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Elkészültek a TIOP 3.2.4.-13/1-2013 Autista és Megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatásának bővítése c. pályázatok beruházásai Tatán. Kedden sajtótájékoztatón
mutatták be a HELP Kft. új házi sörfőző üzemrészét, valamint az Esőemberekért Egyesület új
telephelyét.
A HELP Nonprofit Kft. Ady Endre utcán lévő székhelye házi sörfőző üzemrésszel bővült,
melynek nyomán a jelenlegi 40-45 fő mellé még 12 fő 4 órás -vagy 9 fő 6 órás- munkavállalót
tudnak alkalmazni a jövőben. Az Esőemberekért Egyesület pedig a Somogyi Béla u. 39. szám
alatt új telephely kialakításával bővítette a jelenleg 11 fős rehabilitációs foglalkoztatásitársadalmi vállalkozását, emellett pedig a "Tata Csemegéje" termékcsaládot péksütemény-,
saláta- és italkészítményekkel bővítik. A projekt 24 fő -4 órában alkalmazottmunkavállalónak fog rehabilitációs munkát biztosítani. Ugyanezen a helyen fogja működtetni
az egyesület az "Autizmus Spektrumzavar Szolgáltató és Tanácsadó" szolgáltatását is.
Árvai Csaba az Emberi Erőforrások Minisztériuma Foglalkozási Rehabilitációs Főosztályának
vezetője a sajtótájékoztatón kiemelte:- a kormány elkötelezett a megváltozott
munkaképességű emberek foglalkoztatásának fejlesztése iránt, a céljuk pedig továbbra is a
foglalkoztatás ösztönzése. A főosztályvezető beszámolt a különféle támogatási ösztönzőkről,
a rehabilitációs kártya működéséről, és azokról a jövőben induló Európai Uniós projektekről
is, melyek a foglalkoztatást segítik tovább a megváltozott munkaképességű emberek körében.
Bencsik János országgyűlési képviselő az Esőemberekért Egyesület új telephelyén elmondta:a beruházások nyomán végzett munka nagy hozzáadott értéket képvisel, ami jelentős tényező
a piacon. Az itt dolgozók hozzájárulnak a helyi közellátáshoz, s ez a helyi turisztikai
fejlesztéseket is támogatja, hiszen olyan termékeket, specialitást tudnak előállítani, ami
különleges, és élményt nyújt az ide látogatóknak. Emellett fontos, hogy a telephelyre bekerült
modern technológiát a Tatai-medencében állították elő, amivel a helyi ipart is támogatták
megrendeléseikkel-fogalmazott Bencsik János, aki külön köszönetet mondott a tatai
önkormányzatnak az egyesület és a mögötte működő nonprofit társaság tevékenységének
támogatásáért.

Michl József polgármester a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Tatán óriási lépés volt az
Esőemberekért Egyesület egykori megalapítása, amit azóta is folyamatos fejlesztések és
célkitűzések követnek, hogy újabb csodákat hozzanak létre, s ebben a folyamatban
kiemelkedő jelentősége van a két új beruházásnak. A polgármester emlékeztetett arra a
közelmúltban aláírt együttműködési megállapodásra is, amely abban segít, hogy az autista
kisgyermekeket minél nagyobb szakértelemmel tudják befogadni, és fejleszteni a város
óvodáiban.
Schenk Lászlóné, az Esőemberekért Egyesület vezetője a projektzáró rendezvényen
hangsúlyozta:- céljuk, hogy az autista és a megváltozott munkaképességű munkavállalók
megtalálják a helyüket, és örömüket leljék a munkájukban. 15 éve a piacon helytálló, értékes
termékeket állítunk elő, ami azt is jelenti, hogy minden dolgozó hozzájárul ahhoz, hogy a
saját létfenntartása biztosított legyen-mondta az egyesület vezetője, aki hozzátette, hogy a
projekt hozadéka a tatai és környéken élő autisták életének nyomon követése, a jól működő
szakmai támogatási háttér, és a telephelyen létrejött autizmus spektrumzavarral küzdőknek
szolgáló tanácsadó központ, amely vidéken szinte egyedülálló, s amelynek segítségével az
egyesület kibővítheti azoknak a körét, akiket támogathat a mindennapokban.

