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2018. I. szám

Kedves Partnereink!
Ezúttal arról szeretnénk hírt adni, hogy megtartottuk a halmozottan hátrányos helyzetű
egészségkárosodott vagy fogyatékos személyek foglalkoztathatóságának elősegítését célzó
FOGLALKOZTATÁS 2017 programunk nyitó szakmai délutánját.
Nagy örömünkre szolgál, hogy immár az e program folytatását jelentő FOGLALKOZTATÁS
2018 projektünk is meghirdetésre került, hírlevelünkben megtalálják a pályázat részleteit,
valamint regisztrálhatnak február 1-jén tartandó tájékoztató napunkra is.
Ezek mellett figyelmükbe szeretnénk ajánlani a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
által a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának munkaerőpiaci
előrejelzése témában (Prognózis 2017) készített anyagát, valamint a Tolna Megyei
Kormányhivatal Mi mennyi 2018-ban összeállítását.
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AKTUALITÁSOK

FOGLALKOZTATÁS 2017 PROJEKTNYITÓ SZAKMAI DÉLUTÁN
A rendezvényen a tizenhat nyertes szervezet megosztotta egymással a pályázatukban
vállaltakat, rövid prezentáció keretében bemutatták, hogy konkrétan milyen lépéseket
terveznek megvalósítani a halmozottan hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerőpiaci
integrációjának elősegítésére.
A projekt eredményeként a következő számok válnak majd valóra: a programba bevonni
tervezett személyek száma 664, közülük 186 fő kerül majd elhelyezésre a nyílt
munkaerőpiacon, miközben a szervezetek 204 nyílt piaci munkáltatóval építenek ki
dokumentált kapcsolatot.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS:
FOGLALKOZTATÁS

2018,

MEGVÁLTOZOTT

MUNKAKÉPESSÉGŰ

SZEMÉLYEK MUNKAERŐ-PIACI INTEGRÁCIÓJÁT ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOK
TÁMOGATÁSA
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérésére meghirdettük a Megváltozott
munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok
támogatása (kód: FOGLALKOZTATÁS 2018) című pályázatunkat
A pályázati program átfogó célja a megváltozott munkaképességű – beleértve az
egészségkárosodott
vagy
fogyatékos
–
személyek
társadalmi
integrációjának,
foglalkoztathatóságának, valamint foglalkoztatásának elősegítése, innovatív programok és
együttműködések, továbbá munkáltatói szemléletformálás és társadalmi tudatosság-növelés
és érzékenyítés révén, a fenntarthatóságot fókuszba helyezve. Közvetlen cél továbbá a már
évek óta sikeres programok – a Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés, a Segítő
Vásárlás és a Jobb Velünk a Világ programok – további működtetésének és fejlesztésének
biztosítása.
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A pályázat öt komponensből áll a következő tevékenységtípusok szerint:

Komponens

„A” komponens

„B” komponens

„C” komponens

Tevékenységtípus
megnevezése
Ágazatközi együttműködési
modellprogramok
támogatása a fogyatékos
(SNI)
fiatalok
oktatásból
munkába
lépésének
elősegítése érdekében
Megváltozott
munkaképességű személyek
munkaerőpiaci integrációját
elősegítő innovatív szakmai
programok és foglalkoztatást
népszerűsítő
rendezvények
támogatása
Fogyatékosság-barát
Munkahely Elismerés

„D” komponens

Segítő Vásárlás

„E” komponens

Jobb Velünk a Világ program

Egy pályázó által
maximálisan
pályázható
összeg

Rendelkezésre
álló maximális
keretösszeg

4.000.000 Ft

20.000.000 Ft

6.000.000 Ft

168.400.000 Ft

16.000.000 Ft

16.000.000 Ft

15.000.000 Ft

15.000.000 Ft

9.000.000 Ft
Mindösszesen:

9.000.000 Ft
228.400.000
Ft

A teljes pályázati dosszié hozzáférhető az ezen a hivatkozáson.
Az érdeklődők számára pályázói tájékoztató napot tartunk 2018. február 1-jén 13.00 –
16.00 óra között az FSZK-ban. Amennyiben részt szeretne venni a rendezvényen, kérjük
előzetesen jelezze részvételi szándékát az alábbi linkre kattintva:

REGISZTRÁCIÓ
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MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK FOGLALKOZTATÁSÁNAK
MUNKAERŐ-PIACI ELŐREJELZÉSE - PROGNÓZIS 2017
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet
alapján a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése
érdekében munkaerő-piaci előrejelzést készített.
A prognózis elkészítése során a Főigazgatóság felmérte a megváltozott munkaképességű
személyekre irányuló aktuális és rövid távú munkaerő-piaci keresletet, feltárta a nyílt
munkaerőpiacon működő munkaadók megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatására irányuló foglalkoztatási hajlandóságát.
A munkaerő-piaci előrejelzés itt érhető el.

MI MENNYI 2018-BAN?
A Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály
jelentetett meg azt a dokumentumot, melyben összegyűjtve szerepel, hogy 2018. január 1től „mi mennyi”. Munkabérek, illetmények, nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások, támogatások,
keresetpótló juttatás, szociális ellátások, munkaadók és munkavállalók által fizetendő
közterhek, adósávok, adókedvezmények és még néhány sokakat érintő terület számai
tekinthetők meg.
A dokumentum innen tölthető le.
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