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kabalafigura.hu
Hozzon nektek szerencsét
és lelkesedést csapatotok
kabalafigurája, amire
minden helyzetben
számíthattok! Itt az idő,
hogy bevegyétek magatok
közé azt a plusz egy főt, aki
a csapat szívéért és lelkéért
felelős, hiszen a kabalák
pont ebben segítenek!
Alkossuk meg együtt
egyedi figurátokat, és
legyetek sikeresebbek és
eltökéltebbek a következő
megmérettetésen!
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VARRODÁK

2. A társaság régóta tagja azon potenciális vállalkozásoknak, amelyek elkötelezettek a
környezetszennyezés elleni harcban, olyan fejlesztési technológiákat választanak, amelyek a
természetvédelmet és az energiahatékonyságot
tartják szem előtt. Ennek az elhivatottságnak az
egyik eredménye, hogy a Contact NKft. a gyártás közben keletkezett hulladékneműit szelektív
hulladéktároló konténerekben gyűjti. A szelektívhulladék-gyűjtő edényeket a Tószegi úti főépület bejáratánál helyezték el.

A nyári leállás
alatt fejlesztések
történtek, ősztől újra
„nagyüzem” van

Noha állandó megrendelései egész évre való
munkát adnának a társaság varrodai foglalkoztatottainak, a Contact NKft. menedzsmentje elsősorban a nyári időszakra tervez huzamosabb
idejű leállást. Ezúttal is a legmelegebb hónapokban kapott megérdemelt pihenőt ember és gép:
míg a varrómunkások és a titkársági dolgozók
szabadságra mentek, aközben tradicionálisan a
technológia karbantartása történt meg.
A szervizelés ideje alatt egyéb fejlesztések is
zajlottak a társaság szolnoki székhelyén.
1. A varrodai udvar teljes felületen új aszfaltburkolatot kapott, ezáltal immáron az anyagszállító járművek egyenletesebb, biztonságosabb körülmények között mozoghatnak.

3. A főépületben nagyobb és világosabb helyiségben kapott helyet a társaság fotóműhelye.

Folytatás a 3. oldalon
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VARRODÁK

lommal volt mindössze
négy napos a munkahét,
emiatt beszállítói gondok
történtek, nem várt szabad kapacitás és kiesés
keletkezett. Az állandó
megrendelők és a társaság közötti ideális
partnerségi kapcsolat
által azonban a kiesést
sikerült kompenzálni; az
innen származó extra megrendelés december végéig tart, 2020 januárjától a
régi megrendelői bázis ad
munkát a varrodai foglalkoztatottaknak.
A Contact NKft. törökszentmiklósi
üzemében
megkétszereződött a fűgyűjtőzsákok összevarrására vonatkozó megrendelési szám

4. A közelmúltban berendezték
az emeleti varrodai helyiséget is.
Itt készül egy régi megrendelő
új megbízása: autós biztonsági gyermekülés huzatát szabják-varrják a műhelyrészlegben.
A nyári leállást követően
szeptembertől újra „nagyüzemben” zakatoltak a varrógépek.
Az ősszel azonban több alka-
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BABUART
A Contact NKft. bábvarró tevékenysége igazi
sikertörténet a társaság mozgalmas életében.
Hosszú ideje teljes kapacitással működik, ráadásul úgy, hogy előjegyzésekkel már hónapokkal ezelőtt betelt az egész évre szóló megrendelési tervnaptár. Saját honlapján (www.
babuart.eu), illetve a Facebook-on és az Instagram-on keresztül naponta többen érdeklődnek
a BabuArt műhely termékei iránt, rendszeresen régi és új látogatók keresik fel a közösségi
oldalak vonatkozó tartalmait. Ám nem csupán
az előregyártott késztermékek kelendők manapság. Az elmúlt időszakban több megrendelő is egyedi igényekkel kereste fel a társaság
menedzsmentjét. A Contact NKft. a Dunakeszi
Városi Sportegyesülettel régóta hasznos kapcsolatot ápol, a klub hivatalos kabalafiguráit
is már ez évtől a szolnoki bábvarróktól rendeli
meg. Újabban a Nemzeti Sportközpontok érdeklődnek a BabuArt munkái iránt, miközben
egy vízügyi szervezetnek már javában gyártja
a műhely a plüssalakokat. Csobbancs képviseli a kristálytiszta víz, valamint a benne élő

Megsokszorozódtak
a megrendelések,
technológiai- és
létszámfejlesztés
szükséges

Folytatás az 5. oldalon
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BABUART
napjába, sárga színével és örök mosolyával. A gyermekek megbízható társra
találhatnak személyében, hiszen mindig
meghallgatja és támogatja őket, mellettük
van bármiről is legyen szó. Sárkányka
egy sportegyesület vadonatúj kabalája. Feladata, hogy bárhol, bármikor motiválja és lelkesítse a csapatot az összes megpróbáltatás előtt.
Törpilla is egy sportegyesületnek készült jelmez, akit egy róla elnevezett kupa
ihletett. A kabalajelmez, csak úgy, mint a
figura, összetartja és támogatja a csapatot, ráadásul szerencsét is hoz nekik
a megmérettetések során.
Varga Tamás, a Contact NKft. Ügyvezető igazgatója a Hírlevél számára elmondta, a jelenlegi megrendelés-számokból
olyan következtetés vonható le, hogy a közeljövőben a BabuArt műhelyben technológiai- és
létszámfejlesztést kell végrehajtani.

állatok és növények egységét, a
természet szépségeinek és élővilágának védelmét. Csobbancs
kivitelezéséből kiindulva több
ezer darabos továbbfejlesztett
forma áll tervezés alatt, akik a későbbiekben
mind hű és szerető gazdára várnak. Napraforgót pedig egy óvodának készítették, ahol boldogságot csempészhet minden kisgyermek
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FOGLALKOZTATÁS
ban 61 fő támogatását tartalmazza az elmúlt esztendőben megjelölt 65 főjével szemben, amelyből azonban
63 személy foglalkoztatását sikerült teljesíteni.
Mit kell tudni a rehabilitációs támogatásról? Miért
jó ez a rehabilitációs foglalkoztatóknak, és miért jó a
dolgozónak? Így hosszú távon biztosított a munkavállalók foglalkoztatása, illetve mindkét fél részére kiszámítható a „rendelkezésre állás”.

FOGLALKOZTATÁS

Ősz elején a BFK
és a MÁK közös
szakmai és pénzügyi
ellenőrzést tartott
a Contactnál

Idén is biztosított
lehet a rehabilitációs
foglalkoztatás

Egy időben két szerv két helyszíni vizsgálatot is tartott
a Contact NKft. akkreditált székhelyén. A komplex átfogó ellenőrzést a Budapest Főváros Kormányhivatala
(BFK), valamint a Magyar Államkincstár munka-társai végezték. A helyszíni ellenőrzés a megváltozott
munkaképességű munkavállalókat
foglalkoztató
munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján történt. A
Contact NKft. szakemberei a vizsgálathoz szükséges
valamennyi hivatalos dokumentumot az ellenőrzést
végzők rendelkezésére bocsátották, s minden felmerült kérdésre válaszoltak. A vizsgálatról természetesen jegyzőkönyvet vettek fel az illetékes szervek.
Az ellenőrzés során megállapították, hogy a Contact
NKft.-nél a vonatkozó jogszabályok, a keretszerződés,
valamint a 2018-es évre megkötött támogatási szerződés előírásai szerint jártak el. Szabálysértést ezúttal
sem találtak. A revizorok ezt követően jegyzőkönyvet
állítottak ki az ellenőrzésről, melynek tartalma szerint
mindent rendben találtak.

A korábbi évekhez hasonlóan a Contact NKft. ismét
támogatásra pályázik a REHAB-20-TTF jelű projektre,
a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatásához szükséges foglalkoztatási
kapacitás biztosítására. A szolnoki székhelyű társaság,
mint akkreditált rehabilitációs foglalkoztató, a tavalyi
esztendő végén a Budapest Főváros Kormányhivatalához nyújtja be a pályázatát a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítésére, képzettségüknek és az egészségi állapotuknak
megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítására és
adaptációs készségük fejlesztésére. A pályázat célul
tűzi ki az állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítését
a tartós foglalkoztatás keretében, valamint a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetésük elősegítését tranzit
foglalkoztatás révén. A Contact NKft. pályázata 2020-
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PROJEKTEK
A Contact NKft. szakemberei évek óta nyújtanak
munkaerő-piaci szolgáltatást a megye különböző területén az álláskeresők részére. A korábbi évekhez
hasonlóan a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai Foglalkoztatási Osztályainak
illetékességi területén biztosítja a szolgáltatást a regisztrált álláskeresők számára. A szakemberek létszáma az előző támogatási időszakhoz képest egy fővel
növekedett, így 17 munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtó diplomás szakember biztosítja a szolgáltatást a jelzett projektidőszakban.
A munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtásának célja a hátrányos helyzetben lévő álláskeresők
munkaerő-piaci esélyeinek növelése, foglalkoztatásuk
elősegítése. Ez a szolgáltatás a foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, a megye, valamint a kistérség munkaerő-piaci helyzetére, a munkaerő kereslet és kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk
nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és
az álláskeresési ellátásokra vonatkozó lehetőségek
ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő
jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását foglalja magába.
A 8 órában foglalkoztatott szolgáltatást nyújtó szakemberek az eddig teljesített projekt időszakban – 2019.
június 1. és szeptember 30. között – összesen 4578
adatlappal alátámasztott esetszámot láttak el. Egy fő
információnyújtó szakember havonta 67 fő adatlappal
alátámasztott esetszámot teljesített. A kötelező, adatlappal igazolt esetszámon felül az információnyújtók
mindösszesen 44.306 esetben nyújtottak egyéb tájékoztatást személyesen, illetve telefonon az érdeklődő
ügyfelek számára a JNSZM-i Kormányhivatal foglalkoztatási osztályain.
A különböző helyszíneken feladatokat ellátó
munkaerő-piaci és foglalkozási információnyújtók
havonta esetmegbeszélés keretében cserélik ki tapasztalataikat a Contact NKft. székhelyén az elvégzett munkáról.

Folyatódik a munkaerőpiaci és foglalkozási
információ nyújtása
az álláskeresők további
segítésére
A program folytatásaként a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet
3. §-ban és 21-25.§ -ban meghatározott feltételekkel
pályázati felhívást tett közzé munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása munkaerő-piaci szolgáltatásra. A pályázati felhívásra benyújtott pályázatunk
további támogatást nyert munkaerő-piaci szolgáltatás
nyújtására. A Contact NKft. 2019. június 1-én kezdte
újabb, 12 hónapos időtartamra szóló projektjét, mely
2020. május 31-i dátummal zárul.
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RIPORT
Alig másfél hónappal ezelőttől egy hatalmas szívű
kisemberrel nőtt a Contact NKft. foglalkoztatotti
létszáma. A 27 esztendős, épp 100 centiméteres
hölgyemény, Kállai Krisztina szeptember végén
csatlakozott a társasághoz:
– Azért érkeztem, hogy emberek között legyek, s
az eddigieknél tartalmasabban és főleg hasznosabban
teljenek a napjaim – mondta elöljáróban Krisztike. A
termetében apró, de lelkületében sok ember fölé magasodó kishölgy a Contactnál egyelőre 4 órában kézi
varróként dolgozik. – A párom több műszakban dolgozik, sokszor napközben nem is találkozhattunk, nekem
pedig a házi munka elvégzése mellett nagyon hiányoztak az emberi kapcsolatok és a tevékeny feladatok.
Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat szolnokiként a megyeszékhelyen végeztem, a párom azonban abonyi, így évekkel korábban odaköltöztem. Egy
erre szakosodott betegszállító cég fuvaroztat naponta
a két település között. Reggel 9
órakor kezdek a Contactnál, s
a 13.20-as műszak végén már
jön is értem a személyszállító. Otthon a háztartás vár, és a
bevásárlásokat is sok esetben
magam végzem. Azzal, hogy ez
év őszétől munkába állhattam,
még kiegyensúlyozottabb lett
az életem – vallott a körülményeiről is a fogyatékai mellett
is egészséges és teljes életet
élő Kállai Krisztike.

Kállai Krisztikének
az emberi
kapcsolatok
és a hasznos
munka
hiányzott
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