BEMUTATKOZÁS
Az Újratöltve Egyesület egy Baranya megyében
működő civil szervezet. Főbb céljaink között is
elsődleges, hogy elősegítsük az ország (a 290/2014.
(XI. 26.) Korm. rendelet szerinti) kedvezményezett,
fejlesztendő és komplex programmal fejlesztendő
járásainak a fejlődését. A megalakulás óta a térség
számos kisebb településén nyújtunk ingyenes
szolgáltatást, programokat annak érdekében, hogy a
halmozottan hátrányos helyzetű településeken
élőknek helyi szinten is érvényesüljön az egyenlő
szintű és minőségű (köz)szolgáltatásokhoz fűződő
joga. Főbb tevékenységeink, szolgáltatásaink:
 Foglalkoztatási program működtetése
 Élelmiszer adományozás
 Rendezvények szervezése és lebonyolítása
 Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása
 Foglalkoztatási és munkaerő-piaci projektek
lebonyolítása
 Egyéb, a céljainkhoz illeszkedő projektek
lebonyolítása
 Tanácsadások nyújtása:
 Munkaerő-piaci
 Pályaorientációs
 Vállalkozási
 Pályázati
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BEMUTATÁSA

TANÁCSADÁS

KÉPZÉS

RENDEZVÉNYEK

A projektben a Kísérleti (pilot) program
megvalósítása során összesen 1650 óra
tanácsadást biztosítunk a célcsoporti személyek
számára.

A projektben összesen 150 fő munkavállaló és 10
fő munkáltató képzését biztosítjuk a célcsoporti
személyek számára.

A projekt megvalósítása során 5 db toborzó
rendezvény kerül megszervezésre alkalmanként
50-50 fő célcsoporti személy (munkavállaló)
részvételével, de természetesen törekszünk a
minél magasabb létszám elérésére az célcsoporti
személyek informálása, elérése terén.

Nyújtott tanácsadások munkavállalók számára:
 Munkavállalói
ismeretek:
Célja
a
munkavállalói
jogok és felelősségek
ismertetése, a felmerülő problémák kezelése,
a munkába állást akadályozó tényezők
elhárítása.
 Munkaerő-piaci tanácsadás: Célja a
célcsoporti
személyek
felkészítése
a
számukra megfelelő és a munkaerő-piaci
igényekhez illeszkedő célállás megtalálására,
valamint az ehhez szükséges álláskeresési
technikák elsajátítása (pl.: önéletrajz,
motivációs levél, különböző technikák, stb.).
 Jogi tanácsadás: Célja a jogi ügyeiken való
segítségnyújtás, valamint a munkavállalást
akadályozó tényezők kezelése.
 Család és munka összeegyeztetése: Célja a
család és munka összeegyeztetésének
elősegítése, az atipikus foglalkoztatási
formák ismertetése, az életvezetéshez 
kapcsolódó problémák kezelése, illetve a
gyermekvállalással és gyermekfelügyelettel
kapcsolatos problémák kezelése.
Nyújtott tanácsadások munkáltatók számára:
 Munkáltatói ismeretek: A munkavállalói
jogok és kötelezettségek ismereteinek a
felmérése, bővítése.

Munkavállalók számára:
 Munkavállalói ismeretek: A résztvevők
segítséget kapnak az aktív álláskereséshez, a
pályamódosításhoz, és lehetőséget kapnak a
hasznos készségek és viselkedésminták
gyakorlására. A résztvevők gyakorolhatják
az önéletrajz és a motivációs levél
elkészítését
adott
állások
jellegéhez
igazodva, felkészülhetnek az állás interjún
való sikeres szereplésre.
 Család és munka összeegyeztetése: A
képzés a résztvevők családra vonatkozó
ismereteit bővíti, illetve utat mutat a család
és
a
munka
összeegyeztetésével
összefüggésben. A képzés során lehetőséget
biztosítunk a résztvevők számára arra, hogy
elsajátíthassanak megoldási lehetőségeket,
konfliktuskezelési technikákat melyek a
családi élet és a munkavállalás összeütközése
esetére.
Munkáltatók számára:
 Munkáltatók érzékenyítése: A képzés célja,
hogy bemutassa a résztvevők számára azokat
a hátrányos helyzetű munkavállalókat,
akiknek kiemelten támogatásra van szüksége
a munkaerő-piacon történő elhelyezkedés
során.
A
képzés
megismerteti
a
résztvevőkkel
a
hátrányos
helyzetű
munkavállalók alkalmazásának rugalmas
munkaszervezését.

4 db toborzó rendezvény kerül megszervezésre
alkalmanként 12-12 fő célcsoporti személy
(munkáltató) részvételével, de természetesen
törekszünk a minél magasabb létszám elérésére
az célcsoporti személyek informálása, elérése
terén.
A projekt megvalósítása során 5 db rendezvény
kerül megszervezésre a szakmai módszertani
fejlesztések publikálása céljából, alkalmanként
60-60 fő részvételével.
Ezen rendezvények főként szakmai jellegűek
lesznek,
ismeretterjesztő,
információ-átadó
funkcióval bírnak. A rendezvényeken délelőtt
előadók fognak beszélni, illetve délutánra
interaktív
fórumot
és/vagy
konferenciát
szervezünk meg a célcsoporti személyek, illetve
egyéb meghívott vendégek, szakemberek, stb.
részvételével. A rendezvények alkalmával egy
főétkezést, illetve frissítőket biztosítunk.

