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Hátrányból / Vissza a rovat fõoldalára >>  

 
Munkalehetõség látássérülteknek  

 
Januárban egy telemarketing kézikönyv jelenne meg, áprilisig pedig 
tréningeket szerveznek. 

A nagyvállalatokat vette célba az a program, mely a 
telefonos ügyfélszolgálati piacon próbálja a vak és 
gyengénlátó munkavállalókat álláshoz juttatni, írja a 
Népszabadság.

 
A látássérültek különösen rossz munkaerõ-piaci helyzetén 

segíthet a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális 
Egyesülete és az Együtt a Munkaerõpiac Fejlesztéséért Alapítvány közös 
programja. Terveik szerint januárban egy telemarketing kézikönyv jelenne 
meg, áprilisig pedig tréningeket szerveznek, ahol a vállalatok a látássérültek 
alkalmazásának lehetõségeivel ismerkedhetnek.

 
A hazai call-center piac nagy lehetõség a 38-40 ezer látássérült és vak aktív 
munkavállaló számára, akik közül mindössze 10-14 százalék folytat keresõ 
munkát. A program segítségével szeretnék felhívni a munkaadók figyelmét a 
látássérültek foglalkoztatásának legjobb nemzetközi gyakorlatára, valamint a 
foglakoztatáshoz kapcsolódó állami támogatásokra. 

 
 
2005-12-20 09:33 Forrás: Népszabadság 
 
 

 Nyomtatható cikk  Cikk küldése e-mailben
 

Hozzászólás a cikkhez >>

  
2006. július 05.  

Lezárult a vizsgálat 
Kiskunhalason  
07-05 16:19 
Toller László tartós 
kórházi kezelésre 
szorul  
07-05 16:15 
Forróság: az orvosok 
szerint már nem 
biztonságos az utca  
07-05 15:30 
Kórházi kiskapu a 
színlelt 
szerzõdésekre  
07-05 15:20 
Guiness rekord és 
mániás depresszió  
07-05 13:06 
Harkány: a megye 
eladna, a város 
vonakodik  
07-05 11:53 
Privatizálják a Fejér 
Megyei Kórházat is?  
07-05 11:23  

  
 
Publikus hírlevél 
megrendelés és 
leiratkozás 
  
 
Jelszó emlékeztetõ 
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