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Népszabadság 

 

Távmunka Japánban ingyenhálózaton 

 

Ingyenes komputerhálózat létrehozásával segíti a japán kormány a távdolgozókat, egyelőre 

egy négy hónapos kísérlet keretében. Már elkezdték toborozni azt a száz céget, amely részt 

akar venni a programban. A kísérletben ingyenes és állandó kapcsolatot hoznak létre a cégek 

komputere és a távdolgozók otthoni számítógépek között. A távdolgozók jelentéseket, 

írásokat, beszámolókat, kimutatásokat és egyéb dokumentumokat készíthetnek otthon, és egy 

gombnyomással elküldhetik a cégnek, sőt lehetőségük lesz internet-konferenciákra is 

útközben. Külön megoldásokat kell kidolgozni az adatbiztonságra, ezért az összes információt 

csak megfelelően kódolt formában fogják a rendszeren továbbítani. A rendszerbe csak USB-

pendrive-kulccsal lehet belépni, amely azonosítja a felhasználót.  

Már jelenleg is van néhány információtechnológiai cég, amely az internetes távmunka-

rendszert használja. Most a kísérletben fel akarják mérni, milyen igények vannak ennek a 

rendszernek a bővítésére. A kísérlet ősztől indul és a jövő év márciusáig tart. Jelenleg a 

munkaerő 10 százaléka végez távmunkát, a remények szerint ez az arány 2010-re 20 

százalékra emelkedhet. 

 

_________________________________________________ 

 

Békés Megyei Hírlap 

 

Akadálymentes 

 

Két korábbi sikertelen pályázat után újra pályázik az eleki önkormányzat a regionális 

fejlesztési tanácsnál. A tét ezúttal a helyi polgármesteri hivatal akadálymentesítése. 

 

_________________________________________________ 

 

Stop.hu 

 

Lamperth Mónika: harminchárom konkrét intézkedés a fogyatékkal élők segítésére 

 

A múlt héten elfogadta a kormány a fogyatékosügyi program végrehajtásának cselekvési 

tervét a 2007-2010. közötti időszakra, és abban harminchárom konkrét intézkedést határozott 

meg a fogyatékkal élők segítésére - mondta Lamperth Mónika szombaton Pápán, a Rokkantak 

napja rendezvényén, mintegy kétszáz jelenlévő előtt. 

 

Készül a koncepció a lakások akadály-mentesítési rendszerének átalakítására, s indul egy 

kísérleti foglalkoztatási program is azok számára, akik halmozottan sérült családtagokat 

ápolnak otthon - tette hozzá a szociális és munkaügyi miniszter. Hangsúlyozta azt is, hogy 

kidolgozzák a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás feltételrendszerét. 



 

Lamperth Mónika rámutatott: a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cégeket - 

mivel azok a piaci verseny feltételeinek nehezebben tudnak megfelelni és gondokat okoz 

termékeik értékesítése is - állami támogatásokkal fogja a kormány kompenzálni. Ezek a cégek 

a termékeiket, szolgáltatásaikat biztos, illetőleg védett piacokon értékesíthetik. 

 

A miniszter elmondta, hogy a társadalmi megújulás operatív programjának akciótervében 

kiemelt projektként szerepel a megváltozott munkaképességűek rehabilitációjának és 

foglalkoztathatóságuknak a javítása. Hozzátette, hogy az uniós pénzforrások jelentős része a 

humánerőforrás-fejlesztést szolgálja. 

 

"Döntő jelentőségű, hogy az emberek élni tudjanak az új lehetőségekkel; a képzéssel, a 

munka-rehabilitáció támogatásokkal, az esélyteremtés eszközeivel" - mondta a szociális tárca 

vezetője, aki - szavai szerint - kiemelt figyelmet fordít arra, hogy "a lehető legjobban tudjuk 

ezeket az uniós pénzforrásokat felhasználni az esélyteremtés érdekében." 

 

Lamperth Mónika a Rokkantak napja megnyitását követően látogatást tett a pápai Move Kht.-

nál, ahol a varrodában, a szövödében és az asztalos műhelyben 215 megváltozott 

munkaképességű embert foglalkoztatnak. Az üzemlátogatást követő sajtótájékoztatón a 

miniszter hangsúlyozta: azok a tapasztalatok, amelyek az ilyen munkahelyeken 

felhalmozódnak, majd a jogalkotásban is jól felhasználhatók lesznek. 

 

A kormánynak az a célja, hogy javítson a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási 

arányán, mert "ebben Európához képest még lemaradásban vagyunk" - mondta, azt 

hangsúlyozva, hogy szerinte a kormányzati intézkedések "eredményre fognak vezetni". 


