
  

Tájékoztató az EFOP-1.1.1-15-2015-00001 

„MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ EMBEREK 

TÁMOGATÁSA” című kiemelt projekt lehetőségeiről 

leendő Ügyfeleink részére 

 
A projekt legfőbb célja a megváltozott munkaképességű személyek 
elhelyezkedésének és tartós munkavállalásának elősegítése.  
 
A projekt közvetlen, elsődleges célcsoportját a B1, B2, C1, C2, D, E komplex 
minősítési kategóriával rendelkező személyek, illetve a továbbfolyósított 
rokkantsági ellátásban, fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi 
járadékában részesülő, munkavállalás iránt érdeklődő megváltozott 
munkaképességű emberek alkotják.  
 
A program keretében egyéni tanácsadás, képzések, valamint elhelyezkedést 
elősegítő támogatások és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások 
igénybevételére van lehetőség. A szolgáltatási és támogatási programelem-
kínálatából olyan segítő tevékenységek választhatók ki a résztvevők számára, 
amelyek hozzájárulnak a résztvevő rehabilitációjához, munkaerő-piaci 
esélyeinek javításához, személyes fejlődéséhez. 
 
Munkatársaink személyre szabottan segítenek:  

 munkaerő-piaci ismereteinek és kompetenciáinak fejlesztésében, 

 indokolt esetben képzésben történő részvételben,  

 az álláskeresésben, önéletrajzírásban, 

 az állásinterjúra való felkészülésben, 

 a megfelelő munkahely megtalálásában és megtartásában, 

 a betanulásban és a munkahelyi beilleszkedésben.  

 
Keressen minket bizalommal!    
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6000 Kecskemét 
Csányi J. krt. 14. 

Elérhetőség: 06-76/889-180 
E-mail: efop111.kecskemet@szgyf.gov.hu 

 
6500 Baja 

Eötvös u. 6/A 
Elérhetőség: 06-79/200 131 

E-mail: efop111.baja@szgyf.gov.hu 
 

6300 Kalocsa 
Szt. István kir. út 36-38. 

Elérhetőség: 06-78/600 721 

E-mail: efop111.kalocsa@szgyf.gov.hu 
 
 

3950 Sárospatak 

Eötvös út 7. 
Elérhetőség:  
E-mail: 
3900 Szerencs 

Rákóczi utca 40. 
Elérhetőség:  
E-mail:  

ÜGYFÉLFOGADÁS 

HÉTFŐ:  10:00 – 16:30 

KEDD:  08:00 – 14:00 

SZERDA:  10:00 – 16:30 

CSÜTÖRTÖK: 08:00 – 14:00 

PÉNTEK:   08:00 – 12:00 
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