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HÓNAP TÉMÁJA

Jógázási lehetőség
a Contact Nkft.
dolgozói részére

ményezésre, heti egy alkalommal, idén tavasztól
újra lehetőséget kaptak ennek gyakorlására. Egy
feltételt állítottunk eléjük csupán, a napi munkaidő letelte után tarthatják meg az órát.
A résztvevők létszáma változó. Általában 6-8
főt számlál a csoport, de nem ritka, hogy tízen is
követik az oktató utasításait. A jóga, mint keleti
mozgásforma, egyszerre szolgálja a test és a lélek, a psziché normális, egészséges működését.
Számtalan formája és változata létezik, nálunk a
gerinc-jógát tanulják, művelik az érintettek, ezzel is alkalmazkodva a testi problémákhoz. Munkatársaink többsége ugyanis mozgásszervi, és
gerincproblémával küzd. A jóga gyakorlói megtanulnak helyesen lélegezni, odafigyelni a testükre. Pozitív hatásai kifejezetten értékelhetők a
mozgásszervi, a keringési problémákkal küzdőknél, és a pszichés terheléseknél is. A munkahelyi
légkörnél már tapasztalható is pozitív hatása!

Legutóbbi hírlevelünkben a dob-szakkörről számoltunk be. Ám nem csupán zeneterápiás foglalkozással segítjük dolgozóinkat a gyógyulásban, illetve állapotuk szinten tartásában! Egy
másik kezdeményezés a jóga, melyet szintén
egyik munkatársunk karolt fel, aki szabadidejében jógaoktatással foglalkozik. A korábbi években az egészséges életmód jegyében valósítottunk meg projektet, melynek keretében egyes
foglalkozásokat különböző testmozgással kapcsolatos gyakorlatok színesítettek. A jóga akkoriban annyira megtetszett, hogy dolgozói kezde-
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PROJEKTEK
– A tanfolyamlista alapján tájékoztatták az ügyfeleket, bővebb felvilágosításért az ügyintézőkhöz irányították őket.
– Segítséget nyújtottak csoportos ügyfél tájékoztatókon.
– A foglalkoztatási osztályokon az öninformációs tér adatait, tájékoztató anyagokat az aktualitásoknak megfelelően folyamatosan frissítették.
– Az öninformációs rendszer használatában segítséget nyújtottak az álláskeresőknek.
– A munkaerőpiaci és foglalkozási információnyújtók a munkáltatókkal is tartották a kapcsolatot az aktualitásoknak megfelelően. A
különböző támogatási lehetőségek iránt folyamatosan érdeklődtek a munkáltatók.
– Az álláskereső ügyfeleknek tájékoztatást
nyújtottak a médiában, interneten megjelent
álláslehetőségekről.
– A munkavégzés eredményessége érdekében
gondot fordítottak az adminisztrációs feladatok ellátására, a havi beszámoló pontos elkészítésére.
– Az osztályokon dolgozó munkaközvetítők,
mentorok és hatósági ügyintézők munkáját
napi szinten figyelemmel kísérték és segítették.
– Részt vettek a szakmai napon, mely egy munkáltató székhelyén valósult meg.
– Részt vettek foglalkoztatási osztályok által
szervezett tájékoztatókra történő behívásokban, foglalkoztatási és személyi tanácsadások szervezésében és megvalósításában.

Munkaerő-piaci
információnyújtás
aktuális
beszámolója
A Contact Munkarehabilitáció Foglalkoztató, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság a Munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása elnevezésű projektet 2018. május 1-től 2019. április 30-ig
működteti. A társaság a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályain foglalkoztat 16 fő munkaerőpiaci információnyújtót. A szakemberek az
alábbi feladatokat végezték az elmúlt időszakban
a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az
azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról
szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendeletben meghatározottak szerint:
– A JNSZM-i Kormányhivatal Járási Hivatalainak foglalkoztatási osztályain információs
pult működtetéséhez kapcsolódó feladatokat,
ügyfél-irányítási feladatokat végeztek (képünkön).
– Nagy volt az ügyfélforgalom ebben a hónapban. Sok ügyfélnek megszűnt a munkaviszonya, közülük sokan álláskeresési ellátásra
lettek jogosultak.
– Folyamatosan történt az ügyfelek tájékoztatása személyesen, telefonon a foglalkoztatási osztályokon nyújtott szolgáltatásokról – a
legfrissebb munkalehetőségekről, ellátások
igénybe vételéről, helyi foglalkoztatási tanácsadásokról, a munkaközvetítés folyamatáról, a járási hivatalok mentori szolgáltatásainak igénybevételéről, aktuális képzésekről.
– Figyelemmel kísérték az újonnan megjelent
álláslehetőségeket.

A 8 órában foglalkoztatott, szolgáltatást nyújtó szakemberek ebben a projektidőszakban ös�szesen 2.414 esetet láttak el, melyeket adatlappal dokumentáltak. Összesen 35.897 esetben
nyújtottak egyéb tájékoztatást is, személyesen,
illetve telefonon, az érdeklődő ügyfelek számára.
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VARRODÁK

Egy olasz cég
„meglovagolja”
a Contact Nkft.
lehetőségeit
A hagyományos és megérdemelt nyári pihenőidőszakot és leállást követően augusztus végén újra
munkába álltak a gépek a varrodákban. A ráhangolás egyik üzemben sem volt megengedett, hiszen a
régi és az új megrendelések teljesítése nem várathatott magára.
– Kuncsorbán folytatódik tovább a pamuttermékek, elsősorban köntösök összevarrása. Az üzem
dolgozói állománya két új varrónővel bővült. Egyikük megváltozott munkaképességű, másikuk pedig még pályakezdő. Mindkettejük hamar felvette a
ritmust. Az őszi munkakezdés beálltával betegség
miatt üzemvezető-cserére is sor került.
– Törökszentmiklóson nem volt „esemény”, a
nyár eleji üzemleállás előtti állapotok megtartásával
folytatódott az őszi munkaszezon. A varrodában öt
féle terméket gyártanak az ott dolgozók, továbbra is
elsősorban ismert és közkedvelt motoros fűkaszák

vászonból készült gyűjtőzsákjainak összevarrása a
feladat. A készrevarrt termékek olasz és amerikai
piacra kerülnek.
– A szolnoki varrodában az egyik állandó megrendelő jelentős darabszám-emelés igénnyel állt
elő: november elsejétől a korábbi heti 10 ezerről
16 ezer darabra emelkedett a termékek megrendelése. Mindez gépbeszerzéssel valamint új munkaerő-felvétellel járt. Eközben a megrendelő auditálást hajtott végre a Contact Nkft-nél, amely után
az elégedett partner újból megerősítette bizalmát a
társaság felé. További hír, hogy egy lovaglóruhákat
és -felszereléseket forgalmazó olasz cég augusztus
végén váratlan megkereséssel, majd megrendeléssel fordult a szolnoki székhelyű társasághoz. A projekt tárgyalásainak és megegyezésének eredménye
a különböző konfekciótermékek szabása és varrása.
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BABUART
bak az egyedi megrendelések
is. A közelmúltban partner lett
az egyik szolnoki óvoda, amely
egészalakos őzikebábot igényelt
meg a Contact Nkft. Babuart műhelyétől. A Verseghy Ferenc
Könyvtár pedig az egyik bábmeséjéhez Mátyás királyt és
feleségét, Beatrixot rendelte
meg a társaságtól. Egy Tukan
névre hallgató madaras ujjbáb
egy Münchenben élő magyar iparművész terve. A megrendelő e textilfigurából kért és kapott mintát,
amelynek vizsgálata után vélhetően egy hosszabb távú nemzetközi
kapcsolat formálódhat a két fél
között. VSDóri és VSDani (képeinken) bábformába varrását egy sportegyesület rendelte meg a Contact Nkft-től.
Ez a két alak, egy-egy lány és
fiú lesz a civil szervezet két kabalafigurája. A nyári előkészületek után az első
húsz terméket már elküldte a szolnoki társaság. Tóth Lajos grafikus és a bábműhely nagyszerű munkái minden bizonnyal célba érnek a
sportegyesületnél.

Egy sportegyesület
kabalafiguráit is
a Contactnál
varrják
Folyamatosan és egyenletesen növekvő látogatói számmal büszkélkedik a Babuart webshopja, amely saját honlapján (www.
babuart.eu), illetve a Facebookon keresztül
is elérhető. A már meglévő és visszatérő sorozat-megrendeléseken túl egyre gyakorib-
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FELNŐTTKÉPZÉS

zajlott egy 30 órás Személyiségfejlesztő tréning
(E-000330/2014/D009), amelyen 15 fő vett részt.
A képzésnek a Törteli úton található Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont adott helyet.
A képzés összesen 5 modult tartalmazott
(Önismeret, társismeret; Tervek és célok, életvezetés; Verbális kommunikáció; Nonverbális
kommunikáció; Viselkedéskultúra), melyekből
szóbeli vizsga formájában történt a számonkérés. A résztvevők különböző önismereti gyakorlatok segítségével megismerhették személyes
erősségeiket, továbbá megismerték a kommunikációs modelleket, az információtorzulás fogalmát, melynek elsajátítását sokféle kommunikációs gyakorlat is segítette. Ezenkívül, a résztvevők
meghatározták rövid-, közép- és hosszútávú céljaikat, mind magánéletük, mind karrierjük tekintetében. A tematikus beszélgetések segítettek
abban, hogy a célszemélyek megismerhessék
saját és más kultúrák jellemzőit, sajátosságait,
értékeit, normáit.
A számonkéréseket mind a 15 fő sikeresen
A TOP-6.9.1-15-SL1-2016-00001 „Komplex Te- teljesítette. A képzés utolsó napján mindenki talep II. – Törteli út környéki szegregátum társa- núsítványt vehetett át a képzés sikeres elvégzédalmi felzárkózást célzó fejlesztése” elnevezésű séről, és kifizetésre kerültek a megélhetési táprojekten belül 2018. augusztus 27. és 31. között mogatások is.

Személyiségfejlesztő
tréning indult
a komplex
telepprogramban
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RIPORT

Pályakezdőként
kapott lehetőséget
a kuncsorbai
varrodában új
dolgozónk, Ivett
A nyári szabadság után, a munka ismételt felvétele
friss munkaerőt, új munkatársat hozott a Contact
Nkft. kuncsorbai telephelyére. Sárkány Ivett frissen végzett varrónő, aki szinte az iskolapadból érkezett a Contacthoz. A „nagybetűs életbe” történő
kilépéséről, az összeszokott csapathoz való csatlakozásáról kérdeztük:
– Kedves Ivett! Hogy érzi magát a varrodában?
Milyen érzés egy ilyen közösség tagjának lenni,
ahol mindenki jóval idősebb, és nincs kortárs?
– Köszönöm! Sokkal jobb, mint vártam, bár
nem idegenek közé jöttem. Kuncsorba nem nagy
település, itt mindenki ismeri a másikat, így tudtam hová kerülök, még akkor is, ha nem csak falubeliekkel dolgozok együtt. Örömmel fogadtak,
segítenek, amikor olyan feladatot kell csinálni,
amelyikhez nincs még tudásom, vagy tapasztalatom. Türelmesek velem, vigyáznak rám, tanácsokkal látnak el, vigasztalnak, erőt adnak, amikor kevésbé jó a hangulatom, vagy nehézségekkel
kerülök szembe. Valójában korban hozzám jobban
illő munkatárs hiányát nem érzem, annyira közvetlen itt a légkör.
– A varró szakma nem könnyű, mi vezette ide, mi
adta az ötletet, hogy ezt a szakmát tanulja?
– Amikor a pályaválasztásra került a sor, sokat
beszélgettünk otthon, és valójában a kereskedelem vonzott. Azonban a továbbtanulási papírok be-

adásakor azzal szembesültem, hogy ezt a szakot
nem tervezik elindítani, így azonnal módosítani
kellett. Gondolkodásra sok időt nem kaptam, de
végül is ezt a váltást nem bántam meg. Izgalmas
feladat, hogy az olykor furcsa formájú anyagdarabokból hogyan is lesz késztermék, és milyen szépségek kerülhetnek ki a kezünk alól.
– Elég nagy a változás ilyenkor, amikor valaki az
iskolapadból bekerül egy valódi termelő üzembe. A technika, az ipari varrógépek mennyire jelentettek kihívást?
– Igen, egyetértek, tényleg nagy kihívás, nagy
lépés számomra! A tanulóévek alatt nem mindig
jutott elegendő idő a gépi varrásra, szerettem volna jobban elmélyíteni a tudásom. De nagyon örülök az azonnali elhelyezkedési lehetőségnek, hiszen itt egész nap a varrással foglalkozhatok!
– Mik a tervei, céljai a jövőre vonatkozóan?
– Jól érzem magam itt, és jó érzés, hogy varrónőként gondolok magamra, vagy szólítanak meg.
Szeretnék még többet tudni, ügyesebben és pontosabban dolgozni. Vannak még lehetőségek ezen
a területen, és konkrétan ebben a varrodában is.
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AKTUÁLIS

Második
alkalommal
rendezte meg
a Marha-jó főzést
a Contact Nkft.

reggeltől a társaság szolnoki székhelyének
kertjében egy-egy paprikáskrumpli és lábszárpörkölt rotyogott a kondérokban, miközben a varroda udvarán hangulatos, és főleg
mulatságos sorversenyt szerveztek meg (képeinken).
– Korábban is aktív résztvevője voltam
egy-egy contactos főzőrendezvénynek – mesélte élményeit Judit. – Az volt benne a jó,
hogy sokan vettünk részt az előkészületekben, egyesek hagymát pucoltak és vágtak,
mások a burgonyát tisztították, volt, aki az
ízekért volt felelős, és a sok-sok különböző
kézimunka végén tökéletesre sikerült a végeredmény – mondta .
– Azért is volt remek a program, mert nem
csupán ültünk és ettünk-ittunk, hanem mozogtunk is – beszélt a sorverseny előnyeiről
is Margó.

A Contact Nkft. számos közösség-összekovácsoló és -erősítő eseménnyel segíti dolgozói számára a varrodáiban zajló munkát.
Az országjáró kirándulások, az időszakos
kulturális- és sportesemények mellett közös főzőrendezvényeket is szerveztek már. A
Contact Nfkt. idén szeptemberben második
alkalommal rendezte meg a Marha-jó főzés
elnevezésű programot. Szeptember 22-én
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