A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása
hazánkban kiemelkedően fontos társadalmi és gazdasági
feladat.
A Szt. Cirill és Method Alapítvány által megvalósított
TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0050 azonosító számú, a
„Veled, Érted!”program azt a célt tűzte ki maga elé, hogy
segíti a megváltozott munkaképességűek nyílt
munkaerőpiacon történő elhelyezkedését, KomáromEsztergom megyében.
A program sikerességének egyik záloga a munkáltatókkal történő folyamatos
kapcsolattartás, az érdeklődők széleskörű tájékoztatása, szükség szerinti támogatás
nyújtása.
Célkitűzéseink összhangban állnak az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseivel, a
program hozzájárul a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésének megakadályozáshoz
és önálló jövedelemszerzésre való képesség javításához.
Programunk sikereit garantálta, hogy munkánkat több síkon végezzük, integrált
megoldási módokat keresünk. Jól képzett és tapasztalt szakmai munkatársaink
együttműködnek a megváltozott munkaképességű álláskeresőkkel, a megváltozott
munkaképességűeket
alkalmazni
kívánó
munkáltatókkal,
illetve
egyéb
partnerszervezetekkel, mind a civil, mind pedig az állami szférából.

SZOLGÁLTATÁSAINK MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ ÜGYFELEKNEK:
•
•
•
•
•
•
•
•

személyre szabott munkaerő- piaci szolgáltatás
az elhelyezkedést akadályozó tényezők feltárása, segítségnyújtás a megoldási
alternatívák megtalálásában
az ügyfél egyéni képességeinek, aktuális állapotának megfelelő munkahely,
munkakör megtalálása
segítségnyújtás az álláskeresésben, önéletrajzírásban
állásinterjúra történő felkészítés
szükség esetén szakembereink rendelkezésre állnak a betanulás és a munkahelyi
beilleszkedés során
támogatás az elhelyezkedés feltételeinek megteremtésében
hivatali ügyintézés segítése

SZOLGÁLTATÁSAINK MUNKÁLTATÓKNAK:
•
•
•
•

•

egyedi támogatási forma, a munkáltatók igényeihez igazítva
segítségnyújtás munkakör kialakításában, a megfelelő munkafeltételek
megteremtésében
segítségnyújtás a megfelelő munkaerő megtalálásában, kiválasztásában
az alkalmazni kívánt megváltozott munkaképességű ügyfél kiválasztását követően
a munkáltató igényeinek megfelelően segítünk a betanítási folyamatban,
elősegítjük a munkahelyi beilleszkedést
segítségnyújtás, tájékoztatás a megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatásának szabályairól, törvényi változások hatásairól, igénybe vehető
támogatásokról

Munkaerő-piaci
szolgáltatásunk
egyik
legfontosabb
ismérve, hogy a megváltozott munkaképességű emberek
képességeiknek és képzettségüknek megfelelően normál
munkahelyen, egészséges kollégákkal dolgoznak. A cél a
munkahelyi közösségbe való minél szélesebb körű integráció
elősegítése. A munkahelyen elért integráció foka és az
ügyfeleink élethelyzetének javulása mutatja a szolgáltatásunk
eredményességét. A cél ugyanis nemcsak a munka világába
történő betagolás, hanem a közösségi integráció, vagyis a
társadalom életében való aktív részvétel.
Programunk
2013.
augusztustól
segíti
a
megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
nyílt
munkaerő-piaci
elhelyezését, ezáltal segítve hozzá a munkáltatókat a megfelelő
munkaerő megtalálásához, Komárom- Esztergom megyében.
A programba 2015 júniusáig 316 fő megváltozott munkaképességű álláskereső
bevonására került sor, közülük 88 főt sikeresen, 3 hónapot meghaladóan tudtunk
elhelyezni a nyílt munkaerőpiacon. 126 munkáltatóval vettük fel kapcsolatot,
nagyrészükkel jelenleg is aktívan együttműködünk. Igyekszünk a munkáltatók által
támasztott munkaerőigény maximális kielégítésére, a megfelelő embert a megfelelő
munkakörre alapelv figyelembevételével. Programunk alatt 109 partnerszervezetet
kerestünk meg, akikkel aktív kapcsolatot tartunk ügyfeleink sikeres elhelyezkedése és
tartós foglakoztatása érdekében. Partnereinkkel a hatékonyság és a kölcsönösség
jegyében kötöttünk együttműködési megállapodásokat.

Rólunk mondták
„Ügyfeleinktől
•

„Munkájukat gyorsan és pontosan végzik”

•

„Önök által az emberben picit tovább él a remény”

•

„Bármelyik ügyintéző szívesen, segítőkészen áll rendelkezésemre”

•

„A legnagyobb segítséget a mentori támogatás adta, mindent együtt intéztünk,
hogy jó munkám legyen”

•

„ Itt mindig hasznos tanácsokkal láttak el”

•

„ Nagyon élveztem a közös munkát, együtt megtaláltuk a megfelelő

állást”

•

„ Örömmel tájékoztatom, hogy megkaptam a felajánlott munkát. :)
még nem is sikerült elhinnem, de nagyon örülök neki.”

Egyelőre

•

•

„ Ügyfélből kolléga lettem, kapcsolattartó egy nagy cégnél… Újra felkerestem az
alapítványt, hogy együtt tudjunk dolgozni, másnak is találjunk olyan jó
munkahelyet, mint az enyém”
„Jól érzem magam, nem bántam meg, hogy idekerültem. Szeretek is forrasztani,
legalább nem unalmas”

Munkáltatóktól
•

„Pontos, következetes, megbízható partner”

•

„Tiszteletre méltó tevékenység”

•

„A megfelelő embert külditek a megfelelő helyre, nem csak szlogen, valóban így
van”

•

„Szakértelem, megkönnyítitek a munkáltatók dolgát”

•

„Sokrétű támasz vagytok”

•

„Bízom abban, hogy a projekt befejezése után még sokáig együtt tudunk
dolgozni”

•

„Szükség van a munkátokra!”

•

„Köszönöm a felvételi során nyújtott sok segítséget”

•

„Mindig örülünk, amikor jöttök”

Együttműködő partnereink
• AGC Glass Europe • AKH Abroncs Kereskedőház • Adecco Kft .• Bonafarm-Bábolna Kft. •
Coloplast Hungary Kft • Elcotronic Kft. • Docugroup Cégcsoport • Eurest Étteremüzemeltető Kft. •
Grundfos Magyarország Gyártó Kft.• GEDIA Hungary Kft. • Gemini Hr Kft. • Grafton Recruitment
Kft. • Grantek Elektronics Kft. • Grundfos Hungaria Kft. • Reckitt Benckiser Kft. • Simatech Kft.•
McDonald's Magyarországi Étteremhálózat Kft. • Mivisa Hungary Kft. • Motivating Graphics Hungary
Kft. • MEMFO Rehabilitációs Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. • Prohuman Kft. • T-Mátrix Kft. •
Philippine Hungaria Kft. • Relabor Foglalkozási Rehabilitációs Kft. • Top-Net Nívó Kft.• Sanmina-SCI
Magyarország Elektronikai Gyártó Kft. • T-HR Üzleti Tanácsadó Kft. • Wescast Hungary Autóipari
Zrt. • • Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület • Edutus Főiskola • Dorog és Vidéke Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat • Újratervezés Civilszervezet • FSZK Nonprofit Kft. • Forrás Rádió •
Grantek Elektronics Kft. • Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal • Jászai Mari Színház, Népház •
KEM Kormányhivatal • KISZÖV • Kisbér Város Önkormányzat • Kisbéri Kistérségi Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ • Komárom Város Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálata • Komárom-Esztergom megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat •Környe Község Polgármesteri
Hivatala • Művelődési Ház Környe • LISZI • Magyar Máltai Szeretetszolgálat REMUSZ • NapraForgó Nonprofit Közhasznú Kft. • Mosolygós Gyermekekért Alapítvány • Árpád Hotel Tatabánya •
Mozgáskorlátozottak KEM Egyesülete • Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala • TIT KEM
Egyesülete• Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat • Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetsége • SINOSZ KEM Egyesülete •Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzat • TJ ESZI
Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ • Vakok és Gyengénlátók KEM Egyesülete •
Vöröskereszt KEM Egyesülete

