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A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív
Program támogatási rendszeréhez benyújtott „LEHETŐSÉG” - Egyenlő esélyt a munkára mindenkinek
című, TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0059 jelű pályázatát a Humán Erőforrás Programok Irányító
Hatóságának vezetője 2013.06.03. napján 51.734.720,- Ft összegű támogatásra (100%) érdemesnek
ítéltre. A projekt 2013. augusztus 1. napjától 2015. június 30. napjáig tart. A projekt az Európai Unió
támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Szervezetünk a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló
képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása munkaerő-piaci szolgáltatóknál című kiírásra nyújtott be
pályázatot. A támogatás célja a megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban részesülő
személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, javítása képzésekkel, szakmai és informatikai
fejlesztésekkel, munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításával. Projektünk célja egy újfajta mentori szolgáltatás
bevezetése, mely növeli a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piacon történő
elhelyezkedésének esélyeit, segítséget nyújt abban, hogy az elhelyezkedést segítő munkaerő-piaci
szolgáltatásokhoz hozzájussanak, ezen túl olyan készségeket szerezzenek meg, melyek által esély kapnak a
munka világába történő visszakerülésre. Ennek érdekében a projekt négy kistérségében (zalaegerszegi,
nagykanizsai, zalaszentgróti, keszthelyi) 15 fő megváltozott munkaképességű ECDL képzése valósul meg.
Továbbá célunk, a munkáltatók számára komplex szolgáltatás biztosítása, mely lehetővé teszi, hogy olyan
munkaerőköz és szolgáltatásokhoz jussanak, amely a munkavállalókkal szembeni minden igényüket és
elvárásaikat kielégíti. A vállalkozások, intézmények fejlődése, magas színvonalú működése érdekében fontos a
térség, képzési, szakképzési kínálatának és munkaerő-piaci igényeinek összehangolása.
Projekt keretében bevonásra kerülő megváltozott munkaképességű személyek száma: 200 fő. Az elkészítésre
kerülő Egyéni Munkavállalása Tervek száma: 100 db. A projekt keretében képzésben résztvevő személyek
száma: 15 fő. A nyílt munkaerő-piacon sikeresen elhelyezett megváltozott munkaképességű személyek száma:
45 fő. A munkáltatókkal kötött együttműködési megállapodások száma: 20 db. A projekt során felmért
munkakörök száma: 50 db.
A projekt ideje alatt a tevékenységek révén a zalaegerszegi, nagykanizsai, zalaszentgróti, keszthelyi kistérségben
a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztathatóságának a javítására, a nyílt munkaerő-piaci
elhelyezkedésük elősegítésére, a munkára kész pszicho-szociális állapotuk megteremtésére, végül a munkaerőpiaci integrációjukra törekszünk.
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