FELHÍVÁS SZOCIÁLIS SZAKEMBEREK SZÁMÁRA
az EFOP-1.1.1-15 „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” kiemelt
projekt megvalósításáról

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: Főigazgatóság)
irányítása alatt megvalósuló EFOP-1.1.1-15 kódszámú „Megváltozott munkaképességű
emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projekt (továbbiakban: Projekt) célja, hogy
elősegítse a megváltozott munkaképességű személyek széles körének foglalkozási
rehabilitációját. A Főigazgatóság ezúton felhívást tesz közzé a szociális ágazatban
dolgozó minden szakember számára, hogy a szociális szakma területén tevékenykedő
szakemberek látókörében levő, a különböző szolgáltatások és ellátások biztosítása
keretében vele kapcsolatba kerülő – a program szempontjából potenciális ügyfélkörrel
bíró – megváltozott munkaképességű személyeket a Projekt lehetőségeiről, a
projektben való részvétel lehetőségéről tájékoztassa, ezáltal segítse az ügyfél a
munkaerő-piaci és társadalmi (re)integrációját.
A Projekt fő célkitűzése a jelenleg nem dolgozó megváltozott munkaképességű
emberek munka világába történő visszavezetése foglalkozási rehabilitációs
szolgáltatások nyújtásával és munkaerő-piaci aktív eszközök alkalmazásával. Ezen
belül kiemelt szerepet kap az ügyfélkör munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének
javítása és munkavállalásra történő felkészítése, munkaerő-piacra történő
integrációjukhoz kapcsolódó képességeik javítása, fejlesztése, képzettségi szintjének
növelése, valamint a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatni képes
munkaadók szemléletének formálása és ösztönzése a foglalkoztatásra, a különböző
támogatások és a hozzájuk kapcsolódó foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások
révén.
Amennyiben a szociális ágazatban dolgozó szakemberek klientúrájában vannak
olyan, a projekt számára potenciális megváltozott munkaképességű ügyfelek, akik
álláskeresésben és munkavállalásban segítségre szorulnak, kérjük, ajánlják
figyelmükbe az EFOP-1.1.1-15 kiemelt projektet.
A projektbe bevonható ügyfélkör ismérvei, a bevonáshoz szükséges dokumentumok
köre az alábbi linken elérhető, az EFOP 1.1.1-15 projektről szóló tájékoztatóban
olvasható:


https://szgyf.gov.hu/hu/foglalkozasi-rehabilitacios-informaciok/foglalkozasirehabilitacioval-kapcsolatos-projektek

Az ügyfélkör elérésének és megszólításának érdekében projektgazdaként a
Főigazgatóság a konvergencia régiókba tartozó 18 megyében, 41 helyszínen működtet

jelenleg EFOP-1.1.1 szolgáltatási helyszínt, ahol a projekt munkatársai az ügyfelek és
a partnerek rendelkezésére állnak.
Az irodák elérhetőségei az alábbi linken tekinthető meg:


https://tamogatottfejlesztesek.szgyf.gov.hu/2014-20/index.php/szolgaltatasihelyszinek

A projektben a célcsoport támogatott foglalkoztatására rendelkezésre álló több, mint
4,5 Mrd Ft-os támogatási keret kétharmada már lekötésre került. A megkötött
támogatási szerződések alapján mintegy 1800 munkaadó, közel 4000 ügyfelünk
foglalkoztatását valósíthatta meg, ezen túlmenően mintegy 2300 ügyfelünk támogatás
nélküli elhelyezkedése valósult meg a projekt keretében. A projektbe a konvergencia
régiók területén közel 10000 megváltozott munkaképességű személy került eddig
bevonásra, és további mintegy 3000 fő bevonására, fejlesztésére és támogatás
nélküli, illetve támogatott elhelyezésére van most jelenleg még lehetőség.
A projekt keretében a hagyományos munkavégzési formákon túlmenően az idei évtől
elérhető a távmunkában, illetve bedolgozói jogviszonyban történő foglalkoztatás
támogatása is, amely leginkább a mobilitásukban akadályozott, vagy rossz
közlekedési viszonyokkal sújtott, kevés munkalehetőséggel rendelkező kistelepülésen
élő, ezért otthonról végezhető munkalehetőséget preferáló potenciális célcsoporttagok
számára jelenthet megoldást a munkavállalásban. A projekt az I. fokú rehabilitációs
hatóság ügyfélbázisán valósul meg, melynek következtében a rehabilitációs ellátásban
részesülő ügyfelek többségének – a munkavállalási szándék és a megmaradt
képességek tükrében történő – programba irányítása már megtörtént, tehát jelen
felhívás főként azon „inaktív” ügyfelek közvetett megszólításra irányul, akiknek
nincs együttműködési kötelezettsége a fent említett hatósággal, de rendelkeznek
megváltozott munkaképességet igazoló érvényes dokumentummal.

