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Eredményes évet tudhat maga mögött a Contact Nkft. A 2016. évre vonatkozó megrendeléseit egytől egyig időben, az elvárt minőségi követelményeknek megfelelően leszállította a társaság, ezzel is bizonyítva, hogy magas
színvonalú munkájára mindig lehet számítani.
Ahogyan évek óta mindig, a Contact Nkft., mint akkreditált rehabilitációs foglalkoztató, újra pályázatot nyújtott
be (2016 végén) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz a megváltozott munkaképességű munkavállalók sikeres rehabilitációs foglalkoztatásának érdekében. A pályázat kedvező elbírálásban részesült. 2017-ben
tehát ismét nagy segítséget kap a cég ezzel a bértámogatással.
Egy németországi vállalkozással való sikeres tárgyalás eredményeképp a Contact Nkft. elnyerte a BMW autógyár
biztonsági gyermekülés-huzat gyártásának lehetőségét. Az elmúlt év utolsó heteiben már gyártottak mintadarabokat, a szükséges gépek és berendezések beszerzése pedig folyamatban volt.
A Tick-Tack Bábszínház a „Fizi Miska kalandjai” című mesével egész Európát bejárja. A meséhez a figurák Málészáj, Csupaháj és Nyakigláb - a BabuArt alkotóműhelyben készülnek. Az utazó bábszínház segítségével
főleg a Kárpát-medence gyermekei ismerhetik meg a BabuArt bábjait, de Európa szinte valamennyi országában
megfordultak már.
Januárban máris újabb szociális szakmai továbbképzéssel indult a felnőttképzési divízió tevékenysége. Ezúttal
Alsómocsoládon szerveztük meg az Antidiszkrimináció, esélyegyenlőség tanfolyamot. A 2017. január 17. és 19.
között megtartott képzés 30 órás volt és 20 fő vett részt rajta.
Németi Lászlóné Marika 2008. október elseje óta dolgozik a Contact Nkft-nél. Kezdetekben leginkább polgárőr-egyenruhákat varrt, ma már oda irányítják, ahol összetettebb munkafolyamatok elvégzését, illetve a kevésbé
tapasztalt varrodai munkások betanítását várják el tőle.
Aktuális rovatunkban megváltozott munkaképességű dolgozóink mutatkoznak be. Ezúttal Nagy Nóra varrodai
kisegítő beszél munkájáról, tapasztalatairól. Nóra eredeti végzettsége szőnyegszövő. Halláskárosodása révén
százalékolták le.
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Januárban sem
fagyott meg az élet

Varga Tamás, a Contact Nkft. ügyvezető igazgatója természetesen örömét fejezi ki az elmúlt év
sikereire tekintve, azonban már az új esztendő kihívásainak is elébe néz. A társaság az új esztendőben új pályázati ablakok kinyitását is reméli, hiszen a
jelentős létszámban hátrányos helyzetű embereket
foglalkoztató Contact a technológiai fejlesztések egy
részét pályázati támogatásokból finanszírozza.
A társaság ez évben komoly fejlesztést is szeretne végrehajtani, a bővítési tervek is készen állnak
már, így idén is mozgalmas év elé néz az Nkft.
Hírleveleinkben természetesen a cég életének
minden fontosabb mozzanatáról beszámolunk!

- új kihívások a Contactnál

Eredményes évet tudhat maga mögött a Contact Nkft.
A 2016. évre vonatkozó megrendeléseit egytől egyig
időben, az elvárt minőségi követelményeknek megfelelően leszállította a társaság, ezzel is bizonyítva, hogy
magas színvonalú munkájára mindig lehet számítani. Ezt a megállapítást a megbízók visszajelzései is
megerősítik, amelyek nem csupán köszönetben nyilvánulnak meg, hanem újabb megrendelésekben is.
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bilitációs és Szociális Hivatalhoz a megváltozott
munkaképességű munkavállalók sikeres rehabilitációs foglalkoztatásának érdekében. A pályázat
kedvező elbírálásban részesült. 2017-ben tehát
ismét nagy segítséget kap a cég ezzel a bértámogatással.
Mit kell tudni a rehabilitációs támogatásról?
A megváltozott munkaképességű munkavállalók
rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására 2016. szeptember 30. napján a
REHAB-17-TTF azonosító számú pályázati felhívásra benyújtott pályázat a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató
munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet
alapján került beadásra. A meghirdetett pályázat
- középpontban a rehabilitációs
eredményes volt.
foglalkoztatás
Miért jó ez a rehabilitációs foglalkoztatóknak,
Ahogyan évek óta mindig, a Contact Nkft., mint és miért jó a dolgozónak? Így hosszú távon tudjuk
akkreditált rehabilitációs foglalkoztató, újra pá- foglalkoztatni a munkavállalókat, a foglalkoztatályázatot nyújtott be (2016 végén) a Nemzeti Reha- suk biztosított.

Sikeres lett
a pályázatunk
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gyermekülés-huzat gyártásának lehetőségét.
Az elmúlt év utolsó heteiben már gyártottak
mintadarabokat, a szükséges gépek és berendezések beszerzése pedig folyamatban volt.
Varga Tamás, a cég ügyvezető igazgatója
az új év januárjában arról számolt be, hogy
elkészültek az első termékek (képünkön a
varrodai munkások az első, útnak indított
üléshuzatot mutatják), melyek kiszállítása
is megtörtént már. Nem volt pedig egyszerű
az átállás, hiszen nem csupán a gépeket kellett beállítani az új munkára (mintegy hetven finomra hangolt műveletben készülnek
a gyermekülés-huzatok), hanem ezzel egy
időben történt a varrodai dolgozók betanítása is. Minderre csak rövid idő állt rendelkezésre, de mindez a magas minőségi követel- a megrendelő elégedett a szolnoki
mények része volt – és a Contact munkásai
munkával
kiállták a próbát.
Mindeközben a két félnek minden részletMint arról a Hírlevél előző számában hírt ad- ben sikerült megegyezni: a termelés tehát
tunk, egy németországi vállalkozással való „nagyüzemben” zajlik, és a márkás gyersikeres tárgyalás eredményeképp a Contact mekülés-huzatból várhatóan 1200-1500 daNkft. elnyerte a BMW autógyár biztonsági rabot varrnak havonta Szolnokon.

Nagyüzemre
kapcsoltak
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Fizi Miska
kíváncsiskodik

- tanmeséhez készülnek a bábok
Korábban már írtunk, a Tick-Tack Bábszínházról, amely a Fizi Miska kalandjai
című mesével egész Európát bejárja. A
meséhez a figurák - Málészáj, Csupaháj és Nyakigláb - a BabuArt alkotóműhelyben készülnek.
Az utazó bábszínház segítségével főleg a Kárpát-medence gyerekei ismerhetik meg bábjainkat, de Európa szinte valamennyi országában megfordultak már. A
bábszínházat vezető Strausz Róbert, saját
költésű meséit adja elő a bábjaink segítésével. A szokásos katalógus termékeken kívül
néha egészen különleges
lényekkel hozza össze a
sors és a kreativitás a főhőst. Így
például
erdei
rablóval, afrikai emberrel,
tevével vagy
sárkánnyal
is találkozott
már utazásai
során, amelyeket mind
nekünk kellett elkészíteni. Többnyire csak az
alapötletet kaptuk meg a
többit kreativitásunkra
bízta, hiszen többször
bizonyítottunk már neki.

- Ezen a télen egy
tanmesével készül a
bábszínház, amelyben a főszereplő,
Fizi Miska azt tanulja meg, hogy
aki kíváncsi, hamar megöregszik. Ehhez
nekünk a jól ismert varázsló bábunkon kívül
Fizi Miskát 3 életszakaszában is meg kellett
valósítani. Egy fiatalembert, egy középkorú
és egy öregember változatot kellett készíteni
ugyanabból a figurából – számolt be az újdonságról Kari Sándor értékesítési vezető. Ennél
bonyolultabb kéréseket is könnyedén
megoldott már
a
bábműhely
kreatív kis csapata, természetesen örömmel
és a tőlük megszokott odafigyeléssel készítették el a
kicsit más bábo(ka)t.
A változatosság gyönyörködtet, és ez különösen igaz, ha mindig más és más figurák
születnek a szorgos
kezek alatt.

5

CONTACT HÍRLEVÉL • 2017. január

FELNŐTTKÉPZÉS

Az antidiszkrimináció
volt a téma

volt, azzal a céllal szerveztük, hogy a szakmában
együttműködő tagokat a feladatokra orientálja,
specifikus ismeretekkel és érzékenységgel lássa el, valamint az e területen dolgozó szakembereket megismertesse egymással. A hallgatók
elsajátították a hatékony kommunikáció fenntartásának képességét, magukévá tettek különféle tárgyalástechnikai alapokat, megismertek
különféle probléma-megoldási módszereket,
melyeket használni is tudnak a gyakorlatban. A
képzés alapul szolgált az énkép megformálásához, illetve reális önértékelés kialakításához, figyelembe véve a belső erősségeket.
A 3 képzési nap során a résztvevők megismerkedhettek az alábbi témakörökkel: identitás,
sztereotípiák, előítélet, diszkrimináció, attitűdök,
társadalmi integráció, esélyegyenlőség, egyenlő
bánásmód, jogesetek, esélyegyenlőségi területek stb. A képzés végén minden résztvevőnek
önálló dolgozatot kellett készítenie egy általa kiválasztott témakörből.
Intézményünk a továbbképzés sikeres elvégzéséről igazolást állít ki a hallgatóknak, akik ennek eredményeképpen a megszerezhető 30 kreditpontot is megkapják.

- tanfolyam Alsómocsoládon
az esélyegyenlőségről

Januárban máris újabb szociális szakmai továbbképzéssel indult a felnőttképzési divízió tevékenysége. Ezúttal Alsómocsoládon szerveztük
meg az Antidiszkrimináció, esélyegyenlőség tanfolyamot. A 2017. január 17. és 19. között megtartott képzés 30 órás volt, 20 fő vett részt rajta.
A képzésre jelentkezők elsőként egy előzetes tudásszint felmérésen vettek részt, melyben
többek között kíváncsiak voltunk korábbi munkatapasztalatukra, jelenleg betöltött pozíciójukra és azzal kapcsolatos szakmai munkájukra,
személyes motivációjukra. Az összesítés alapján kiderült, mindenki a maga munkaterületéről
rendelkezik ismeretekkel, tapasztalatokkal az
antidiszkriminációt illetően.
A képzést, mely gyakorlat orientált, speciális szakmai ismeretek megszerzésére irányuló
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kább polgárőr-egyenruhákat varrt, ma már oda
irányítják, ahol összetettebb munkafolyamatok
elvégzését, illetve a kevésbé tapasztalt varrodai
munkások betanítását várják el tőle. Az eltelt közel tíz év alatt három alkalommal állt egészségügyi felülvizsgálati bizottság előtt.
- Majd’ három évet húztam le négy órás munkaidőben, s végre nyolc órában tevékenykedhetek. Persze, némi hátránya is van, mégpedig,
hogy így kevesebb időt tölthetek el az unokámmal, mint korábban. Vagyis ezt leginkább a tündéri kisunokám, Napsugár Zselyke érzi meg
– mesél életében bekövetkezett változásokról
Marika.
Az asszony 1978-ban angol női szabóként
szerzett szakképesítést. Jövőre lesz negyven
éve, hogy vizsgázott, s tíz éve, hogy a Contactnál dolgozik. Akkor még csak tizenketten voltak
a műhelyben, ma negyven embernek ad munkát
szolnoki varrodájában a társaság. – Szeretek itt
dolgozni, s bár korábban családiasabb légkörben
tevékenykedtünk, ma is mindenkivel remek viszonyt ápolok – hangsúlyozta Marika.

Akire mindig lehet
számítani

- egy régi dolgozó: Németiné Marika
Németi Lászlóné Marika 2008. október elseje óta
dolgozik a Contact Nkft-nél. Kezdetekben legin-
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százalékolták le, azóta megváltozott munkaképességű dolgozó. Korábban összeszerelőként dolgozott. Jelenleg Tószegen él a
szüleivel. Szabadidejében szívesen sétál
és beszélget a barátaival, szerinte ezek a
tartalmas programok, szórakozóhelyekre
nem is igen szokott járni. Szereti viszont a
filmeket, hölgy létére a horrorfilmeket is,
valamint a jó zenéket, legfőképpen a slágerzenéket.

Élvezi a bábműhelyi
munkát
- bemutatkozik Nagy Nóra
Aktuális rovatunkban megváltozott munkaképességű
dolgozóink mutatkoznak
be. Ezúttal Nagy Nóra
varrodai kisegítő beszél
munkájáról, tapasztalatairól.
- Nagyon szeretek itt
dolgozni – kezdi lelkesen Nóra. - A
jelenlegi munkámat nagyon élvezem – teszi hozzá, s
azzal folytatja, hogyan
kezdődött a Contactos „pályafutása”
tavaly novemberben.
Takarítói
munkakörben
kezdtem, jelenleg a bábműhelyben varrodai kisegítőként dolgozom.
Bevallom, a jelenlegi munkakörömet nagyon szeretem, jobban,
mint a takarítást – mondja.
Nóra eredeti végzettsége szőnyegszövő. Halláskárosodása révén

A Contact Nkft. ingyenes, havonta megjelenő kiadványa. Kiadásáért felel a Contact Nkft. ügyvezető igazgatója: Varga Tamás.
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