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Kedves Partnereink!
Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy szervezetünk augusztus végétől új székhelyen
folytatja tevékenységét.
Új címünk:
H-1138 Budapest Váci út. 191.
Telefon- és fax-elérhetőségeink nem változtak.
Aktuális hírlevelünkben olvashatnak az intézmény férőhely-kiváltási menedzserek számára
indítandó képzésünkről, és beszámolunk a megváltozott képességű munkavállalók
foglalkoztatásának elősegítését célzó két projektünk aktuális helyzetéről is.
Hírt adunk továbbá az újra megjelenő Munkaügyi Szemléről, és szíves figyelmükbe ajánlunk
egy újságcikket, mely könnyen érthető stílusban szól az autizmus spektrum zavarral élők
sajátosságairól, és külön is kitér arra, hogyan alakítható ki az autizmussal élők számára a
megfelelő munkahelyi környezet.
Elérhetőségeink:
Név

E-mail cím

Telefonszám

Erdész Márta
szakmai koordinátor

erdesz.marta@fszk.hu
revhalozat@fszk.hu

+36 1 450 3230/243 mellék
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(IFK)

MENEDZSEREK SZÁMÁRA
Az FSZK a tervek szerint 2017 októberében elindítja az Intézményi férőhely-kiváltási (IFK)
menedzser képzési programot. A programon való részvétel támogatott formában történhet
meg, azaz a résztvevők részéről térítésmentes lesz.
A programról bővebb információkat talál ajánlónkban.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az előzetes regisztráció nem jelenti a képzési programra való
jelentkezést. A képzési programot az engedélyezési eljárással összhangban fogjuk
meghirdetni, a meghirdetésről azok az érdeklődők, akik előzetes regisztrációjukat elküldték
részünkre, automatikusan értesítést kapnak.
Az előzetes regisztrációs felület az alábbi linkre kattintva érhető el:
IFK menedzser képzési programmal kapcsolatos előzetes regisztrációs felület

FOGLALKOZTATÁS 2016 - ÁGAZATKÖZI TALÁLKOZÓK
Szeptember közepétől 20 helyszínen indul el a Foglalkoztatás 2016 program keretében
szervezett országos ágazatközi találkozók sorozata.
A találkozók elsődleges célja több szakterület képviselőjének részvételével egy országos
helyzetkép kialakítása a hazánkban működő, pályakezdőket támogató intézményrendszerek
nyújtotta lehetőségekről, kiemelten a fogyatékos (SNI) fiatalok oktatásból munkába való
átlépésének elősegítése témában.
A Foglakoztatás 2016 című programról

olvashat bővebben.

FOGLALKOZTATÁS 2017 PROGRAM
A megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő
programok támogatására kiírt Foglalkoztatás 2017 pályázatunkra a 2017. szeptember 8-i
beadási határidőig 24 pályázat érkezett.
Augusztus 21-én a pályázat iránt érdeklődők számára tájékoztató napot tartottunk,
ismertettük a pályázat sajátosságait, és válaszoltunk a felmerült kérdésekre.
A pályázatok bírálata megkezdődött.
A nyertes pályázók 2017. november 1. és 2018. december 31. között valósíthatják meg
programjaikat.
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MEGJELENT A LEGÚJABB SZER GYORSJELENTÉS
Elkészült a 12. SZER gyorsjelentés, mely a Szolgáltatáselemző Rendszer
adatállományának 2014. április 1. és 2017. augusztus 31. közötti időszaka
alapján ad átfogó képet a bevont álláskeresőkről, a velük kapcsolatban álló
munkáltatókról és a bejelentett állásajánlatokról .
A SZER jelentés
érhető el.

AJÁNLÓ
ÚJRA MEGJELENIK A MUNKAÜGYI SZEMLE
Másfél éves kényszerszünet után újra megjelenik – némileg módosult tartalommal és
formában – a Munkaügyi Szemle emberierőforrás-gazdálkodási szakfolyóirat internetes
kiadása.
A publikációk a www.munkaugyiszemle.hu weboldalon szabadon elérhetők, letölthetők.

BESZÉLJÜNK AZ AUTIZMUSRÓL
Szíves figyelmükbe ajánljuk a Pszichológia Magazin augusztusi számában megjelent Nekik
két iskolatáskát teszünk a hátukra címmel megjelent cikket, mely közérthetően szól az
autizmussal élők sajátosságairól és arról, hogyan teremthető meg az a munkahelyi
környezet, amely számukra is lehetővé teszi a sikeres munkavégzést.
Az írást a következő linken olvashatja el:
http://hvg.hu/pszichologiamagazin/20170828_Nekik_ket_iskolataskat_teszunk_a_hatukra
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