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Kedves Partnereink!
Aktuális Hírlevelünkben tájékoztatjuk Önöket az FSZK FOGLAKOZTATÁS 2017 programja
keretében idén is megvalósult Neked MUNKA, nekem ÁLOM! rendezvénysorozatról, közzé
tesszük a legújabb SZER jelentést, valamint beszámolunk Rehabilitációs Programirodánk
intézményi
férőhely
kiváltáshoz
kapcsolódóan
megalakult
Foglalkoztatási
Munkacsoportjának aktuális tevékenységeiről.
Figyelmükbe ajánljuk a Munkaügyi Szemle legfrissebb, tematikus különszámát, amely
FOGLALKOZTATÁS 2016 programunk egyik megvalósítójának, a Pécsi Tudományegyetem
Munkatudományi és Foglalkozásegészségügyi Kiválósági Centrumának kilenc országban
végzett,
a
foglalkozási
rehabilitációt ösztönző rendszerek
átfogó kutatásának
tapasztalatairól ad számot.
Ugyancsak hasznos információkat tudhatunk meg a Munkaerőpiaci Tükör 2016 című
kiadványból, melynek egyik fejezete a munkaerőhiány magyarországi jellemzőit tárgyalja.
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AKTUALITÁSOK
NEKED MUNKA, NEKEM ÁLOM!
A FOGLALKOZTATÁS 2017 projekt keretében idén is lehetőség nyílt, hogy immár a harmadik
egymást követő évben megrendezésre kerülhessen a Neked, MUNKA, nekem ÁLOM!
program a Salva Vita Alapítvány szervezésében.
Az országszerte, Budapesten és 10 megyében 2018. március 19-23. között zajló esemény
során a fogyatékkal élő, illetve megváltozott munkaképességű emberek egy őket érdeklő
munkahelyen tölthettek egy napot, közelebbről megismerhettek egy eddig számunkra csak
álomnak tűnő munkakört, és egyúttal megismertethették magukat, képességeiket,
motivációjukat. A másik oldalon, a fogadó munkahelyek közösségei pedig személyes
tapasztalatokat szerezhettek egy olyan emberrel és élethelyzettel kapcsolatosan, melyről
eddig nagyon kevés ismerettel rendelkeztek.
A programsorozat fő célja tehát a fogyatékos és nem fogyatékos emberek közötti személyes
találkozásokat generálva a fogyatékos emberekkel szembeni előítéletek, félelmek oldása,
mely hozzájárul társadalmi befogadásukhoz, és növeli foglalkoztatási esélyeiket. A program
országos médianyilvánossága is azt a célt szolgálja, hogy a tágabb társadalom is értesüljön
a program céljairól és eredményeiről, támogatóiról.
A kezdeményezés Európa szintű, hiszen kilenc országban zajlott egy időben a program.

MEGJELENT A LEGÚJABB SZER GYORSJELENTÉS
Elkészült a 14. SZER gyorsjelentés, mely a Szolgáltatáselemző Rendszer
adatállományának 2014. április 1. és 2018. február 28. közötti időszaka
alapján ad átfogó képet a bevont álláskeresőkről, a velük kapcsolatban álló
munkáltatókról és a bejelentett állásajánlatokról .
A SZER jelentés
érhető el.
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VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEI
Az FSZK Rehabilitációs Programirodáján belül 2017-ben alakult meg a Foglalkoztatási
Munkacsoport, melynek feladata, hogy a „Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai
koordinációs műhely kialakítása” (TÁRS projekt) keretében a nagy bentlakásos szociális
intézmények lakóinak foglalkozási rehabilitációját szakmailag támogassa.
Ennek az összetett, sokrétű munkának egyik része az érintett intézmények dolgozóinak
szakmai támogatása, amely több szinten és módon valósul meg a projekt során.
Egyrészt a Munkacsoport számos szakmai anyagot készített a foglalkozási rehabilitáció, a
rehabilitációs foglalkoztatás témaköréhez kapcsolódóan. Elkészült többek között egy, az
intézményekben zajló ez irányú tevékenység támogatását segítő folyamatleírás „Az
intézményi férőhely kiváltás foglalkoztatási komponensének általános folyamata” címmel,
mely ezen a linken érhető el.
Másrészt a Munkacsoport tagjai kapcsolatfelvétel és partnerség építése céljából részt vettek
a pályázó intézmények helyszíni látogatásaiban 2017 szeptember és október hónapjaiban,
így tájékozódhattak az ott folyó foglalkoztatási tevékenységekről.
A TÁRS projekt által nyújtott szakmai-módszertani támogatás egyik kiemelkedően fontos
része a tudásmegosztás. Ennek keretében történik a hazai követésre méltó példák, jól
működő megoldások és gyakorlatok feltérképezése. A Munkacsoport 2017 második felében
kezdte meg a rehabilitációs foglalkoztatással kapcsolatos jó gyakorlatok feltárását és
terjesztését. Az eddig elkészült anyagok már hozzáférhetők itt, az FSZK honlapján. A
gyűjteményt folyamatosan bővítjük.

MUNKAÜGYI SZEMLE – 2018/3. TEMATIKUS KÜLÖNSZÁM
FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓT ÖSZTÖNZŐ RENDSZEREK NEMZETKÖZI
TAPASZTALATAIT VIZSGÁLÓ KUTATÁS MÓDSZERE ÉS FŐBB EREDMÉNYEI
A Pécsi Tudományegyetem Munkatudományi és Foglalkozásegészségügyi Kiválósági
Centruma FOGLALKOZTATÁS 2016 programunk keretében kilenc országban végzett átfogó
kutatást a foglalkozási rehabilitációt ösztönző rendszerek gyakorlatáról. Az eredményeket
egy zárótanulmányban összegezték, ennek 8 publikációja jelent most meg a Munkaügyi
Szemle aktuális tematikus különszámában.
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„A témafeldolgozás komplex, mindenre kiterjedő, emellett közérthető – így a szakpolitika, a
tudományos képzés, a terepen dolgozó szakemberek, szakterületi szakértők vagy akár a
megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók számára
egyaránt hasznos szakanyag készült” – jegyzi meg Giflo H. Péter, az FSZK ügyvezetője a
különszámhoz írt előszavában.
A Szemle különszámát itt érheti el.

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2016
Az MTA Közgazdaság-tudományi Intézete az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
támogatásával 2000-ben indította el a magyarországi munkapiac és foglalkoztatáspolitika
aktuális jellemzőit bemutató és a témakör egy-egy területét részletesen elemző
Munkaerőpiaci Tükör című évkönyvsorozatot. A legutóbbi szám külön fejezetben tárgyalt,
kiemelt témája a munkaerőhiány.
A kiadvány itt érhető el.
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