A TÁMOP 5.3.8.A2-13/1-2013-0004
jelű „KOMP” - a Contact Nkft. képzési projektjének megvalósítása
során nyolcadik alkalommal számolunk be programunkról, szakmai feladatainkról. Hírlevelünkben
ezúttal tájékoztatást adunk a tavaszi ellenőrzésekről, valamint az
alapvető és általános képzés aktualitásairól. Szó lesz arról, hogy
megszűnik a W204-es gyártása, a
bábos rovatban a dán megrendelésről írunk, valamint az aktuális
– lezáruló és induló – képzésekről
is olvashatnak. Riport rovatunkban
dr. Tiborcz Attila jogi tanácsadó,
aktuális rovatunkban pedig ifj. Révész Pál mutatkozik be.
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HÓNAP TÉMÁJA

Jól szerepeltünk
az ellenőrzéseken

- a hivatalok mindent rendben találtak
A tavasz (többek között) az ellenőrzések jegyében zajlott a Contact Nkft.-nél. A vizsgálatok során mindent rendben találtak a
cégnél.
Április legvégén a Magyar Államkincstár folytatott helyszíni ellenőrzést a 327/2012. (XI.16.) Kormányrendelet alapján
a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkozatásához igényelt költségvetési támogatás nyújtásához kötött
FRF-C/0335-1/2014 számú támogatási szerződéssel kapcsolatban. Az ellenőrzés során munkatársaink a vonatkozó jogszabályok, a keretszerződés, valamint a 2014-re megkötött támogatási
szerződés előírásai szerint jártak el.
A vizsgálathoz szükséges valamennyi dokumentumot rendelkezésre bocsátottuk, az illetékes munkatársakkal a konzultáció megtörtént. A munkáltató és a képviseletre jogosult személyek, illetve az írásban meghatalmazott személyek vettek részt
a helyszíni ellenőrzésen. Az ellenőrzési kötelezettségnek eleget
tettünk.
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a megváltozott
munkaképességű személyek bérköltség támogatáshoz segítséget nyújtó költségtámogatással kapcsolatosan tartott komplex
telephely ellenőrzést. Május 5-én a szolnoki akkreditált székhe-

lyen (Tószegi út 43.) és akkreditált telephelyen (Tószegi út 43/A),
május 6-án pedig az akkreditált fióktelepeken, Kuncsorbán és
Törökszentmiklóson vizsgálódtak. Az ellenőrzésen a munkáltató
és a képviseletére jogosult személyek vettek részt. Az eljárás a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerint (alapján) zajlott. A hivatal munkatársai az ellenőrzés megállapításairól jegyzőkönyvet készítettek, a
jegyzőkönyv tartalmával mindkét fél elégedett volt.
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Aktualitások
a „KOMP”-on

PROJEKTEK

feladatlapokat, majd szituációs játékokon keresztül a gyakorlatban is
alkalmazzák a tanultakat.
Az általános képzés külső szakemberek bevonásával történik. A
munkaidőn kívül megtartott 12 órás tréningek során olyan hasznos információkhoz jutnak a dolgozók, amelyeket a magánéletben és a munkahelyen is egyaránt tudnak alkalmazni. A Törökszentmiklóson megtartott alkalmak után, Szolnokon is elindultak a tréningek. A képzési
napokon ebédet biztosítunk a dolgozóknak. A debreceni RÉS Egyesület
oktatói által megvalósított ötféle képzés nagyon jó hangulatban folyik:
- készségfejlesztő tréning,
- munkaerő-piaci tréning,
- motivációs tréning,
- személyiségfejlesztő tréning,
- álláskeresési tréning.

- az alapvető és általános képzésekről
A TÁMOP 5.3.8. A2-13/1-2013-0004 jelű „KOMP” - a Contact Nkft.
képzési projektjének megvalósítása során 13 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló vesz részt az alapvető képzésben. A keddi és csütörtöki képzési napok tananyagát a meghatározott tematika
tartalmazza. A húsz modulból álló képzési anyag olyan témákat ölel
fel, mint a személyiség kialakulása, fejlődése, önismeret, önértékelés,
érzelmek és viselkedés, kommunikáció fogalma, formái, konfliktus
fogalma, okai, munkahelyi légkör. Jelenleg a csoportos munkavégzés
szabályaival ismerkednek a résztvevő dolgozók. A képzések jó hangulatban folynak, a résztvevők a tananyag megismertetése után kitöltik a

3

CONTACT HÍRLEVÉL • 2015. május

VARRODÁK

közelmúltban került le az utolsó a varrógépekről – foglalta össze röviden a történteket Kozák Andi. A szolnoki
varroda vezetője elmondta, hogy a W204-es (ami egyébként a W205-ösöknek az elődje volt) kifutó modell lett,
ezért a megrendelő nem kért többet belőle.
- Évekkel ezelőtt, amikor elkezdtük a munkát, nehéznek tűnt, de a dolgozók szerencsére gyorsan beletanultak, szívvel-lélekkel, és kiváló minőségben állították elő a termékeket. Beleszoktunk, megszerettük,
így most már mindenki nagyon sajnálja, hogy vége,
hogy nem varrunk W204-es terméket többet – tette
hozzá Andi.
Minden dolgozó „átállt” a Fiat üléshuzatok gyártására, amiket néhány hónap szünet után nemrégen kezdtek
újra varrni, jelenleg a szolnoki varrodában újra ezek a termékek kerülnek le a gépekről, a varrónők kezei közül.

Búcsút vettünk
a W204-esektől is

Az előző számban közé tett tájékoztatást, miszerint a Lear Corporation Hungary Kft. jelezte, hogy
nem szeretné megszüntetni velünk a kapcsolatot,
stratégiai partnerei vagyunk, ebben a számban is
megerősítjük. Létszámcsökkentést nem tervezünk, így ha a W205-ös (ld: előző szám) és W204-es
fejtámlahuzat-varrás nélkül is, de folytathatjuk tovább a munkánkat.

- a Fiat üléshuzatokat gyártják tovább
A W205-ösök után a W204-esektől is búcsúznak a
Contactnál. A cégnél a közelmúltban fejezték be az utóbbi jelzésű fejtámlahuzatok gyártását.
- Három és fél évig varrtuk a W204-es fejtámlát, ez
idő alatt több százezer darabot készítettünk el belőle. A

4

CONTACT HÍRLEVÉL • 2015. május

BABUART

- Az egyik ilyen projekt volt a Karius és Baktus páros. A skandináv világban jól ismert fognyüvő manók a
gyerekek szájában élnek és tönkreteszik a fogukat, ha
nem tartják azokat tisztán. Történeteikkel játékosan
hívják fel a gyerekek figyelmét a helyes szájápolásra.
A párosról kapott rajz alapján készült mintadarabok
nagyon jól sikerültek, designerünk, Ibolya ismét kitett
magáért! Nem sokkal később tíz párat rendelt belőle
Hanne egy helyi fogorvos kérésére, hogy tanítsa velük a gyerekeket a fogaik ápolására. Kollégáim most
újabb öt pár elkészítésén dolgoznak – számolt be Kari
Sanyi a fejleményekről.
- Emellett Hanne egy újabb ötletének prototípusa
is formálódik Ibolya kezei között. Ezúttal a Nyugat- és
Észak-Európában jól ismert három kiskecske történetéhez készítünk játszószőnyeget. A történet szerint
a kiskecskéknek egy hídon kell átkelniük, ami alatt
gonosz troll lakik, aki meg akarja őket enni. Persze
végül pórul jár. Nekünk ehhez a hátteret kell biztosítani egy mező kinézetű, folyóval kettészelt játszószőnyeg formájában. Különleges anyagokat használunk, hogy a szőnyeg ne csak élethű legyen, de puha
a gyereknek és könnyen összehajtható, hiszen egy kis
csomagba kell belehajtogatni – folytatta az újdonságokról szóló tájékoztatást a marketing munkatárs.
További remek ötletei vannak Hanne-nak, mint
például tematikus zenés játékcsomag apró játékokkal, ahol a gyerekdalokból ismerhetik meg a dolgokat
a gyerekek. Sőt, idén többek között a nürnbergi játékvásáron partnere, egy dán gyerekdal-énekesnő a mi
ötujjas egérkéinkkel adta elő egeres dalát.
Kíváncsian várjuk újabb ötleteit, eddig nem sikerült olyan feladat elé állítania kreatív és ügyes kollégákat, amit ne tudtak volna szépen és jó minőségben
legyártani! Készen állunk az újabb kihívásra!

Újabb munkák dán
ötletek alapján

- készen állnak a további kihívásokra is
Korábban már beszámoltunk a Contact lelkes és ötletes dániai partneréről, Hanne Mikkelsen-ről, Boernerummet (magyarul gyerekszoba) nevű gyerekjáték
webshopjáról, valamint Legro (a dán játszani szóból,
akárcsak a híres Lego) nevű játék-nagykereskedéséről. Az ő segítségével már másfél éve Skandináviában
is ismerik a szolnoki cég termékeit. Nemcsak a cég
jól ismert katalógus termékeit forgalmazza, hanem
saját fejlesztésű ötleteivel is folyamatosan ellátja a
munkatársakat munkával. Elsősorban szellemi munkával, hiszen nagyon ötletes és kreatív a hölgy, s elképzeléseit szeretné megvalósíttatni. A sok-sok ötlet
közül némelyik el is jutott a megvalósítás fázisába.

5

CONTACT HÍRLEVÉL • 2015. május

FELNŐTTKÉPZÉS

sajátíthatták el a hallgatók – számol be. Ezek a
modulok a következők voltak:
1. modul: Magyar nyelv és irodalom (150 óra)
2. modul: Történelem és állampolgári ismeretek (120 óra)
3. modul: Matematika (150 óra)
4. modul: Kommunikáció (30 óra)
5. modul: Informatika (40 óra)
6. modul: Családi és környezeti ismeretek (30
óra)
7. modul: Tanulástechnika (30 óra)
8. modul: Fizika (70 óra)
9. modul: Kémia (70 óra)
10. modul: Biológia (70 óra)
11. modul: Földrajz (70 óra)
12. modul: Környezeti fenntarthatósági ismeretek (6 óra)
A képzési program moduljaiból külön-külön
írásbeli vizsgát tettek a résztvevők, melyen minimum 51 százalékos eredmény kellett az elégséges
osztályzathoz. A vizsgaeredmények, illetve az évközben szerzett jegyek átlaga képezi a hallgatók
bizonyítványba kerülő jegyeit. Az oktatásban ös�szesen hat pedagógus működött közre, akik sokéves tapasztalatukkal, ismerve a célcsoport sajátosságait is, törekedtek a lehető legjobb minőségű
oktatás nyújtására.
- Képzésünknek a szolnoki ORÖ Dr. Hegedűs T.
András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Lomb utcai kollégiuma adott helyet. Az intézmény a képzés végi 8. általános iskolai bizonyítványok kiállításában is közreműködik. A
dokumentumokat a június 2-ai záróvizsgán, rövid
szóbeli elbeszélgetések keretében adták át a képzésben közreműködő szakemberekből álló bizottság előtt. A projektben vállalt második képzésünk
indulása 2015. június elejére várható.

Lezárult a felzárkóztató
képzés
- a napokban elindul a cég új képzése

Újabb sikeres képzés zárul le a Contactnál. A
7-8. osztályos felzárkóztató képzésben 17-en
vettek részt, bővítették ismereteiket.
- A TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0057 számú „Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon” elnevezésű projekt keretében, Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalával konzorciumi partnerségben 2014. november 3-án indult
szolnoki helyszínű, 7-8. osztályos felzárkóztató
képzésünk (E-000330/2014/D001) – kezdi Baráth
Gerda, a cég felnőttképzési munkatársa.
- A képzést 17 fő kezdte el, menet közben több
személycsere történt, de az összlétszám nem változott. A képzés során az engedélyezett 836 órás
képzési programunk szerinti 12 modul ismereteit
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RIPORT

- Milyen jellegű ügyekben kértek öntől jogi segítséget a munkavállalók ez idáig?
- A legtöbb esetben olyan magáncélú problémával kerestek meg a dolgozók, amelyet segítség nélkül nem tudtak
megoldani. Néhány példát említek: házasság felbontása folyamán felmerülő problémák átbeszélése, vagyonmegosztás, devizahitelekkel kapcsolatos jogi kérdések,
gyámügyi kérdések, tartásdíj behajtása, rokontartás,
vagy éppen bírósági beadványok megfogalmazása, közös
tulajdon megszüntetésének módja, előző munkahellyel
kapcsolatos jogi kérdések, illetve társadalombiztosítási
ellátással kapcsolatos probléma.
- Sokat hallunk mostanában a deviza hitelesek
problémáiról, Ön is említette az előbbiekben…
- Sajnos igen, ez most egy folyamatosan napirenden
lévő ügy, ami sok embert érint, és foglalkoztat, így a
Contact Nkft. dolgozói közül is jó néhányat. Legtöbbjükkel a banki elszámoló leveleket megvártuk, átnéztük, és megbeszéltük már a további tennivalókat ezzel
kapcsolatosan.

Jogi segítséget nyújt
a dolgozóknak

- beszélgetés dr. Tiborcz Attilával

- Mi a tapasztalata: mernek segítséget kérni az
emberek?
- A munkavállalók szívesen veszik a jogi segítséget, sok
esetben nehézséget jelent a joggal kapcsolatos levelek,
határozatok, bírósági eljárások értelmezése, azok megválaszolása. Ennek ellenére vallom, hogy ez is egyfajta
bizalmi kapcsolat, hiszen sokszor a legbelsőbb magánügyükbe avatnak be az emberek.

Dr. Tiborcz Attila ügyvéd a TÁMOP 5.3.8. A2-13/1-20130004 jelű „KOMP” - a Contact Nkft. képzési projektjének
jogi tanácsadója. Az ügyvéd úrral beszélgettünk.

- Milyen feladattal bízta meg a Contact Nkft. a
projekttel kapcsolatban?
- A megváltozott munkaképességű dolgozóknak nyújtok
jogi kérdésekben segítséget hetente több órában.
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AKTUÁLIS

Pali jelenleg édesapjával él Szolnokon, egyelőre még nőtlen. Szabadidejét általában barátokkal,
illetve kedvenc elfoglaltságával tölti. Ahogy mondja, a buddhizmus közel áll a gondolatvilágához, ha
lehet, ezzel foglalkozik sokat, erről tanul, gyűjt ismereteket. - Emellett időnként biciklizek és kirándulok is – teszi hozzá.

Édesapját váltotta
a portásszékben

- bemutatkozik ifj. Révész Pál
Aktuális rovatunkban megváltozott munkaképességű munkavállalóink mutatkoznak be. Ezúttal ifj.
Révész Pál mesélt a munkájáról, arról, hogyan került a céghez, milyen a munkája, és mik a tapasztalatai.
Júniusban lesz éppen három esztendeje,
hogy ifj. Révész Pál elkezdett dolgozni a Contact
Nkft.-nél. Azóta már nem egy munkafolyamatban
kipróbálta magát, ahogy munkavezetői mondják,
sikerrel, hiszen nagyon kitartó. A fejtámlaforgatásban talán a legjobb volt, nagyon jól teljesített.
- Eddig a varrodában tevékenykedtem, a C-osztályos Mercedesek hátsó üléseinek fejtámláit varrták a lányok, és a kész terméket színre kellett fordítani. Ez volt a feladatom, amit nagyon szerettem.
Most, hogy ezek a termékek már nem készülnek,
portásként dolgozom, édesapám helyét vettem át
– meséli Pali, aki egyébként édesapja révén került
a céghez.
- Ő már itt dolgozott, szólt, hogy van felvétel, jöjjek el és próbáljam ki magam. A vezetőség elégedett volt a munkámmal, így felvettek. 2012. június
28. óta dolgozom, jelenleg négy órás (9-13) a munkaidőm – mondja.
Előtte nem dolgozott, ez az első munkahelye,
amit nagyon megszeretett. Ahogy mondja, a kollégái nagyon kedvesek és kiválóan együtt tud velük
működni. – Ráadásul mindenki nagyon segítőkész,
a kérdéseimmel mindig fordulhattam és fordulhatok hozzájuk – mondja.
A Contact Nkft. ingyenes, havonta megjelenő kiadványa. Kiadásáért felel a Contact Nkft. ügyvezető igazgatója: Varga Tamás.
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