
 
 

REMUSZ PROGRAM 

Reintegráció Munkaerőpiaci Szolgáltatásokkal Komárom-Esztergom Megyében 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

A „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című 

kiemelt projekt új szolgáltatásokkal, és támogatási formákkal kívánja elérni a nyílt munkaerőpiacra 

való be-, illetve visszajutást, valamint a munkahelyek megtartását.  

„A TÁMOP- 5.3.8.A3-12/1 - A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek 

növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása munkaerő-piaci 

szolgáltatóknál - pályázat egyik nyertese a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, aki jogot szerzett e 

nemes cél érdekében tevékenykedni. 

Ki vehet részt a projektben? 

 A projekt azon megváltozott munkaképességű személyek támogatására irányul, akik esetében több 

személyre szóló szolgáltatás és támogatás nyújtása szükséges a foglalkoztathatóságuk javításához, 

illetve a nyílt munkaerő-piaci beilleszkedésükhöz.  

A profitorientált munkáltató „gazdasági és társadalmi haszna” 

 Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség kiváltása 

 Adóalap csökkentés, szociális hozzájárulás kedvezmény 

 Esélyegyenlőség érvényesülése a kiválasztás és a beilleszkedés folyamatában 

 A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása tükrözi a társadalmi 
felelősségvállalást 

 Növeli a szervezet külső és belső megbecsülését 

 Hozzájárul a szervezeti kultúra fejlődéséhez     
 
Munkáltatók által igénybe vehető szolgáltatások 

 Aktuális munkaerő-piaci információk nyújtása 

 Tájékoztatás a rehabilitációs hozzájárulásról, kiváltásának feltételeiről, kedvezményekről 

 Tájékoztatás a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban 

felmerülő egyéb kérdésekben 

 A betöltendő munkakör feltérképezése, aktív részvétel a munkáltatói és munkavállalói igények, 

elvárások, illetve a munkafeltételek egyeztetésében, kialakításában 

 Munkaerő-közvetítés, adott munkakörre toborzás, álláshirdetés megjelentetése 

 Kiterjedt keresés: széleskörű partneri kapcsolataink segítségével olyan csatornákon keresztül is 

tudunk keresni, amelyek a munkáltató számára nem, vagy csak korlátozottan ismertek, elérhetőek 

 Ügyfeleink megmaradt képességeire építve, lehetőségeinkhez mérten kiválasztjuk az adott 

munkakörre alkalmas munkaerőt, figyelembe véve azt, hogy ügyfelünk a betöltendő állást 

maradéktalanul el tudja látni 

 Önéletrajzok gyűjtése, továbbítása a leendő 

munkáltatóknak 

 Csoportos behívás, tájékoztatók tartása 

 Kiválasztott ügyfeleink esetében a 

munkavállaláshoz szükséges iratok 

összerendezése 

 Utókövetés, igény esetén az esetlegesen 

felmerülő problémák kezelésében 

segítségnyújtás 

 

 



 
 

Megváltozott munkaképességűek által igénybe vehető szolgáltatások 

 Díjmentes, személyre szabott munkahelykereső szolgáltatás, munkahelyfeltárás, munkáltatókkal való 

rendszeres kapcsolattartás, üres álláshelyek feltárása a rehabilitációban érintett személyek 

foglalkoztatása érdekében 

 Munkaközvetítés, elhelyezés a nyílt munkaerő piacon 

 Információs csatornák kialakítása és elérhetőségének biztosítása 

 Rehabilitációs eszközök és támogatások bevonása 

 Képzési lehetőségek feltárása, a képző intézményekkel való rendszeres kapcsolattartás 

 Munkahelyi támogatás 

 Álláskeresési technikák tréning nyújtása 

 Segítség önéletrajzírásban, felkészítés állásinterjúra, felkészítés a munkavállalásra  

 Egyéni munkavállalói terv és egyénre szabott fejlesztési terv készítése, megvalósítása 

 Az elhelyezkedett ügyfelek utókövetése a tartós munkavállalás, a képzésben maradás, a 

beilleszkedés, a problémák megoldása, konfliktusok kezelése érdekében 

 
 
Kérjük, további kérdéseivel forduljon bizalommal Egyesületünkhöz!  
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