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A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által
megváltozott munkaképességű személyek számára nyújtható
TÁMOGATHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) a
megváltozott

munkaképességű

személyek

ellátásaival

kapcsolatos

eljárási

szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmr.)
rendelkezéseinek megfelelően a Főigazgatóság által üzemeltetett elektronikus
felületen a tárgyévben közzéteszi a rehabilitációs ellátásban részesülő személyek és
a rehabilitációs szolgáltatást kérő személyek (a továbbiakban együtt: rehabilitációs
szolgáltatásban

részesülő

személyek)

számára

támogatható

képzések

és

szolgáltatások körét. Ezzel kapcsolatban a Főigazgatóság az alábbiakról tájékoztatja
az érdeklődőket:

Támogatható képzések
A rendelkezésre álló források, a bejelentett munkaerő-igények, a munkaerő-piaci
előrejelzések, valamint az ügyfelek képességei, foglalkoztatási helyzete és várható
elhelyezkedési lehetőségei alapján az Mmr. 21/I. § (1) bekezdésének valamint a
21/K. § (1) bekezdésének megfelelően meghatározásra került a 2018. évben
támogatható

képzések

köre,

amelyhez

a

Főigazgatóság

a

rehabilitációs

szolgáltatásban részesülő személyeknek képzési célú támogatást nyújthat. A
támogatható képzések körét a mellékelt táblázat (Támogatható képzések jegyzéke
2018) tartalmazza.
A Főigazgatóság által meghatározott képzési irányoktól eltérő (és képzési jegyzéken
nem szereplő) képzésben történő részvétel akkor támogatható egyénileg, ha a
képzés a támogathatóság feltételeinek megfelel, a munkaadói igényekhez igazodik,
és az ügyfél munkaerő-piaci helyzetének javításához a megszerzendő képesítés, új
ismeret érdemben hozzájárul, és emellett a munkaadók által benyújtott munkaerőigény a programrésztvevő ügyfelek munkaerő-közvetítésével nem kielégíthető.
A rendelkezésre álló források, a bejelentett munkaerő-igények, a munkaerő-piaci
előrejelzések, valamint a rehabilitációs szolgáltatásban részesülő személyek
képességei, foglalkoztatási helyzete és várható elhelyezkedési lehetőségei alapján a
Főigazgatóság az Mmr. 21/J. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített, a munkaadónál

már

foglalkoztatásban

álló

megváltozott

munkaképességű

munkavállalók

képzéséhez a 2018. évben nem nyújt képzési célú támogatást.

Támogatható szolgáltatások és az igénybevétel feltételei
Az Mmr. 21/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a rendelkezésre álló források és
a támogatásra jogosultak foglalkozási rehabilitációs igényei – így különösen a tartós
munkaerő-piaci

visszailleszkedéshez

szükséges

foglalkozási

rehabilitációs

fejlesztések, támogatások és az egyéni foglalkozási rehabilitációs tervekben
meghatározott rehabilitációs szolgáltatások – alapján meghatározásra került a 2018.
évben a rehabilitációs szolgáltatásban részesülő személyek számára támogatható
foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások köre és a szolgáltatások igénybevételének
különböző feltételei.
A 2018-as évben rehabilitációs szolgáltatásban részesülő személyek minél hamarabb
megvalósuló, nagy létszámú, tartós elhelyezkedése érdekében az alábbi munkaerőpiaci

eredményekre

vonatkozó

elvárások

mellett

nyújtható

támogatás

megváltozott munkaképességű programrésztvevők számára.
Támogatott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás

Foglalkozási rehabilitációs munkatanácsadás

Nem megállapítható

Foglalkozási rehabilitációs álláskeresési tanácsadás

Nem megállapítható

Foglalkozási rehabilitációs célú pályatanácsadás

Nem megállapítható

Foglalkozási rehabilitációt elősegítő pszichológiai tanácsadás

Nem megállapítható

Foglalkozási rehabilitációs mentori szolgáltatás

Nem megállapítható

Foglalkozási rehabilitációt elősegítő álláskeresési technikák tréning

Nem megállapítható

Képzésre történő fejlesztő felkészítés

Nem megállapítható

Foglalkozási rehabilitációt elősegítő újraorientáló foglalkozás

Nem megállapítható

Foglalkozási rehabilitációs célú munkaközvetítés

1

Foglalkoztatásra irányuló
elvárás1

a teljes szolgáltatási díj kifizetéséhez 2018. február elsejétől.

Megállapítható

a

A támogatások igénybevételének feltételei
A

támogatások

alanya

az

a

megváltozott

munkaképességű

személy,

aki

rehabilitációs szolgáltatásban részesülő személy.
Az ügyfél az EFOP-1.1.1-15 vagy a VEKOP-7.1.3-15 kiemelt, „Megváltozott
munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű illetve az EFOP 1.9.3 – VEKOP17 „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése” elnevezésű,
Főigazgatóság által működtetett projektekbe aláírt együttműködési megállapodás
alapján bevonásra került2, hatályos együttműködési megállapodása van és emellett:


a projektben foglalkoztatott munkatárs javaslatot tesz a támogatásban való
részvételre, és



az ügyfél által választott képző intézménynél, akkreditált szolgáltatónál a
támogatás igénybe vételének feltételei fennállnak és



az ügyfél vállalja, hogy támogatási szerződést köt a Főigazgatósággal az adott
támogatás igénybevételéről.

A projektekről bővebb információ érhető el a Főigazgatóság által üzemeltetett
elektronikus honlapon.

Kelt: Budapest, 2018. január
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Szakmatámogatási Főosztály
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A projektekben programrésztvevővé válhat a Főigazgatóság és az ügyfél közös döntése alapján az a

személy, aki megfelel az alábbi kritériumok egyikének: a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.)
22. § a) - d) pontja alapján megváltozott munkaképességű személy, vagy az Mmtv. 38/C. § (1)
bekezdés alapján továbbfolyósított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy, vagy
az Mmtv. 19. § (1a) bekezdés szerint rokkantsági ellátásban részesül.

