Tájékoztató
A SZITI Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület által
megváltozott munkaképességű munkanélküli ügyfeleink számára nyújtott díjtalan
foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokról
a kiemelt
EFOP-1.1.1-15-2015-00001 projekthez kapcsolódva
Az egyesület szolgáltatásai Csongrád megyében Szegeden, Bács-Kiskun megyében
Kecskeméten, Békés megyében Békéscsabán vehetők igénybe, az alábbiak szerint:
I.) Csongrád megye: Szegeden ügyfélszolgálat működik munkanapokon
A program részleteiről érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
6720 Szeged, Dózsa György u. 5, tel: 62/420-310,
szitiegyesulet@szitiszeged.hu, honlap:www.szitiszeged.hu

20/566-2985,

e-mail:

Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 13-18 óra között, pénteken: 11-17 óra között.
Az ügyfélszolgálat elérhető személyesen, telefonon, e-mailen keresztül.
Nyújtott szolgáltatások(előzetes időpont egyeztetéssel vehetők igénybe):
Egyéni szaktanácsadások
1.)Munkatanácsadás: ennek során a tanácsadó felméri az ügyfél munkaerő-piaci adottságait,
készségeit és képességeit, segíti az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárását és
megszüntetését az ügyféllel közösen.
2.)Álláskeresési tanácsadás: a tanácsadó ennek során segíti az állást kereső személyt a reális
célállás megtalálásában, valamint felkészíti az eredményes álláskeresésre.
3.)Pályatanácsadás: amely során a tanácsadó elősegíti a pályaválasztás, a pályamódosítás
megvalósítását, a megfelelő pályaterv és képzési cél meghatározását. Segítséget nyújt a
pályamódosítást, vagy pályaválasztást célzó továbbtanulási lehetőségek kiválasztásában.
4.)Pszichológiai tanácsadás: amelynek keretében a tanácsadó az ügyfél élethelyzetéből,
egészségi állapotából fakadó, az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárását,
megoldását segíti.
Csoportos tanácsadások az alábbi témákban:
-

Álláskeresési technikák tréning: amelynek keretében az álláskeresési ismeretek
elsajátításával a munkát kereső felkészül az önálló álláskeresésre.
Képzésre történő fejlesztő felkészítés: amelynek keretében a képzésbe kerülést
nehezítő problémák feltárásra és kezelésre kerülnek, fejlesztve a sikeres tanulást
megalapozó eszközöket.

-

Újraorientáló foglalkozás: amelynek keretében a korábban megszerzett ismeretek,
tudás és tapasztalatok feltárásával a tanácsadó segíti a munkanélküliség okozta negatív
hatások feloldását, a résztvevők áttekintik a munkaerő- és a képzési piac lehetőségeit,
összevetik azokat saját felkészültségükkel, képességeikkel és igényeikkel, gyakorolják
az álláskereséshez és a munkahely megtartásához szükséges technikákat, készségeket.

Mentori szolgáltatás
A mentor segíti az ügyfelet a képzésben/munkában maradásban, a munkahelyi
beilleszkedésben, segít munkahelyi, illetve életviteli problémák megoldásában. A mentorral
az ügyfélszolgálatnál való megjelenéskor, regisztrációkor történik a személyes
kapcsolatfelvétel, és a program folyamatában végig rendszeres találkozásokat jelent.

Bács-Kiskun és Békés megyében ugyanezen szolgáltatások vehetők igénybe, melyeket
helyi tanácsadók nyújtanak.
Szolgáltatási helyszínek:
II.)Bács-Kiskun megye: 6000 Kecskemét, Plébánia köz 1.
Tel.: 76/415-466
E-mail cím. revkmet@t-online-hu, honlap: www.revkecskemet.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8-16 óráig

III.) Békés megye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/7.
Tel.: 66/451-163
Mobil: 70/408-7021, 70/424-0822
E-mail: civilszovetseg@globonet.hu, honlap: www.civilszovetseg.hu
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 8-16 óra között, pénteken: 8-12 óra között

