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FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. MEGVALÓSÍTJA A TÁMOP 1.4.712/1-2012-0001 „FOGLALKOZTATÁRS – TÁRS A FOGLALKOZTATÁSBAN” CÍMŰ
KIEMELT PROJEKTJÉT, MELYNEK CÉLJA:
 a foglakoztatás bővítését, a munkaerő-piaci integrációt és az alkalmazkodóképesség
növelését célzó foglalkoztatás-fejlesztési programok (innovatív, tranzit foglalkoztatási
projektek

és

foglalkoztatási

paktumok

keretében

együttműködő

partnerségek)

eredményességének növelése,
 a projektmegvalósító szervezetek szakmai támogatása, a hálózatosodás elősegítése,
 a bevált modellek elterjesztése, rendszerszerű alkalmazása, intézményesítése, a
tapasztalatok átadása révén, valamint,
 módszerfejlesztés és tudástár létrehozása.
Szolgáltatásaink által érintett közvetlen célcsoport:
 innovatív, vagy tranzit foglalkoztatási programokat megvalósító, illetve megvalósítani
kívánó

szervezetek

és

foglalkoztatási

megállapodások

keretében

együttműködő

partnerségek tagszervezetei, elsősorban azok menedzsmentje, szakmai munkatársai,
 innovatív,

tranzitfoglalkoztatási

és

foglalkoztatási

együttműködések

támogatási

programjainak keretében pályázatot benyújtó szervezetek.
Szolgáltatásaink által érintett közvetett, tapasztalatátadási célcsoport:
 a foglalkoztatási programok szakmai, intézményi környezete (önkormányzatok, szociális,
gyermek- és családvédelmi intézmények, munkaügyi szervezetek, nevelő, oktató, képző
szervezetek, cégek, stb.)
 a

foglalkoztatási

programok

környezetében

működő

elsődleges

és

másodlagos

munkaerő-piaci szereplők, vállalkozások, munkaadók,
 a támogatott projektgazdákhoz hasonló célok mentén dolgozó non-profit szervezetek,
 a foglalkoztatáspolitika formálásának fontosabb szereplői (NGM, NFH stb.).
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A célcsoport számára nyújtott szolgáltatásaink:
 projektgenerálás szakmai támogatása,
 helyzetfelmérés, kapcsolatfelvétel, szükségletfelmérés,
 szakmai tanácsadás, közvetlen ügyfélkapcsolat biztosítása,
 hálózatépítés,

hálózati

együttműködések

generálása,

tapasztalatátadás

(szakmai

rendezvények),
 tudástár építése (módszertani és információs fejlesztés),
 fejlesztések eredményeinek visszacsatolása a foglalkoztatáspolitika szereplői számára,
 célzott tudásbővítés a kiemelt projekt célcsoportja számára,
 módszertani fejlesztések a tranzitfoglalkoztatás, a foglalkoztatási együttműködések
terén,
 szakmai elemzések készítése, kutatás, tanulmánykészítés,
 tapasztalatcsere hazai és nemzetközi szinten,
 disszeminációs tevékenység,
 kommunikáció, nyilvánosság biztosítása.
A kiemelt projekt az Európai Unió támogatásával, valamint az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
A projekttel kapcsolatos további aktuális információk elérhetőek a www.foglalkoztatars.hu
honlapon.
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