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Meghívó 

 
 A Munkaerő-piaci Nyílt Nap időpontja és helyszíne:  

2010. november 30. (kedd), 1119 Budapest, Fehérvári út 47. (Fővárosi Művelődési Ház, fsz.18. terem) 
  

Az Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány (EMFA) Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal 

Rendezvényt szervez a Közép-Magyarországi Régió civil szervezetei és foglalkoztatói részére.  
 

Együttműködő partnereink: Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete és a Nők 

a XVIII. Kerületért Alapítvány.  
 

A program célja a munkaerőpiaci projekteket megvalósító civil szervezetek, a potenciális foglalkoztatók, 

illetve a foglalkoztatási, pályázati támogatásokat kezelő szervek közötti együttműködés 

megteremtésének elősegítése. Emellett megkíséreljük az együttműködésben, a hátrányos helyzetű 

rétegek foglalkoztatásában rejlő lehetőségek bemutatását a civil és forprofit szektor szereplői számára. 

Továbbá a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságát gátló, illetve segítő tényezők felmérése, 

az információk érintettekhez való eljuttatása. 
 

A rendezvényen a hátrányos helyzetben lévő rétegek munkaerőpiaci integrációját jól ismerő, projektek 

lebonyolításában tapasztalattal rendelkező szakemberek tartanak előadást. Ismertetésre kerülnek 

többek között a következők:  

 a foglalkoztatás és munkaerőpiaci projektek tapasztalatai;  

 a megvalósítás során felmerülő problémák egyedi megoldási módozatai;  

 az igénybe vehető támogatások rendszere és a foglalkoztatás könyvelési, adózási háttere;  

 sikeres hazai minták;  

 valamint a hátrányos helyzetű munkavállalók képzésében, foglalkoztatásában és a szervezetek 

közötti együttműködésben rejlő további lehetőségek.  
 

A rendezvényen lehetőséget biztosítunk egy közel kétórás „érzékenyítő tréningen” való részvételre. A 

projekt tapasztalataiból és a Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal Rendezvény anyagaiból elektronikus 

kiadvány készül, amelyet honlapunkon (www.emfa.hu) teszünk közzé. Amennyiben szeretné, hogy 

szervezete szerepeljen az említett kiadványban, kérjük, töltse ki a rendezvényen igényelhető, vagy a 

www.emfa.hu oldalról letölthető kérdőívünket.  
 

Kérjük, hogy jelentkezési szándékát a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével, legkésőbb 2010. november 

29-én 12 óráig jelezze e-mailen, faxon illetve levélben (e-mail: kardos.piroska@emfa.hu; fax: 06/1/225-

0413; postacím: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány, 1026 Budapest, Pasaréti út 122/C. fsz.3.) 

A jelentkezési lap a meghívó mellékletét képezi, illetve letölthető a www.emfa.hu honlapról.  
 

Bízunk benne, hogy a Nyilvános Munkaerő-piaci Kerekasztal Rendezvényen átadott információkkal 

hozzájárulunk a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásában közreműködő szereplők egymásra találásához. 

Reméljük, Önt is résztvevőként üdvözölhetjük rendezvényünkön!  
 

A program a Nemzeti Civil Alap Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma támogatásával, „Esély a 

munkára – Komplex program a hátrányos helyzetűeket integráló civil szervezetek támogatására” projekt keretében 

valósul meg. További információ: 225-3510-es telefonszámon Kardos Piroskánál.  

 

Budapest, 2010. november 19. 

  

Üdvözlettel:  
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