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Kedves Partnereink!
Hírlevelünk jelenlegi számában közzé tesszük a legújabb SZER gyorsjelentést, beszámolunk
volt partnereink, a három nagy állami foglalkoztató szervezetnél történt változásról, az
akkreditált foglalkoztatók számára nyújtott többlettámogatásról, nyertes pályázatokról
valamint a szociális foglalkoztatás rendszerének áprilistól életbe lépő átalakulásáról.
Elérhetőségeink:
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Bela Szilvia
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revhalozat@fszk.hu

+36 1 450 3243/113 mellék

AKTUALITÁSOK
MEGJELENT A LEGÚJABB SZER GYORSJELENTÉS
Elkészült a 10. SZER gyorsjelentés, mely a Szolgáltatáselemző Rendszer
adatállományának 2014. április 1. és 2017. február
28. közötti időszaka alapján ad átfogó képet a
bevont
álláskeresőkről,
a
velük
kapcsolatban álló munkáltatókról és a
bejelentett állásajánlatokról .
A SZER jelentést
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érheti el.

SZAKMAI HÍREK, INFORMÁCIÓK
EGYSÉGES VEZETÉS ALÁ KERÜLT A HÁROM ÁLLAMI FOGLALKOZTATÓ
A 174 telephelyen összesen több mint 8000 megváltozott munkaképességű dolgozót
foglalkoztató három állami céget - Kézmű, Főkefe és Erfo - a hatékonyabb működés
érdekében, Becker György személyében egy ügyvezető irányítja a jövőben.
A korábban egymástól függetlenül működő cégek gyakran azonos tevékenységet végeztek,
de külön adminisztrációval, logisztikával dolgoztak, ezért most az új ügyvezető egyik fontos
feladata a stratégiák összehangolása, a fölösleges párhuzamosságok megszüntetése, a
szállítások, a termelésirányítás vagyis a működés ésszerűsítése.

TÖBBLETTÁMOGATÁS

MEGVÁLTOZOTT

MUNKAKÉPESSÉGŰ

SZEMÉLYEK

FOGLALKOZTATÁSÁRA

Mintegy ötmilliárd forint többlettámogatást biztosít a kormány a megváltozott
munkaképességűeket alkalmazó akkreditált foglalkoztatóknak, ezt Czibere Károly az Emberi
Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős
államtitkára jelentette be.
2017-ben több mint 34 milliárd forintot szán a kormány a költségvetésből a megváltozott
munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatására. Ezt most további 5,1 milliárd
forinttal egészítik ki a minimálbér- és bérminimum-emelés kompenzálásáért. Így ebben az
évben több mint 39 milliárd forint jut a rehabilitációs foglalkoztatásra.

A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE
A foglalkozási rehabilitáció hazai rendszere az elmúlt évtizedben jelentős átalakuláson ment
keresztül, amely érintette nemcsak a szabályzók, hanem a szemlélet, a minősítés, az
ellátási formák, a támogatási rendszerek és az intézményi rendszer változását is. A komplex
rehabilitáció szemléletének megjelenése és gyakorlati alkalmazása új elvárásokat hozott
mind az állami feladatellátás, mind pedig az államon kívüli – civil és gazdasági – szereplők
vonatkozásában.
Az intézményi férőhely kiváltást támogató TÁRS projekt keretében elkészült egy tájékoztató
füzet, mely bemutatja a foglalkozási rehabilitáció jelenlegi intézményrendszerét.
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Ez a tájékoztató füzet az egyik eleme annak a sorozatnak, melyben a kiváltáshoz
kapcsolódó foglalkoztatási és foglalkozási rehabilitációs témák kerülnek bemutatásra. A
sorozat további elemeit az FSZK honlapján szintén megtalálhatják az érdeklődők.
A tematikus füzetet
érheti el.

ELBÍRÁLÁSRA KERÜLTEK A PÁLYÁZATOK
Ahogyan a januári hírlevelünkben olvashatták, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
feltételes pályázatot hirdetett meg 2016. december végén a “Megváltozott munkaképességű
személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása” címmel.
A pályázat célja egy egymásra épülő foglalkozási rehabilitációs rendszer alapjainak
megteremtése, amely az iskolát befejező fiatal korosztálytól kezdve, a különféle
fogyatékossági csoportok és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási
problémáinak feltárása révén a jövőben lehetőséget biztosít a célzottabb munkaerő-piaci
beavatkozások, programok kidolgozásához, a megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatásának bővítéséhez, a társadalmi szemléletformáláshoz.
Örömmel jelentjük, hogy a pályázati programra beérkezett 27 db pályázat bírálata, a
Pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően megtörtént.
A támogatott pályázatok listájáról az alábbi

tájékozódhatnak.

HASZNOS TUDNIVALÓK

ÁTALAKUL A SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS RENDSZERE
A 2017. év jelentős változásokat hozott a foglalkozási rehabilitáció jog- és
intézményrendszerében. Az egyik ezek közül a korábbi szociális foglalkoztatás fejlesztő
foglalkoztatássá történő – nem csak az elnevezésben, de rendszerszinten is történő –
átalakulása.
Az új jogszabály 2017 áprilisától lép életbe, számos változást
hozva az eddigi rendszerbe. A változást érintő főbb pontokról az
SZGYF
honlapján
közreadott
tájékoztató
előadásból
is
értesülhetnek az érdeklődők, melyet alábbi
érhetnek el.
Programirodánk is készít egy a témával foglalkozó tematikus
füzetet, melyet a következő hírlevélben adunk közre.
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