Jeladó
A Frekvencia Egyesület olyan új szolgáltatási elemeket kíván beépíteni az eddigi tevékenységei közé,
amelyekkel részben megújítja saját tevékenységi körét, részben pedig az Észak-alföldi Régióban
foglalkoztatási és szociális céllal működő civil szervezetek számára olyan szolgáltatásokat biztosít,
amellyel tovább bővíthetik saját szolgáltatási portfoliójukat, és a célcsoportjukat alkotó hátrányos
helyzetű emberek számára az eddigieknél többféle, illetve újszerű szolgáltatásokat nyújthatnak.


A projekt keretében a Frekvencia Egyesület munkatársai az Észak-alföldi Régióban működő
szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek szolgáltatásait összegyűjtik egy kérdőíves
felmérés segítségével. Ebből adatbázist készítenek, amelynek célja, hogy az ilyen típusú
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek megismerjék a régióban található szolgáltatási palettát, és
igény esetén együtt tudjanak működni, illetve bármely civil szervezetnek legyen információja
arról, melyik szervezethez fordulhat, ha valamilyen foglalkoztatással kapcsolatos szolgáltatást
szeretne nyújtani saját célcsoportja számára.



A Frekvencia Egyesület két olyan módszert kíván megismertetni a projekt keretében a
szervezetekkel, amelyek még kevésbé elterjedtek, ritkán alkalmazottak. A gondoskodó
létszámleépítés (outplacement) során alkalmazott szolgáltatási elemeket kívánja egyesületünk
összegyűjteni, és egy kiadványban megjelentetni a civil szervezetek számára, mivel az
outplacement során számos olyan igény merül fel egy-egy munkáltatónál, amelyre a civil
szervezetek adekvát szolgáltatásokat tudnak kínálni, amennyiben ismerik ezeket a
lehetőségeket.



A másik, külföldön már elterjedt, Magyarországon azonban még kevésbé alkalmazott módszer
a portfolió készítés hátrányos helyzetű emberek kompetenciafejlesztése során. A portfolió
módszer segítségével a hátrányos helyzetű emberek kézzel fogható segítséghez juthatnak, a
civil szervezetek azonban még kevéssé ismerik és alkalmazzák ezt a technikát, amellyel
segíthetnék célcsoportjukat. A portfolió módszer szintén részét képezi az outplacement
szolgáltatásokat tartalmazó kiadványnak.



A kiadvány megjelenését követően az egyesület egy alkalommal olyan rendezvényt kíván
megrendezni, melyre meghívja a régióban összegyűjtött szociális és foglalkoztatási célú civil
szervezeteket, valamint az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ képviselőit, és a
rendezvényen mutatja be az elkészült kiadványt, valamint lehetőséget biztosít a megjelent
civil szervezeteknek önmaguk rövid bemutatására, egy-egy ötperces prezentáció keretében. A
rendezvényen a résztvevők nemcsak a kiadvány tartalmával ismerkedhetnek meg, hanem
egymást is jobban megismerik, és a Regionális Munkaügyi Központ jelenléte révén erősödik a
civil és állami szektor közötti együttműködés is. A rendezvényről készült összefoglalót és a
kiadvány egy példányát a Frekvencia egyesület eljuttatja a régió jelentős foglalkoztatói
számára, ezáltal a forprofit szférával való együttműködés is erősödik.



A kiadvány megjelenését követően a Frekvencia Egyesület tagjai heti rendszeres tanácsadási
lehetőséget biztosítanak

személyesen és

on-line formában azon civil

szervezetek

munkatársainak, akik a kiadványban szereplő témák bármelyikével kívánják bővíteni saját
szolgáltatási körüket.

