Rehabilitációs állásbörze sorozat valósult meg az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt
keretében
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által megvalósított EFOP-1.1.1-15
„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű foglalkozási
rehabilitációs célú kiemelt projekt egyik célja a munkaadók megváltozott
munkaképességű munkavállalókkal kapcsolatos érzékenyítése és szemléletformálása,
ennek megvalósításához külső szolgáltató szervezet bevonásával a konvergencia
régiókban működő munkaadók számára foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat
biztosít.
A munkaadók részére biztosított foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások keretében
célirányosan

megvalósul

a

program

célcsoportjába

tartozó

megváltozott

munkaképességű személyek elhelyezkedésének elősegítése érdekében a potenciális
munkaadók tájékoztatása, érzékenyítése, szemléletformálása, foglalkoztatásra történő
ösztönzése és rehabilitációs állásbörzén történő részvételének elősegítése egyéni vagy
csoportos formában történő tanácsadás biztosítása révén.
A projekt szakmai céljainak teljesítéséhez elengedhetetlen a munkaadók feltárása,
megkeresése, az intenzív munkaadói kapcsolattartás, a munkaadók szemléletének
formálása és érzékenyítése, a foglalkoztatás sikeres megvalósításához kapcsolódó
megfelelő információk átadása és a célirányos tanácsadás. A projekt résztvevők tartós
munkaerő-piaci elhelyezkedéséhez szükséges a munkaadók munkaerő-keresletének
feltárása, a kereslet élénkítése a megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatásában potenciálisan érdekelt munkaadók ösztönzésével, illetve adott
esetben a foglalkoztatási szándék orientálása a megfelelő munkakör kialakítására, a
fennálló sztereotípiák tompítása érdekében tájékoztatás a projekt célcsoportjáról, a
megváltozott munkaképességű emberekről, mint munkavállalókról.
A munkaadói szolgáltatások biztosítása keretében 2018. február hónapban a projekt
által érintett 18 megyére kiterjedő rehabilitációs állásbörze sorozat került
megszervezésre. A foglalkozási rehabilitációs állásbörze szolgáltatás a megváltozott
munkaképességű programrésztvevők és foglalkoztatásuk iránt érdeklődő, munkaerőigényt benyújtó munkaadók részvételével, a munkakapcsolatok kialakulását elősegítő
rendezvényen történő részvételt kívánta elősegíteni.

A 18 rendezvényen összesen 838 megváltozott munkaképességű ügyfél és 236 munkaadó
vett részt.
Mind a munkáltatók, mind a jelentkezők részéről pozitív volt az események általános
megítélése, melyet alátámaszt az a tény is, hogy több ügyfél munkaerő-piacra történő
integrálása is sikeres volt a rendezvény lezárását követően. Az EFOP-1.1.1-15 projekt
munkatársaihoz folyamatosan érkeznek a megváltozott munkaképességű személyekre
irányuló munkaerő-igények, egymás után kerülnek aláírásra további bérköltség-támogatási
szerződések annak érdekében, hogy a megváltozott munkaképességű személyek – nem
egyszer hosszú évek után – a munkaerő-piac aktív szereplőjévé váljanak
Részletes, megyei szintű bontásban a rendezvényeken részt vevő ügyfelek és munkaadók
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