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TÁJÉKOZTATÓ
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
EFOP-1.9.3-VEKOP-17 „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai folyamatainak fejlesztése”
elnevezésű kiemelt projektről
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) által megvalósított az
EFOP-1.9.3-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú „A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai
folyamatainak fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt (a továbbiakban: EFOP-1.9.3-VEKOP-17 kiemelt
projekt) elsődleges célja, a megváltozott munkaképességű személyek nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedési
esélyeinek növelése, foglalkoztatásának élénkítése, valamint a rehabilitációs szakmai rendszer
továbbfejlesztése.
A program megvalósítására az Emberi Erőforrások Fejlesztése Operatív Program 1.9. intézkedése
keretében az Európai Szociális Alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított 4,2 milliárd Ft
használható fel.
A projekt egyaránt szolgálja a rehabilitációs rendszer szakmai továbbfejlesztését és a megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatását ösztönző (szabályozói-, fizikai- és személyi) környezet,
támogató fejlesztések kialakítását.
A projekt keretében létrehozott országos hatáskörrel rendelkező, nem intézményesített formában működő
Rehabilitációs Fejlesztési Központ (a továbbiakban: RFK) fő feladatát a projekt megvalósításának
szakmai, koordinációs irányítása képezi. Az RFK egyik fontos tevékenysége a rehabilitációs
szakmafejlesztési tevékenység, a rehabilitációban érintett szakemberek és szakterületek megyei és
országos kapcsolatrendszerének erősítése, egységes szemlélet, szakmai párbeszéd és együttműködés
kialakítása, elősegítése.. Emellett az RFK irányítja koordinálja a foglalkoztatás élénkítését közvetlenül
támogató szolgáltatások és támogatások működtetését, valamint a fővárosi és megyei szinten szerveződő
Tanácsadói Hálózat (a továbbiakban: TH) tevékenységét.
A projektbe bevonhatóak azon megváltozott munkaképességű személyek, akik megfelelnek az alábbi
feltételeknek:
a)
egészségi állapotuk a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy
kisebb mértékű, (B1, B2, C1, C2, D, E kategória), vagy
legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkeznek, az erről szóló szakvélemény,
szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt, vagy
munkaképesség-csökkenésük 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli
hatálya alatt, vagy
fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülnek, vagy
-

a 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 38/C. § szerint a komplex minősítés alól
mentesülők rokkantsági ellátásuk időtartama alatt,

HA:
b) foglalkoztatásban nem állnak és
c) vállalják az EFOP-1.9.3-VEKOP-17 kiemelt projektben a részvételt, és erre
vonatkozóan írásbeli megállapodást kötnek és a megállapodásban
foglaltakat teljesítik.
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Megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek részére nyújtható szolgáltatások:



A program keretében egyénre szabott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások igénybevételére
van lehetőség.
Utazási költségtérítésként megtérítjük a szolgáltatásban való részvételhez kapcsolódó utazás
költségeit.

A megváltozott munkaképességű személyek számára nyújtott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások célja
a megváltozott munkaképességű személyek meglévő, fejleszthető képességeire épülő komplex
rehabilitációjának, munkaerő-piaci integrációjának és munkába állásának elősegítése különböző
mélységben megvalósuló fejlesztési folyamatok és eltérő eszközrendszer igénybevételével.
A projekt keretében emellett kifejlesztésre kerül egy, kifejezetten a megváltozott munkaképességű
személyek és őket alkalmazni kívánó munkáltatók számára szolgáló foglalkozási rehabilitációs portál,
mely szintén hozzájárul az ügyfelek munkaerő-piaci integrációjának elősegítéséhez, a munkaerő-kereslet és
-kínálat illesztéséhez.
További kérdéseivel kérjük, keresse (telefonon, e-mailben)
a Tanácsadói Hálózat megyei (fővárosi) munkatársait!
A Tanácsadói Hálózat megyei munkatársainak elérhetősége:
Megye

Név

Telefonszám

Bács-Kiskun

Pszota Ferenc

06-30/682-5541

Baranya

Pongrácz Yvette

06-30/683-4325

Borsod-Abaúj-Zemplén
Hajdú-Bihar
Békés

Szabó Dezső
Tóth Kornél

06-30/682-5267
06-30/681-5718

Budapest
Pest
Jász-Nagykun-Szolnok

Komondy Tóth
Zoltán

06-30/649-0515

Lantos Tibor
Andrásné

06-30/682-7379

Fejér
Győr-Moson-Sopron

Ekhamp Roberta

06-30/293-5313

Heves
Nógrád
Komárom-Esztergom

Berzeviczi Nikoletta
Szakács Balázs
János

06-30/682-1015

Somogy

Rinenbach Erika

06-30/682-9760

Szabolcs-Szatmár-Bereg Varga Györgyné

06-30/683-0520

Tolna

Schüller Ákosné

06-30/649-4970

Veszprém
Vas

Simon Jánosné

06-30/683-4378

Gothardné
Baumgartner Anikó

06-30/681-5611

Csongrád

Zala

06-30/684-1447
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E-mail
pszota.ferenc@szgyf.gov.hu
pongracz.yvette@szgyf.gov.hu
szabo.dezso@szgyf.gov.hu
toth.kornel@szgyf.gov.hu

komondy.zoltan@szgyf.gov.hu

lantos.tibor.andrasne@szgyf.gov.hu
ekhamp.roberta@szgyf.gov.hu

berzeviczi.nikolett@szgyf.gov.hu
szakacs.balazs.janos@szgyf.gov.hu
rinenbach.erika@szgyf.gov.hu
varga.gyorgyne@szgyf.gov.hu
schuller.akosne@szgyf.gov.hu
simon.janosne@szgyf.gov.hu
gothardne.baumgartner.aniko@szgyfzala.hu

