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Alapadatok

Pályázó neve: Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Projekt 
megnevezése:

"Közösen  a  megváltozott  munkaképességűekért"  -  Befogadó 
munkahelyek, befogadó önkormányzatok

OP név: TÁMOP
Pályázat neve: 2.4.2/B-09/2 Hátrányos helyzetűeket foglalkoztató szervezetek fejlesztése 

"Befogadó munkahelyi gyakorlatok támogatása" 
Beruházás helye 
(régió):

Közép-Magyarország

Beruházás helye 
(megye):

Pest

Kedvezményezettek 
neve:

Beruházás helye:

Üllői  Mozgáskorlátozottak  Egyesülete,  Monor  Város  Önkormányzata, 
Üllő Város Önkormányzata, Vecsés Város Önkormányzata

Üllő, Monor, Vecsés
Megítélt összeg: 90 439 190 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés 
dátuma: 2010.02.17
Támogatás 
pontszáma:

78,3

Szerződés adatok
Szerződés  hatályba 
lépésének dátuma: 2010-06-24  

Projekt rövid 
összefoglalása: 

A  projekt  célja  a  Monori  kistérségben  élő  hátrányos  helyzetű, 
megváltozott  munkaképességű  vagy  fogyatékossággal  élő  állást 
kereső-, és inaktív emberek képzése, munkaerő-piaci re-integrációja . 
A résztvevők életminőségének javítása  az egyéni  szükségletekre  és 
adottságokra  épülő,  álláskeresési  tréninget,  tanácsadói  és 
pszichológiai  támogatást  nyújtó  szolgáltatások  biztosításával,  a 
szolgáltatásban részesülők képzésének, tartós munkába jutásának, és 
beilleszkedésének segítésével.  

Projekt 
megvalósításának 
tervezett kezdete: 2010-02-01  
Projekt  megvalósítás 
tervezett befejezése: 2011-10-31  



Projekt  tényleges 
kezdete: -  

Projekt  tényleges 
befejezése: 

-

Projektvégrehajtás adatai
Jelentés 
sorszáma: 1  

Projekt 
előrehaladási 
jelentés típusa: 

Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ)  

Benyújtás 
dátuma: 2011-01-07  

Jelentéstételi 
időszak: 2010-02-01 - 2010-12-24  

Döntés : Elfogad  

Időszak 
eredményei: 

Projektünkben  a  toborzást  plakátok,  szórólapok  kihelyezésével,  újság, 
kábeltévé hirdetések megjelentetésével  végeztük 2010. február 1-től.  Az 
érdeklődők számára egyéni és csoportos tájékoztatókat tartottunk, majd a 
célcsoportba  tartozó  személyekkel  részletesebb  felmérést  végeztünk.  A 
hozzánk  fordulók  először  a  mentorokkal  vették  fel  a  kapcsolatot,  akik 
azóta  is  segítik  ügyfeleinket  abban,  hogy  egyéni  fejlődésük  érdekében 
használni tudják a program szolgáltatásait. 

Programunkban  2  mentor  támogatja  folyamatosan  a  résztvevőket.  A 
bevonási folyamat lényege az volt, hogy a mentor tájékoztatta az ügyfelet 
a program céljáról, szolgáltatásairól, az elvárt együttműködési formákról, 
rögzítette  a  jelentkező  adatait,  megismerte  az  ügyfél  élethelyzetét. 
Mentoraink  feltérképezték  az  ügyfél  erőforrásait,  megismerték  a 
munkavállalást  akadályozó  objektív  és  szubjektív  okokat.  Az  ügyfél 
állapotának,  képességeinek  és  szükségleteinek  felmérése,  a  fejlesztendő 
képességek meghatározása további szakemberek b  

Kifizetés adatok

Szerződött összeg: 90 439 190 Ft  
Kifizetett előleg összesen: 27 131 757 Ft  
Számla alapú kifizetés összesen: 37 563 114 Ft  
Utolsó kifizetés dátuma: 2011.04.07  


