerinti nyilatkozatot;
b) a szervezet bejegyzéséről szóló bírósági végzés 30 napnál nem régebbi hitelesített
másolatát;
c) a szervezet létesítő okiratát, vagy alapszabályát, valamint
d) a szervezet bírósági végzésben megjelölt képviselőjének 30 napnál nem régebbi,
közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát.
A delegálással kapcsolatos költségek a delegáló szervezetet terhelik.
A delegálásra való jelölést a hirdetmény közzétételétől számított 30 napon belül kell
bejelenteni a Tanács titkáránál. (cím: Országos Fogyatékosságügyi Tanács dr. Szőke László,
1132 Budapest, Visegrádi u. 49. fsz. 11.).
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