
 

 

”Szombathelyen élő hátrányos 
helyzetű emberek foglalkoztatását 
segítő szociális szolgáltatás”  
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Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
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Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01935 

Támogatás összege: 5 000 000,- Ft 

Támogatás mértéke: 100 % 

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.12.31. 

 

Projekt bemutatása 

A projekt olyan szociális szolgáltatás kialakítását tűzte ki célul, amely elősegíti a hátrányos helyzetű 

emberek foglalkoztatását. A tevékenység az integrált munkahelyi közösség szociális és infrastrukturális 

feltételeinek megteremtését állítja középpontba: 

• feltérképezi az otthonukhoz kötött, hátrányos helyzetű munkavállalók problémáit és 

szükségleteit; 

• rendszerezi azokat a közösségfejlesztési és szervezési folyamatokat - valamint hozzárendeli az 

ezeket támogató informatikai és kommunikációs eszközöket -, amelyek lehetővé teszik az 

otthoni munkavégzést és kialakítják a befogadó munkakörnyezet (inclusive work environment) 

keretfeltételeit; 

• a szolgáltatás keretében a projektgazda: 

• felméri a munkahely távmunkára való alkalmasságát, majd képessé teszi a hátrányos 

helyzetű munkavállalók integrálására, 

• adatbázist készít a potenciális munkavállalókról, tájékoztatja őket a 

munkalehetőségekről, továbbá segíti az otthoni munkakörnyezet kialakítását.  

A projekt helyi közösségre gyakorolt pozitív hatásai: 



• A különböző fogyatékossággal és/vagy társadalmi hátrányokkal élők munkahelyi integrációja, 

illetve mentális egészségük védelme. 

• A közösségfejlesztési, csapatépítési gyakorlatok által a munkahelyi közösségek kohéziójának 

növelése. 

• A munkaerőhiánnyal küzdő cégek számára gyakorlati lehetőségek megfogalmazása a befogadó 

munkakörnyezet megteremtéséhez. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Savaria Jövőjéért Helyi Akciócsoport támogatásával 

biztosított forrásból valósul meg.  

 

2021. SZEPTEMBER 30. 
 

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01935 1. mérföldkő 

1. mérföldkő: Projekt előkészítés (2021.04.01.-2021.09.30.)  

Megvalósított tevékenységek: 

Elkészítésre kerültek a kutatási feladatok: a foglalkoztatást támogató szoftver és hardver eszközök 

elemzése, a felmérés alapján elkészült a végleges szakmai terv. 

Megtörtént a vállalkozások vizsgálata, alapvető készségeik felmérése - mennyire készek a hátrányos 

helyzetű munkavállalók fogadására, képesek-e a jelen helyzet munkaerőpiaci kihívásaira válaszolni. 

A projekt indítása során eleget tettünk a kötelező nyilvánossággal és horizontális tevékenységgel 

kapcsolatos elvárásoknak. 

Eredmény: A szakmai tevékenység megvalósításához az előkészítés megtörtént.  

Az első mérföldkő során az alábbi számszerűsíthető eredményeket értük el: 

Kutatási feladatok, foglalkoztatást támogató szoftver és hardver eszközök feltérképezése, elemzése; 

szakmai terv  

 

2022. MÁRCIUS 31.  

2. mérföldkő: Megvalósítás I. (2021.10.01.-2022.03.31.) 

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01935. 2. mérföldkő 

 

Megvalósított tevékenységek: 

A mérföldkőben megkezdődött a támogatott tevékenység, elvégeztük a jó gyakorlatok elemzését, 

megtettük a megrendeléseket, a kötelezettségvállalásokat.  



Összeállítottuk a kutatás során szerzett eredményeket összefoglaló adatbázisokat.  

A mérföldkő eléréséig minden tevékenység vonatkozásában a szerződések megkötése megtörtént, a 

realizált kutatási eredmények összegzésére sor került. 

A projekt megvalósítása során eleget tettünk a kötelező nyilvánossággal és horizontális 

tevékenységgel kapcsolatos elvárásoknak.  

 

Eredmény: bevont szervezetenként egy jelentés készült, adatbázisok átfogó képet adtak a fejlesztés 

prioritásairól az adottságok tükrében. 

 

 


