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Kedves Partnereink!
Legújabb hírlevelünkben megosztjuk Önökkel FOGLALKOZTATÁS 2016 projektünk nyolc
megvalósító
szervezetének
módszertani
ajánlásait,
amelyek
a
megváltozott
munkaképességű fiatalok nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedését támogató tevékenységük
tanulságaiból születtek.
Szintén figyelmükbe ajánljuk a rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező
munkáltatók nyilvántartását, csakúgy, mint a hazánkban 2016-ban lezajlott mikrocenzus
által feltárt, a fogyatékos és az egészségi ok miatt korlátozott népesség jellemzőit
összefoglaló KSH kiadványt.
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„MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK MUNKAERŐPIACI
INTEGRÁCIÓJÁT ELŐSEGÍTŐ PROGRAMOK TÁMOGATÁSA” –
FOGLALKOZTATÁS 2016
A PROGRAM EREDMÉNYEI A MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK TÜKRÉBEN
2017 márciusa és 2018 decembere között 8 szervezet valósította meg a projekt „A”
komponensét, mely az „Oktatási intézményből kilépő fiatalok elhelyezkedésének támogatása”
feladat köré szerveződött.
A 16-30 év közötti célcsoportba tartoztak a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézségekkel küzdő, illetve fogyatékos fiatalok, egyetemi hallgatók.
Most közreadott módszertani ajánlásaikban a szervezetek részletesen megosztják az
érdeklődőkkel, hogy milyen tapasztalatok megszerzésén át vezetett az út a fiatalok sikeres
munkaerőpiaci felkészítéséig, és egyúttal a célcsoportba tartozó fiatalok általános helyzetéről,
jellemzőiről, körülményeiről is árnyalt képet kaphatunk.
Szándékunk szerint az ajánlásokat haszonnal tanulmányozhatja, meríthet ötleteket belőlük
minden, a területen dolgozó szervezet.
Az ajánlásokat a következő linken érhetik el:
http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/komplex-rehabilitacio/foglalkozasirehabilitacio/foglalkoztatas-2016/modszertani-ajanlasok/

AKKREDITÁCIÓS TANÚSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ MUNKÁLTATÓK
NYILVÁNTARTÁSA
Budapest Főváros Kormányhivatala közzétette honlapján a 2018-ban rehabilitációs
akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatók nyilvántartását, melyet az érdeklődők
az alábbi linken érhetnek el:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/foglalkoztatasi-rehabilitacio
A nyilvántartás alapján a TÁRS projekt Foglalkoztatási Munkacsoportja térképet készített a
tájékozódás megkönnyítése érdekében, melyet a következő címen lehet elérni:
goo.gl/JBupEX
Frissítésre került a munkacsoport által korábban elkészített Akkreditált foglalkoztatás című
kiadványban található térkép is, mely kiadvány a következő linken található:
http://fszk.hu/kiadvany/akkreditalt-foglalkoztatas/
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A

FOGYATÉKOS ÉS AZ EGÉSZSÉGI OK MIATT KORLÁTOZOTT NÉPESSÉG

JELLEMZŐI
A hazánkban 2016-ban lezajlott mikrocenzus adatainak felhasználásával állította össze a
Központi Statisztikai Hivatal „A fogyatékos és az egészségi ok miatt korlátozott népesség
jellemzői” című kiadványát.
A kiadvány tanúsága szerint a foglalkoztatás - a közlekedés és az egészségügyi ellátás
mellett – az egyik olyan terület, ahol a megkérdezettek leginkább tapasztalják a hátrányos
megkülönböztetést. Összességében elmondható, hogy a megváltozott munkaképességű
személyek közül fele annyian dolgoznak, mint a teljes népességben.
A kiadvány végén megtalálható a KSH oldalán a témában elérhető részletes táblák
jegyzéke, csakúgy, mint ahogyan a felmérés során az egyes fogyatékosságtípusok
meghatározására használt kategóriák is felsorolásra kerülnek.
A kiadvány az alábbi linken érhető el:
http://tamogatoweb.hu/olvasnivalo/mikrocenzus_2016_8.pdf
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