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TÁJÉKOZTATÓ  

A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT 

 

KIEMELT PROJEKTRŐL 

 

Az EFOP-1.1.1-15, „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű projekt a 

megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-kínálatának és az őket foglalkoztatni kívánó 

munkaadók munkaerő-keresletének összehangolását elősegítő, 2015. óta működő, Európai Uniós 

forrásokból finanszírozott kiemelt projekt. A projekt keretében munkatársaink segítséget nyújtanak a 

munkaadók és az egészségkárosodással élő emberek számára, hogy ügyfeleink minél gyorsabban 

munkalehetőséghez, a partnereink minél hamarabb megfelelő munkaerőhöz jussanak. 

 

A PROGRAM BEMUTATÁSA 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az EFOP-1.1.1-15 kódszámú, ”Megváltozott 

munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű kiemelt projekt megvalósításával segíti elő a 

megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci re-integrációját és tartós, sikeres 

foglalkozási rehabilitációját. Három forrásbővítést és időtartam hosszabbítást jelentő támogatási 

szerződés módosítást követően a Projekt felhasználható forrása 13,96 Mrd Ft, fizikai befejezésének 

időpontja 2020. november 30. 

A projekt legfőbb célja a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-kínálatának fejlesztése 

és a munkaerő-kereslet élénkítése foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és munkaerő-piaci aktív 

eszközök alkalmazásával. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság projektgazdaként a 

konvergencia régiókba tartozó 18 megyében, 41 helyszínen létesített EFOP irodát, ahol a projekt 

munkatársai várják az érdeklődő ügyfeleket és partnereket. A projekt jelenleg alkalmazott 

eszközrendszerében az ügyfélfeltárás, a fejlesztést és felkészítést jelentő foglalkozási rehabilitációt 

elősegítő szolgáltatások, a munkaadók számára biztosított szolgáltatások és az állásfeltárás, valamint 

a támogatás nélküli elhelyezés és a támogatott foglalkoztatás eszközök a meghatározóak.  

 

A PROJEKT CÉLCSOPORTJAI 

A projekt közvetlen, elsődleges célcsoportja megegyezik a rehabilitációs hozzájárulás kiváltására 

alkalmas személyi körrel, azaz azon megváltozott munkaképességű emberek alkotják, akik a bevonás 

időpillanatában a 2011. évi CXCI. törvény 22. § a) - d) pontja alapján megváltozott munkaképességű 

személyek, vagy a 38/C. § (1) pontja alapján részükre rokkantsági ellátás került 

továbbfolyósításra, vagy a 2011. évi CXCI. törvény 19.§ (1a) alapján rokkantsági 

ellátásban részesülnek. A részletes információkat tartalmazó ügyfél-

tájékoztató a mellékletek között megtalálható.  

A program közvetett célcsoportjába pedig azok a munkaadók 

tartoznak, akik megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatását vállalják.  
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SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 

A projekt keretében megvalósul a programrésztvevők, potenciális munkavállalók munkaerő-piaci 

fejlesztése, felkészítése és munkára kész állapotba hozása, hogy képessé váljanak a nyílt munkaerő-

piacra történő be-, illetve visszalépésre. Segítséget nyújtunk a megmaradt képességekhez igazodó, 

annak megfelelő munkakör feltérképezésében, kiválasztásában, a munkavállalói és a foglalkoztatói 

igények, érdekek összehangolásában és a foglalkoztatók megváltozott munkaképességű 

munkavállalók befogadására való felkészítésében. 

A projekt a megfelelő munkaerő-kereslet kialakítása érdekében szolgáltatást és támogatást nyújt az 

érdeklődő, vagy konkrét elképzelésekkel rendelkező munkaadók részére. Ennek keretében segítséget 

nyújtunk a munkaadók számára a foglalkoztatás tervezésétől (jó gyakorlatok megosztása, javaslatok 

kidolgozása) és az arra történő felkészüléstől (toborzás, közvetítés, kiválasztás) a foglalkoztatás sikeres 

megvalósításáig (támogatott foglalkoztatás, beilleszkedést elősegítő munkahelyi után követés). 

Tevékenységünkkel kapcsolatos további részletes információk az alábbi linkre kattintva érhetőek el: 

 

EFOP-1.1.1-15 PROJEKT 

 

MEGVÁLTOZOTT  

MUNKAKÉPESSÉGŰ EMBEREK 

MUNKAADÓK 

 

Röviden összefoglalva, legfontosabb eredményünk, hogy az elmúlt közel 4 év alatt a projekt által 

biztosított segítségnek köszönhetően a 14 000 fős ügyfélkörből: 

 közel 11.000 főt tudtunk foglalkoztatásba segíteni mintegy 4.000 munkaadói 

partnerünknél, illetve 

 a projektből korábban már kilépett ügyfelek 55%-a jelenleg is munkaviszonyban áll. 

 

CÉLJAINK 

Jelenleg mintegy 2400 fő, 

megváltozott munkaképességű 

személyek által betölthető állás-

lehetőséget tartunk nyilván.  

A projekt új szakaszában nagy 

számban várjuk minden olyan 

érdeklődő megváltozott munka-

képességű ember jelentkezését, aki 

szeretne elhelyezkedni. 

Már közel 11.000 ügyfélnek tudtunk 

eddig munkát találni, éljen ön is az 

EFOP-1.1.1-15 kiemelt projekt 

lehetőségeivel, hogy segíthessünk 

a megfelelő hosszú távú munka 

megtalálásában 

 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését és szívesen élne a projekt által nyújtott segítséggel, az alábbi 

hivatkozásra kattintva tájékozódhat területi irodáink elérhetőségeiről, melyek bármelyikén forduljon 

hozzánk bizalommal: 

 

ELÉRHETŐSÉGEINK (táblázat formájában is mellékelve),  

vagy kérjük, hogy érdeklődjön közvetlenül az alábbi telefonszámon: 06-70/450-6934 

Betöltetlen álláslehetőségek száma: 

https://tamogatottfejlesztesek.szgyf.gov.hu/2014-20/index.php/a-projekt-rovid-bemutatasa-6/celrendszer
https://tamogatottfejlesztesek.szgyf.gov.hu/2014-20/index.php/efop-1-1-1-15-kiemelt-projekt/ugyfelek
https://tamogatottfejlesztesek.szgyf.gov.hu/2014-20/index.php/efop-1-1-1-15-kiemelt-projekt/ugyfelek
https://tamogatottfejlesztesek.szgyf.gov.hu/2014-20/index.php/efop-1-1-1-15-kiemelt-projekt/munkaadok
https://tamogatottfejlesztesek.szgyf.gov.hu/2014-20/index.php/szolgaltatasi-helyszinek

