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SÖRBICIKLIK ÉS BORECET-GYÁRTÁS ESŐEMBEREKKEL
Beküldte Izsáki Zsuzsa - 2014, február 25 - 13:01
Az Esőemberekért Egyesület és a Help Nonprofit Kft. TIOP-pályázat keretében összesen
119 millió forintot nyert, melynek segítségével autista és megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatását segítik elő. A pályázatok részleteit sajtótájékoztatón ismertette
Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár, Michl József polgármester és
Schenk Lászlóné, az Esőemberekért Egyesület elnöke.

A helyszín az autista fiatalokat gondozó Szent Gergely Lakóotthon volt, ahol az autisták
által készített termékeket is megtekintették a látogatók. Schenk Lászlóné elmondta, hogy az
egyesület 84 millió forintot nyert munkahely-teremtési céllal.
- A foglalkoztatás bővítéséhez és a szolgáltatás indításához új telephely kialakítására van
szükség, így a projekt első lépéseként ingatlant vásárolunk, majd átalakítjuk azt. A
következő lépés egy úgynevezett sörbiciklis szolgáltatás, a tatai tekergők beindítása, melyet
étel, ital és saláták kínálásával egészítünk ki. A sörbiciklik 10-14 személyes biciklik, melyek
kibérelhetők és a szabad órákban mozgóárusként funkcionálnak. Ezek üzemeltetését és a
háttérmunkálatokat autista és megváltozott munkaképességű alkalmazottaink végzik. A telephely működtetéséhez 19 fő új alkalmazott kerül felvételre –
tájékoztatott Schenk Lászlóné. A másik projekt - melyre a Help Nonprofit Kft. nyert 35 millió forintot - célja egy fűszeres borecet gyártására alkalmas
épületrész kialakítása a HELP Nonprofit Kft. székhelyén, ahol autista és megváltozott munkaképességű személyek lehetőséget kapnak arra, hogy együtt,
integrálva mindenki a saját képességei alapján a maximális tudását érvényre tudja juttatni, és a társadalom hasznos tagjává váljon.

A projekt eredményeként létrejön kettő, fűszeres borecet gyártására alkalmas foglalkoztató, ahol 7 fő megváltozott munkaképességű és 5 fő autista személy
foglalkoztatása valósul meg. Az autista munkavállalók számára „gyógymód” a nap nagy részét kitevő rendszeres és tervezett munkafolyamat. A megváltozott
munkaképességű munkavállalók számára a habilitáció és rehabilitáció magasabb színvonalon való életmód lehetőségét nyújtja. Mindkét csoport számára a
másoktól való anyagi függőség csökkenése, a fogyasztásban való részvételük segíti a reális önértékelésüket, ami az életszínvonaluk emelkedését
eredményezi.
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A HELP Nonprofit Kft.-t - a tulajdonos Esőemberekért Egyesület - azzal a céllal hozta létre, hogy megváltozott munkaképességű embereket munkához
juttasson. Rehabilitációs és terápiás célú foglalkozást biztosít ezen személyeknek, és az általuk előállított termékeket értékesíti. A projekt eredményeként
létrejövő új gyártási kapacitás segítségével a Tatán gyártott kézműves termékek palettája színesebbé válik, a jó minőségű termék előállítása valósul meg. A
térségben csökken a munkanélküliség.

A tájékoztatón Soltész Miklós, szociális és családügyért felelős államtitkár kiemelte, hogy az Esőemberekért Egyesület már eddig is nagyszerű munkát
végzett a fogyatékosokért.
- Nemcsak az autista fiataloknak és szüleiknek könnyítik meg az életét, hanem a foglalkoztatásukért is sokat tettek, hiszen az általuk előállított termékek
abszolút piacképesek. Tapasztalatuk országos feladatok végrehajtásához is mintául szolgált, s ennek a pályázatnak a kiírását is ennek felhasználásával tette
meg a minisztérium. Most ennek az eredményét is megérhettük: közel harminc embert juttatnak munkához, s a város turisztikai életébe is bekapcsolódnak –
hangsúlyozta az államtitkár.

A munkahelyteremtés a településen mindig örömteli – mondta Michl József polgármester.
- Különösen akkor, ha olyan szervezetek jutnak a támogatáshoz, ahol megváltozott munkaképességű és autista embertársainkat foglakoztatják. Köszönöm az
egyesületnek az újabb és újabb kiváló ötleteket és a folyamatos fejlesztést. Most a turisztikai területen is megjelennek, ez remek módja az igazi integrációnak
– emelte ki Michl József.
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