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Fogalommagyarázat
Mi a fogyatékosság?

külső segítségre van szüksége (segítő személy,

munkaképesség csökkenése eléri a 100%-ot,

A fogyatékosság visszafordíthatatlan, tartós

segédeszköz, speciálisan kialakított környezet).

teljesen munkaképtelen és mások gondozására

állapot, mely egészségügyi eszközökkel nem

A fogyatékos személy testi funkcióiban és struk-

szorul (I. Csoport).

gyógyítható, de szinten tartható, javítható. A

túrájában károsodás, eltérés, veszteség, hiány

fogyatékossággal együtt járhatnak különböző

áll fenn, ezáltal tevékenységében akadályozottá,

A megfogalmazás félreérthetősége ellenére

betegségek, pl.: cukorbetegség, belszervi

részvételben korlátozottá vált.

bármely rokkantsági csoportba tartozó személy

problémák, stb. Ezek lehetnek a fogyatékosság

köthet érvényes munkaszerződést, vagyis

miatt kialakult egészségkárosodások, vagy

Ki az egészségkárosodott személy?

munkát vállalhat az alábbi korlátokkal:

a betegség megléte okozhatja a későbbi

Minden olyan személy, aki rövidebb-hosszabb

Ϝ vagy az adott munkakörre előírt törvényes

fogyatékosságot (pl.: cukorbetegség – vakság,

ideig tartó pszichés, fiziológiai, fizikai funkciók

munkaidőnél (pl.: napi 8 óra) kevesebb időben

magas vérnyomás – bénulás, stb.).

rendellenességében szenved (pszichiátriai,

dolgozik (pl.: napi 7 óra);

ízületi, csont, izomrendszeri, testi struktúrák

Ϝ vagy a keresete nem haladja meg a megrok-

Mi az egészségkárosodás?

megváltozása, szív-érrendszeri, immun – légző

kanása előtti korrigált keresetének a 80%-át.

Minden olyan betegség, amely egészségügyi

– emésztő – anyagcsere – endokrin – húgy-

A korrekció mértékét éves bontásban

eszközökkel gyógyítható, szinten tartható,

ivarszervi – bőr) emiatt állandó, vagy időszakos

a nyugdíjtörvény határozza meg.

javítható. Rövidebb-hosszabb ideig tartó állapot,

orvosi ellátásban részesül, állapota javítható,

Azok a személyek, akiknek a munkaképes-

mely rendszeres egészségügyi beavatkozást

szinten tartható.

ség csökkenése 40-100%-os, megváltozott
munkaképességűnek minősülnek. Köztük

igényel. Ebbe a kategóriába tartozik minden
olyan betegség, amely nem fogyatékosság.

Ki a megváltozott munkaképességű

ugyanúgy megtalálható az egészségkárosodott

személy?

személy, mint a fogyatékossággal élő.

A fogyatékosság szociális modellje

Az a személy, akinek a munkavállalási és

A százalékos rokkantsági fok növekedésével

A fogyatékosság nem személyes probléma,

munkahely-megtartási és az abban történő

növekszik a fogyatékosok aránya, de nem kizárt,

hanem emberjogi kérdés, kezelése társadalmi

előrehaladási esélyei testi, vagy szellemi állapot-

hogy egészségkárosodással élők is beletartoz-

összefogást igényel, mely kollektív felelős-

változása, funkcióvesztése, vagy rendellenes-

zanak a 100%-os rokkantak csoportjába.

ségünk. Megfelelő környezeti módosításokra

sége miatt lényegesen csökkent.

van szükség annak érdekében, hogy a fogya-

Eredeti munkakörében állapotváltozása miatt

Miért használjuk a kézikönyvben a fogyatékos

tékos emberek is részt vehessenek a társadalmi

nem foglalkoztatható, rehabilitációs intézkedés

és a megváltozott munkaképességű személy

élet minden területén.

nélkül teljes értékű munkavégzésre tartósan

fogalmát egymás mellett?

alkalmatlanná válik.

A jelenlegi jogi szabályozás ezt a két fogalmat

Melyek a fogyatékossági csoportok?

A megváltozott munkaképességű személyek

külön használja annak ellenére, hogy a megvál-

Mozgássérült

körébe tartoznak mindazok a fogyatékos és

tozott munkaképességű személy kifejezésbe a

Látássérült

egészségkárosodott emberek, akiknek a hivata-

fogyatékossággal élők is beletartoznak.

Hallássérült

losan megállapított munkavégző képességének

Véleményünk szerint egyértelműbb lenne, ha a

Értelmi fogyatékos

romlása eléri, vagy meghaladja a 40%-ot.

megváltozott munkaképességű fogalom csak

Halmozottan sérült

Csoportosítás:

azokra a személyekre vonatkozna, akiknek

Autista

40%, 67%, 100% munkaképeség csökkenés.

kapcsolata volt a munka világával fogyatékos-

A rokkantsági nyugdíj megállapításának

ságuk, vagy egészségkárosodásuk kialakulása

Ki a fogyatékos személy?

szempontjából rokkantnak minősül mindazon

előtt. Az egyéb problémás állapotú személy

Az a személy, akinek végleges, az egész életére

személy, akinek 67%-ot elérő, vagy meghaladó

esetén a fogyatékos, vagy egészségkárosodott

kiható testi, értelmi, érzékszervi (különösen

a munkaképesség csökkenése, de nem éri el

kifejezés lenne a legmegfelelőbb.

látás-, hallás-, mozgásszervi) károsodása,

a 100%-ot (III. csoportú rokkant), vagy akinek a

korlátozottsága van, amely tartós hátrányt jelent

munkaképesség csökkenése eléri a 100%-ot,

számára a társadalomban való aktív részvétele

teljesen munkaképtelen, de mások gondozá-

gyakorlásában, hátrányai kompenzációjához

sára nem szorul (II. csoport), vagy akiknek a
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Mi az esélyegyenlőség?

Mi az integrált foglalkoztatás?

Ki az esetgazda?

Mindenki számára egyenlő és diszkrimináció

Integrált foglalkoztatásról beszélünk, ha a fogya-

Az esetgazda felsőfokú végzettséggel rendelkező

mentes foglalkoztatási feltételek, egyenlő és

tékos munkavállaló fogyatékossága jellegétől

szakember, aki képes a munkája során

diszkrimináció mentes hozzáférés az oktatás-

és mértékétől függetlenül olyan munkahelyen

együttműködő, egyenrangú partneri viszonyt

hoz, a szakképzéshez, a konkrét munkához

dolgozik, ahol munkatársai döntő többsége

kialakítani az ügyféllel, amely megteremti a

és általában a foglalkoztatáshoz.

nem fogyatékos. A fogyatékos munkavállaló

feltételét a nyílt, őszinte, bizalmi légkörnek. Az

azonos munkáért azonos juttatásokra és bérre

esetgazda az a személy, aki a szolgáltatás igény-

jogosult, mint az ép munkavállalók.

bevételének teljes időtartama alatt végigkíséri

Mi a diszkrimináció?

az ügyfelet, folyamatosan segíti a cél elérését.

Meghatározott alapon történő minden
olyan megkülönböztetés, kizárás vagy ked-

Mi a védett vagy rehabilitációs célú foglalkoztatás?

vezmény, amely megszünteti, vagy rontja az

Védett vagy rehabilitációs célú a foglalko-

Mi a kompetencia?

esélyegyenlőséget, illetve a foglalkoztatással

tatás, ha a fogyatékos vagy megváltozott

A kompetencia egy személy alapvető, lényegi

és munkavégzéssel kapcsolatos egyenlő

munkaképességű munkavállaló olyan munka-

jellemzője, mely okozati kapcsolatban van a

bánásmódot.

helyen vagy szociális foglalkoztatóban dolgozik,

teljesítményével.

ahol mind a munkakörülmények, mind a

A megfelelő kompetenciával rendelkező mun-

Mi a rehabilitáció és a habilitáció?

munkafeltételek a fogyatékosságához/megvál-

kavállaló optimális körülmények között képes

A rehabilitáció a hatályos jogi szabályozás szerint

tozott munkaképességéhez igazodva kerültek

ellátni a munkakört.

az egészségügyi, mentálhigiénés, oktatási,

kialakításra, munkatársainak jelentős része szin-

A kompetencia a munkakör betöltésére, ellá-

képzési, átképzési, foglalkoztatási, szociális

tén fogyatékos/megváltozott munkaképességű

tására, a tevékenység gyakorlására, vagy szerep

rendszerekben megvalósuló folyamat, amelynek

munkavállaló és a munkáltató a foglalkoztatás

betöltésére való alkalmasságot jelent. Tudás,

célja a fogyatékos személy képességének

megvalósításához állami támogatás (dotáció)

gyakorlat, szociális viselkedés a kompetencia

fejlesztése, szinten tartása, a társadalmi életben

igénybevételére jogosult.

alapvető tulajdonságai.
Szintjei:

való részvételének, valamint önálló életvitelének
elősegítése. A rehabilitáció a gyógypeda-

Mi az önálló életvitel?

Ϝ Ismeretek szintje (tények, információk,

gógiai szakirodalom szerint azt jelenti, hogy

A fogyatékos emberek azon joga, hogy saját

fogalmak, szabályok, stb.).

„visszahelyezés, visszaállítás”, azonban a

sorsuk alakulását önmaguk határozzák meg,

Ϝ Jártasságok szintje (tevékenységben való

fogyatékos emberek bizonyos csoportjának ez

hogy emberi méltóságuk tiszteletben tartásával,

gyakorlottság).

a meghatározás nem állja meg a helyét, mert

másságuk elfogadásával egyenrangú tagjai

Ϝ Készségek szintje (elsajátított ismeretek

a sérülten születetteknél nem lehetséges a

lehessenek a társadalomnak.

felhasználása).

„visszahelyezésük”. Ebben az esetben szeren-

A társadalom kötelessége ezen jogok megvaló-

Ϝ Képességek szintje (érzékelés, észlelés,

csésebb a „habilitáció”, azaz „behelyezés”

sításához szükséges feltételek biztosítása.

figyelem, emlékezet, kommunikációs, szociális

szóval értelmezni a társadalmi integrációt – s

képesség).

ezen belül is főleg a foglalkoztatást – szolgáló

Melyek ezek a feltételek?

Ϝ Belső feltételrendszer (értékek, attitűd,

tényezők összességét. A habilitáció ennek

Ϝ segítő szolgáltatások;

szokások, meggyőződések, stb.).

megfelelően olyan társadalmi beilleszkedést

Ϝ egyenlő hozzáférést biztosító akadálymentes

segítő tevékenységek összessége, amelyek

környezet;

Mi az illesztés?

célja a fogyatékossággal született emberek meg

Ϝ testközeli segédeszközök;

A munkavállaló és a feladat (munkakör) össze-

nem lévő, új képességeinek kialakítása.

Ϝ adaptációs eszközök (munkahely esetén

hangolása annak érdekében, hogy a „megfelelő

gépek, berendezések megfelelő átalakítása,

embert a megfelelő feladatra” tudjuk közvetíteni.

A rehabilitáció fajtái:

módosítása, a munkaszervezésnek, annak

Ϝ orvosi

tartalmának, munkaidő beosztásnak egyénhez

Akkreditált foglalkoztató

Ϝ oktatási, képzési

igazodó alakítása, a fogyatékos és megváltozott

Az akkreditációs követelményeknek megfelelő,

Ϝ foglalkozási

munkaképességű személy munkavégzésének

akkreditációs alap-tanúsítvánnyal rendelkező

Ϝ szociális

megkönnyítése érdekében).

munkáltató.

8

elomunkahely_01kotet02.indd 8

24.5.2008 1:18:59

AZ ÉLŐ MUNKAHELY 1. | FOGALOMMAGYARÁZAT

Akkreditált munkáltató

szerepben tartós akadályozottság (társadalmi

Mindazon munkáltató, aki alap, vagy rehabili-

funkciós zavar).

tációs, kiemelt, vagy feltételes tanúsítvánnyal
rendelkezik

Egészség
Testi, szellemi, szociális jól-lét.

Közösségi munkavégzés
Az a foglalkoztatás, ahol a meglévő képessé-

Normalizáció

gekkel elérhető tevékenységhez munkatapasz-

A fogyatékos ember számára optimális életvitele

talat, gyakorlat, ismeret szerezhető (közösségi

érdekében az általánost „normálist” leginkább

munkavégzés)

megközelítő, legkevésbé korlátozó környezet
biztosítása.

Rehabilitációs célú foglalkoztatás:
Ahol a piac által elismert termelő vagy

Integráció

szolgáltatási tevékenységet folytat a megvál-

A közösségbe történő visszahelyezés lehetővé

tozott munkaképességű munkavállaló ( a

tétele megkönnyítése

munkaképesség megváltozását figyelembe
vevő munkakörben)

Autonómia, önállóság, függetlenség
A fogyatékos személy függőségi helyzetének meg-

Prevenció

szüntetése, önálló életvitelre alkalmassá tétele.

Ϝ Első szintű
károsodás betegségek, balesetek megelőzése

Szocializáció

egészségügyi feladat.

Társadalmi életbe való részvételhez szükséges

Eszköze: felvilágosítás, egészséges életmódra

normák, cselekvési modellek, magatartási for-

nevelés, szűrővizsgálatok.

mák, egész életen át tartó elsajátítási folyamata.

Ϝ Második szintű
fogyatékosság kialakulásának megelőzése,

Diszkrimináció

mértékének csökkentése.

Minden olyan megkülönböztetés, kizárás,

Ϝ Harmadik szintű

kezdeményezés, amely megszünteti, vagy rontja

a fogyatékosság rokkantsággá válásának

az esélyegyenlőséget, az egyenlő bánásmódot

megelőzése, eszköze és feladata: nagy-

(a fogyatékos emberek sajátos igényeit figye-

mértékben lefedi a rehabilitációt

lembe vevő, védő és támogató intézkedések
nem minősülnek diszkriminációnak).

Károsodás
Időszakos, vagy állandó, anatómiai, élettani,

Közvetlen diszkrimináció

pszichológiai veszteség, rendellenesség

Személy, vagy csoport valós, vagy vélt tulaj-

(biológiai működési zavar).

donsága miatt részesül más, összehasonlítható
helyzetben lévő személyhez, vagy csoporthoz

Fogyatékosság

képest kedvezőtlenebb bánásmód.

Járási, látási, beszéd, hallási képességek
részleges, vagy teljes átmeneti, vagy végleges
hiánya (funkciós zavar).
Rokkantság
A mindennapi tevékenységekben, a társadalmi

9

elomunkahely_01kotet02.indd 9

24.5.2008 1:19:00

AZ ÉLŐ MUNKAHELY 1. | ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

xxxxxxx

10

elomunkahely_01kotet02.indd 10

24.5.2008 1:19:00

AZ ÉLŐ MUNKAHELY 1. | ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

Általános alapelvek

1.0.

1.1. Életminőség
Az életminőség az egyik leggyakrabban használt fogalom az orvoslásban, az egészségpolitikában, de a fogalom sem elméleti, sem gyakorlati megfogalmazása nem
tisztázott eléggé. Az életminőség szoros összefüggésben áll az egyének társadalmi
helyzetének elégedettségével, és az egészséggel.
A korszerű egészség fogalom meghatárzása sze-

tényezője, a foglalkoztatás, a jó munkahely, mert

emberek számára, hogy a lehető legteljesebb

rint az egészség olyan állapot, amely biztosítja:

ez befolyásolja a leghatékonyabban a családok

mértékben kibontakoztathassák személyes telje-

Ϝ az anatómiai integritást;

gazdasági és szociális körülményeit.

sítményüket, érvényesüljenek a társadalomban.

Ϝ a teljesítményre való képességet;

A foglalkoztatás nemcsak jövedelmet , de

Minden egyéni és közösségi intézkedésnek az

Ϝ a személyes értékeket;

társadalmi kapcsolatokat is teremet, nagyobb

irányba kell hatnia, hogy a fogyatékos ember is

Ϝ a családi – munka – közösségi, társadalmi

önbecsülést, elégedettséget társadalmi helyze-

integráns része legyen a társadalomnak, hogy

szerepet;

tével, erős családi kapcsolatot biztonságot.

megteremtődjön egyéni autonomiája, gazdasági

Ϝ a fizikai – biológiai – társadalmi stresszel

Mentesül az egyén mindazoktól a kísérő-

függetlensége.

való megküzdés képességét;

jelenségektől, melyek a munkanélküliséget, a

A fogyatékos embert is megilleti az élet minden

Ϝ a jól-lét érzését;

szegénységet jellemzik (betegség, szenvedély-

területéhez való teljes, egyenlő és diszkrim-

Ϝ a betegség, a korai halál rizikójától való

betegség, családfelbomlás, stb.), a társadalmi

inációmentes hozzáférés joga, mint mindenki

mentességet.

kirekesztődéstől. A szegénység meghatározó

mást.

Mindezen feltételek lehetővé teszik az egyén

okai közt szerepel az oktatás és képzés

A fogyatékos emberek életminőségének javí-

megfelelő mentális állapotát, amely elősegíti,

hiányossága.

tása, a társadalmi életben való aktív részvétele

hogy képes legyen az adott körülmények között

Bár az életminőség objektív meghatározói jól

össztársadalmi érdek.

életvitelének saját maga általi irányítására,

mérhetőek, alkalmasak összehasonlító, elemző

Az erre irányuló intézkedések hangsúlyos részét

reá háruló szerepelvárásoknak való megfele-

vizsgálatokra, a szubjektív tényezők erősen

képezi, az egészséghez, az oktatáshoz, a pálya-

lésre, önálló életvitelére, szükséges döntések

befolyásolhatják annak eredményét (pld. beteg-

választáshoz, a munkalehetőséghez történő

meghozatalára, és azokért felelősségvállalásra,

ség, pszichológiai, szociológiai, antropológiai,

egyenlő hozzáférés.

képességet az együttműködésre, a környezettel

bioetikai, idegélettani tényezők).

– másokkal való kooperációra.

A környezetünk, a településüzemeltetés (energia, víz, szennyvíz, úthálózat, stb.) is fontos

A megfelelő életminőséget további fontos

eleme komfortérzetünknek, életminőségünknek.

tényezők is befolyásolják:

Az eddig felsoroltakból is jól érzékelhető, hogy

Ϝ a jövedelemszint – az anyagi helyzet;

az életminőségnek a jól-létnek számos aspek-

Ϝ az emberi kapcsolatok – a társadalomban

tusa van, amely meghatározó lehet életünkben,

elfoglalt hely;

életminőségünkben.

Ϝ az egyén személyisége;

A fogyatékos emberek esetében az állapotukból

Ϝ idegélettani tényezők (stressz, regenerálódás,

adódó hátrányok, az ebből eredő egészségi,

memória, intelligencia, érzelmek, hangulat);

társadalmi, oktatási, környezeti, emberi kapcso-

Ϝ nemi hovatartozás;

lati, foglalkoztatási deficitek súlyosan befolyá-

Ϝ korosztály;

solják életminőségüket, gazdasági és szociális

Ϝ település;

körülményeiket.

Ϝ faji hovatartozás;

A társadalom felelőssége, hogy biztosítsa a

A jól-lét, az életminőség legmeghatározóbb

feltételeket és lehetőségeket a fogyatékos
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Alapelvek
Esélyegyenlőség
Minden ember más mégis egyenjogú lehető-

Különbözőség elfogadása és becsülése

Szociális beilleszkedés, önálló életvitel

Különbözőség helyett a fogyatékos emberek

A fogyatékos ember a társadalom egyenrangú

által kínált lehetőségekre és módokra kell

tagja, de az akadályok nagy száma miatt mégis

koncentrálni.

elszigetelődik (pszichikai, intézményi, kulturális, stb.)

Választás lehetősége

Az akadályok leküzdésének eszközei:

A társadalom más tagjához hasonlóan választási

Ϝ Munkaerőpiac

lehetőséget kell biztosítani a fogyatékos ember

Ϝ Szállítás

számára is, lehetőséget arra, hogy ő határozza

Ϝ Akadálymentesség

meg, hogy hogyan éljen.

Ϝ Sport, szabadidő, kulturális aktivitás

Döntéshozatalba való bevonás

Szereplői:

Részvétel biztosítása mindazokban a döntések-

Ϝ Társadalom

ben, melyek meghatározzák életüket.

Ϝ Közösség

séget kell kapnia arra, hogy a maga választott
módon tartalmas életet éljen. Ehhez biztosítani
kell számukra a személyi támogatás rendszerét,
az akadálymentességet, információkhoz jutás
korlátlan hozzáférhetőségét.
Állampolgárság
Elismeri az egyén aktív szerepét a társadalomban, az egyenrangú hozzáférést az árukhoz,
szolgáltatásokhoz.

Ϝ Család
Függőség és szolidaritás
El kell ismerni a fogyatékos emberek függőségét

Egyéni ellátás

Ϝ Egyén

Igényeinek megfelelő számonkérés lehetősége.

és egyidejű jogát az önrendelkezéshez. Az államnak minden egymástól függő állampolgárával
szemben szolidaritást kell mutatni a struktúrák,
szolgáltatások, finanszírozások biztosításával.

Hálózati munka
Helyi – regionális – nemzeti – nemzetközi
szervezetek átfogó és hatékony együttműködési
lehetőségeinek biztosítása.

Befogadás
A politika alapját kell képezze a fogyatékosok
befogadásának.

Nyilvánosság
A társadalom minden állampolgára folyamatos
és rutinszerű tájékoztatást kapjon jogairól és
lehetőségeiről.
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Önállóság maximumának elérése a fogyatékos

legmagasabb fokát elérve választhassa meg azt

lágával összefüggő feltételek javításában képes

ember által választott tempóban, mértékben

a foglalkozást, szakmát amelyben karriert érhet

eredményeket elérni.

kell, hogy megvalósuljon. Cél az önálló élet és

el, amelyben lehetősége nyílik a megfelelő jöve-

Az alapok hiányosságainak kiküszöbölése sok-

megfelelő életminőség elérése. Ehhez szükség

delemre, anyagi helyzetre ahol kellő önbecsü-

kal nagyobb erőfeszítést kíván az egyéntől és a

van a társadalmi életben való korlátlan részvétel

léssel, önbizalommal rendelkezve emberi,

környezettől a rossz beidegződések megvál-

biztosítására (legyen az képzés, foglalkoztatás,

társas kapcsolatai megteremtődnek, közösségi

toztatása csak rendkívül nagy erőfeszítéssel

családi élet, stb.), amely megvalósul többek között

társadalmi szerepe megvalósul.

valósulhat meg.

különböző szolgáltatások, épített környezet és

A munka lehetősége, amely életének nagy

A fogyatékos emberek alulreprezentált

az új technológiák által.

részét meghatározza életminőségének befolyá-

megjelenése a munkaerőpiacon, meg nem

soló tényezője.

tanult aktivitás, késztetés hiányára, a rossz

A fogyatékossággal élő emberek életminőségét

A fogyatékossággal élő emberek munkaerő-

érdekérvényesítésre, az önismeret, önbizalom,

az ellátási rendszerek megléte nagymértékben

piaci jelenléte rendkívül alulreprezentált.

önértékelés hiányára vezethető vissza, amelyet

befolyásolja, mivel életvitelük során, állapotuk-

Számos tényező hiányzik ahhoz, hogy az

a fejlődési szakaszban nem tudtak elsajátítani.

ból adódóan külső segítségre szorulnak. A jogi

egyéni akarat megléte esetén is megjelenjen a

Mindezek a hiányosságok okozzák, hogy sokan

szabályozás, az új technológiák, az információs

munkaerőpiacon.

közölük nem tudnak kilépni a munkaerőpiacra,

társadalom, az egyenlő hozzáférést biztosító

Egyik leginkább tettenérhető probléma az

így nem tudják megmérni magukat, inkább a

akadálymentes környezet, a design for all,

oktatás hiányosságai. A fogyatékossággal

biztonságos segélyezésbe, függőségi helyzetbe

az oktatás, a képzés (szak – át – tovább) a

élő emberek nagy hányadára jellemző, hogy

menekülnek.

személy igényeihez igazodó szolgáltatások, a

alulképzett, nem rendelkezik megfelelő vég-

Az aktív korú, munkaképes fogyatékos emberek-

megfelelő felkészültségű szakemberek, a foglal-

zettséggel, többségük messze elmarad a saját

nek távol maradása a munkaerőpiacról oka

koztatás, a politikai akarat, a szemléletformálás,

meglévő képességeik szintjétől is.

még az érdekeltségi rendszerek hiánya is.
Hiányoznak azok a feltételek, eszközök és

a kirekesztés helyett befogadás, a megfelelő
munkahelyek, a megfelelő munkakörülmények,

Ez számos okra vezethető vissza:

körülmények, amelyek segítenék az egyéni ál-

a megfelelő munkaeszközök, a személyhez

Ϝ első és legnagyobb hiányosság, hogy a

lapotukhoz igazodó munkavégzést.

igazított segédeszközök, az egyénre szabott

megmaradt képességek fejlesztésére nem

Nagyon kevés az akadálymentesen használ-

rehabilitáció, a megfelelő egészségügyi ellátás

fordítanak kellő figyelmet a szakemberek;

ható munkahely, hiányoznak az egyenértékű

biztosítja mindazokat a feltételeket, melynek

Ϝ nincsenek megfelelő szolgáltatások ahol a

munkavégzést segítő munkaeszközök, nem áll

eredményeként a fogyatékossággal élő em-

fejlesztés megvalósulhatna;

rendelkezésükre kellő számú, felkészült segítő

berek számára is megvalósulhat az egyenrangú

Ϝ nincs megfelelő segítő szolgáltatás, amely

személyzet, amely az állapotukból adódóan

társadalmi részvétel, a megfelelő életminőség.

a meglévő fejlesztő foglalkozásokhoz történő

indokolt segítséget nyújtaná, a munkahelyre

A fogyatékossággal élő emberek hátrányos

hozzájutást biztosítaná;

jutás lehetőségét biztosító szállítás rendkívül

helyzetének javítása minden életciklusban szük-

Ϝ az akadálymentes környezet hiánya.

korlátozott, és költséges, így kevés az a húzóerő
ami a fogyatékos embert a munkaerőpiac felé

séges. A korai gyermekkor során az integrált
közösségi feltételek megléte kellő alapot bizto-

Ezek a hátrányok a későbbiek során halmozód-

orientálná.

síthat és meghatározó lehet a további életben.

nak, ezáltal kialakul az a halmozottan hátrányos

Ma még igencsak jellemző, hogy a problémák

Az oktatás, a képzés minősége, a fogyaté-

helyzet, amely a későbbiek során a foglalkozta-

kezelésének elsődleges színtere a család, ha

kos gyermek – fiatal speciális igényeit

tásban jelenik meg.

ez a támogató háttér biztosított a fogyatékos

figyelembevevő módszerek és feltételek megléte

Számos probléma a foglalkoztatás során ölt tes-

ember helyzete sokkal kedvezőbb, megnyílik

nagymértékben hozzájárulhat a további egész-

tet, és a foglalkoztatás nem az a színtér ahol a

lehetősége a fejlődésre, a magasabb szintű

séges fejlődéséhez megteremtve a lehetőségét

fogyatékos egyén hátrányos helyzete megfelelő

képzettség megszerzésére, a kvalifikált munka-

a munka világába történő belépéshez.

módon orvosolható.

végzésre.

A tudatos, az igényeihez igazodó szellemi – testi

A munkaerőpiacra készülését megelőző

Annak ellenére, hogy a fogyatékos emberek

fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy kibontakozhas-

hiányosságok egy része korrigálható, javítható,

jogai úgy a hazai, mint a nemzetközi szabályozá-

son, hogy megmaradt képességeinek lehető

de a foglalkozási rehabilitáció csak a munka vi-

sokba beépültek, számos jogi szabályozás ren-
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delkezik erről, akár Magyarországon, az EU-ban,

Ez eredményezi, hogy ma még a fogyatékos

A fogyatékosság okán nem tagadható meg

vagy az ENSZ határozataiban. A gyakorlatban

emberek életminősége messze elmarad a

senkitől, hogy dolgozzon, hogy bizonyíthasson,

ez még kevéssé érhető tetten. Az elmúlt évtize-

társadalom többi tagjának jól-lététől, akár

hogy megtartsa a munkahelyét. Egyenlő módon

dekben erőteljes a változás a jogi szabályozás

objektív, akár szubjektív vizsgálat szerint is.

kell értékelni a munkavégzést. Egyenlő módon

területén, de a forráshiány, a hosszú éves elma-

kell biztosítani mindenki számára az egészsé-

radás nem tart lépést a szemléletváltozással.

Minden embernek joga van dolgozni,

ges és biztonságos munkafeltételeket.

Az intézményi kapacitások, a finanszírozási for-

lehetőséget kell kapjon arra, hogy bizonyíthas-

Egyenlő módon kell biztosítani mindenki

rások hiánya késlelteti a változások igényének

sa is. Egyenlő bánásmód jár mindenkinek, a

számára a bérezést, és az előmenetelt.

és megvalósulásának egyensúlyát.

munkakeresésben, a foglalkoztatásban.

Az alábbi lista tartalmazza azokat az elemeket és feltételeket,
amelyek megléte esetén javulhat a fogyatékossággal élő egyének
helyzete, életminősége:
Ϝ EU-s irányelvek;

Ϝ oktatás;

Ϝ hazai jogi szabályozás;

Ϝ pályaválasztás;

Ϝ foglalkoztatáspolitikus;

Ϝ szakképzés;

Ϝ Nemzeti Fejlesztési Terv;

Ϝ foglalkoztatás;

Ϝ támogatási rendszerek átalakítása;

Ϝ tudásalapú társadalom

Ϝ civil szervezetek aktívabb

megteremtése;

részvétele;

Ϝ E-társadalom megteremtése;

Ϝ társadalmi részvételt segítő szolgál-

Ϝ kutatás-fejlesztés segítése;

tatások megléte;

Ϝ tervezés mindenkinek

Ϝ módszerek és eszközök a fogyaté-

(design for all) ;

kos emberek aktivizálására;

Ϝ közszemlélet megváltoztatása;

Ϝ megfelelő érdekeltségi rendszerek

Ϝ akadálymentes épített környezet;

kidolgozása;

Ϝ közlekedési lehetőségek

Ϝ széleskörű információs lehetőségek

kiterjesztése;

biztosítása;

Ϝ információs-kommunikációs

Ϝ a jó gyakorlatok megismertetése;

akadályok

Ϝ új technológiák hatása a fogyatékos

Ϝ egyenlő bánásmód

személyek életminőségében;
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Általános alapelvek
1.2. Önrendelkező Életvitel
Az Önálló Életvitel, mint fogalom, számos vonatkozásban igen sokféle értelemben használatos, többek között a fogyatékos emberek újszerű önmegvalósító,
önrendelkező életformájaként is.
A fogalom tisztázására azért van szükség, mert igen gyakran összetévesztik és
egyenrangú kifejezésként értelmezik az önellátással, amely a rehabilitáció célja
és eredménye, de messze nem azonos az önálló életvitellel. Ha sarkosan
kívánunk fogalmazni, időnként majdhogynem ellentétes azzal.
Tehát mi is az önálló életvitel?
Számos külföldi szerző és a mozgalomban

1.2.1. Az Önálló Életvitel alapelvei

résztvevő neves személyiség megfogalmazása

elérje az esélyegyenlőséget, és a minden szempontból teljes jogú részvételt a társadalomban.

szerint:

Ϝ Az Önálló Életvitel alaptétele, hogy minden-

Ϝ Ahhoz, hogy egy fogyatékos személy

Ϝ a fogyatékos emberek önrendelkezési joga,

kinek megvan az a potenciális adottsága, hogy

független életvitelt és alapvető önbizalmat

Ϝ életfilozófia, szemléletmód, ideológia,

egyre függetlenebb életet éljen. Még a legsúlyo-

szerezzen, biztonságos gazdasági alapot kell

Ϝ lehetőség az egyenértékű élethez,

sabban fogyatékos egyén is lehet független,

magáénak tudni. Biztosítani kell számára az

Ϝ saját életük feletti kontroll, amely minimali-

abban az értelemben, hogy ellenőrzése alatt

élet alapfeltételeit: az élelmet, a ruházkodást,

zálja a másoktól való függést,

tarthatja életét. Természetesen ehhez segédesz-

az egészségügyi ellátást, a segédeszközöket,

Ϝ a fogyatékos egyén saját kezébe helyezi

közök, segítők és befogadókész társadalom

a személyi segítő hálózatot, az oktatást, a

vissza - hasonlóan a társadalom többi felnőtt

szükséges.

foglalkoztatást, a kulturális és fizikai környezetet,

tagjához - életének irányítását azáltal, hogy

Ϝ A fogyatékos embereknek a legteljesebb

a tájékoztatást, a kommunikációt, a szexuali-

önmaga hoz döntéseket sorsa felöl, amiért

mértékben integrálódniuk kell a társadalomba.

táshoz, a házasságkötéshez, a gyermekekhez,

felelősséget is vállal,

Ϝ A fogyatékos ember saját kezébe helyezi

valamint a békéhez való jogot.

Ϝ a fogyatékos embert, mint individuumot veszi

vissza saját életének irányítását, vagyis ön-

Ϝ A fogyatékos embernek bele kell folynia a ku-

figyelembe, hangsúlyozva, hogy elsősorban az

maga hoz döntéseket saját sorsa felől, amiért

tatásokba, fejlesztésekbe, döntéshozatalokba,

egyén az, aki felelős saját sorsáért, tőle függ,

felelősséget is vállal, akárcsak a társadalom

a tervezésbe az életüket érintő minden szinten.

hogy mennyire kiszolgáltatott, milyen mértékben

többi felnőtt tagja.

Ϝ Az önálló életvitel eszmeiségének terjedése

döntenek helyette.

Ϝ Maguk a fogyatékos emberek azok, akik

segítette a fogyatékos embereket abban, hogy

Az Önálló Életvitel Mozgalom alapelveiben

tudják, hogy mire van szüksége egy fogyatékos-

belső igényből fakadóan cselekedjenek annak

érvényesül:

nak és ők azok, akik a felmerülő problémákat a

érdekében, hogy szükségleteik kielégítése által

Ϝ a fogyasztói érdekvédelem elve:

leghatékonyabban képesek megoldani.

olyan életminőséget biztosítsanak saját maguk

Ϝ a fogyatékosoknak korrekt és teljes körű

Ϝ A felmerülő szükségletekre a leghatékonyabb

számára, amellyel függetleníthetik magukat

információhoz kell jutnia ahhoz, hogy a dön-

válaszokat egy fogyatékosok által irányított

másoktól, felelőséggel dönthetnek saját sorsuk

téseket meg tudja hozni,

szervezet szolgáltatásai képesek biztosítani.

felől. A függetlenség nem azt jelenti, hogy min-

Ϝ a normalizációs elv:

Ϝ A független életvitel a növekvő öntudat és

dent önmaga végez, hanem fizikai állapotából

Ϝ a társadalomnak azonos életfeltételeket és

a jogosság folyamata, mely lehetővé teszi a

adódóan segítséget is igénybe vesz, a tudatos

életkörülményeket kell biztosítani minden állam-

sérültek minden korosztályának és bármilyen

életvezetés, cselekedeteinek végrehajtása

polgára számára, beleértve a fogyatékosokat is.

fogyatékossággal bíró személynek azt, hogy

érdekében.
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Ϝ Tudatosulhat az egyénben, hogy rendelkez-

1.2.2. Funkcióképesség, fogyatékosság és

A választást az egyén motivációja befolyásolja,

het életével, lehetősége van a döntésre, a

egészség nemzetközi osztályozása FNO

de a motivációját a társadalmi körülmény

választásra, beleszólhat élete alakulásába. Az

(2001)

befolyásolja.
A hármas egység: egészségügyi jellemzők,

új ideológia által megváltozhat önmegítélése,
elutasíthatja a beteg-páciens szerepet, egyen-

A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség

környezeti és személyes tényezők közül a

rangú állampolgárként élhet, aki ugyanolyan

nemzetközi osztályozása (FNO) 2001-ben jelent

fogyatékosság ténye nem megváltoztatható,

szabadságjogokkal és kötelezettségekkel ren-

meg.

a környezeti tényezők igen, míg a személyes

delkezik, mint bármely más egyén. A mozgalom

Az FNO az emberek egészségi jellemzőinek

tényezők fejleszthetők.

segítségével bizonyíthatóvá vált, hogy összefér

osztályozása, egyéni élethelyzetük és a környe-

Az FNO-nak nagy jelentősége abban van, hogy

egymással két olyan ellentétes fogalom, mint a

zeti hatások összefüggésében. Központi elve,

segíti a fogyatékosság problémáinak feltárását

súlyos fogyatékosság és az önállóság.

hogy a fogyatékosság megszokott orvosi

és abban, hogy meghatározható általa a prob-

Ϝ Az önálló életvitel vállalása nem könnyű

szempontú modellje helyett, amely a hiányzó

léma háttere:

feladat, hiszen a fogyatékos embernek szembe

képességekre és azok pótlására helyezi a hang-

Ϝ környezeti akadályok;

kell fordulnia az eddigi társadalmi tradíciók-

súlyt, bemutassuk a fogyatékosság társadalmi

Ϝ segítő tényezők hiánya;

kal, szerepelvárásokkal, fel kell vállalni egy

modelljét.

Ϝ egyéni képességek hiánya;

nagyon tudatos életvezetést, viselkedési

Ez a modell úgy értékeli a fogyatékos személyt

Ϝ vagy ezek kombinációja.

formát, szembesülnie kell saját korlátaival,

mint a társadalom egy tagját akinek az igényei

lehetőségeivel, képességeivel, tudni kell jó vagy

(és az ezeknek az igényeknek a kielégítésére

rossz döntéseket hozni, és felelőséget vállalni

vonatkozó önálló döntései) társadalmi cselekvé-

azokért. Képesnek kell lenni kapcsolatterem-

seket indukálnak, vagyis szolgáltatásokat,

tésre, megfelelő kommunikációra, konfliktus-

döntéseket és változásokat kezdeményeznek és

megoldásra, irányításra. Meg kell tanulnia

eredményeznek. Míg az orvosi (gyógypedagó-

gazdálkodni, önállónak, függetlennek lenni,

giai) modell alapvető célja, hogy a fogyatékos

mások által elismerten hozzájárulni a közösség

személy hiányzó képességeit pótolja, a társadal-

értékeihez. Az önálló életvitel tehát nemcsak

mi modell elfogadja a személy fogyatékosságát

eszme, hanem tudatos életforma is. Elsősorban

és azt a különböző cselekvésekhez rendelten

személyes életvezetés, amelyhez igénybe veszi

értékeli.

a fogyatékos ember a társadalom által bizto-

A fogyatékosság nem a megváltozott egészségi

sított lehetőségeket és feltételeket, miközben

állapot következménye, hanem az egyén és a

folyamatosan küzd azért, hogy a feltételek

környezetek közötti kölcsönhatásé. A fogyatékos-

bővüljenek, javuljanak.

ság diagnózisának felállításakor nem csak az

Ϝ Az önálló életvitel eszmeiségét felvállaló

egyént, hanem a környezetét is vizsgálni kell. Az

személyek saját életminőségű javításáért

emberi létezés biológiai, pszichológiai és tár-

cselekedve másokkal együttműködve

sadalmi dimenzió. A különböző társadalmi sze-

közreműködnek a többi fogyatékos ember

repekben végzett tevékenységek, a társadalmi

számára is kedvező változásokban.

elismerés és visszaigazolás útján minősül.
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Speciális alapelvek

2.0.

2.1. Standard Rules – egyenlő részvétel feltételei (1993)
WHO terminológiája használatos a Standard Rules az 1. pont az egyenlő részvétel
feltételeit fogalmazza meg.
1. szabálya:

6. szabálya:

8. szabálya:

A tudatosság növelése.

Oktatás

Szociális biztonság, jövedelem szinten

2. szabálya:

Ϝ integráció.

tartása

Ϝ egészségügy ellátás;

7. szabálya:

Ϝ jövedelmező képesség növelése.

Ϝ korai fejlesztés;

Foglalkoztatás

9. szabálya:

Ϝ korai felismerés;

Ϝ egyenlő esélyek a produktív és

Családi élet, személyes integritás

Ϝ szolgáltatások;

jövedelmező foglalkoztatáshoz;

Ϝ teljes körű részvétel

Ϝ képzett személyzet.

Ϝ diszkrimináció tilalma;

(család, házasság, szex).

3. szabálya:

Ϝ eszközök a nyílt munkaerőpiaci

10. szabálya:

Rehabilitáció

részvételhez;

Kultúra

Ϝ egyéni igény - teljeskörű részvétel;

Ϝ akcióprogramok a foglalkoztatás

11. szabálya:

Ϝ részvétel a tervezésben.

hozzáféréséhez;

Pihenés

4. szabálya:

Ϝ alkalmazási feltételek megterem-

12. szabálya:

Segítő szolgálatok

tése, előmenetel biztosítása, bérek;

Sport

Ϝ személyi segítő;

Ϝ ha a nyílt munkaerőpiacon való

13. szabálya:

Ϝ jeltolmács;

részvétel nem biztosított, lehetőség vé-

Vallás

Ϝ technikai eszközök.

dett, vagy támogatott munkahelyeken

5. szabálya:

történő foglalkoztatásra;

Hozzáférhetőség

Ϝ a munkaadók, munkavállalók,

Ϝ fizikai környezet hozzáférése;

fogyatékosokat képviselő szervezetek

Ϝ információ - kommunikáció

együttműködésre.

hozzáférése.
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2.2. Design for All - (DfA) Tervezés mindenki számára
Elsősorban Európában elfogadott irányzat,

Alapelvek

Számos tapasztalattal, ötlettel gazdagíthatja a

amelynek alapelve, hogy minden termék függet-

Ϝ Egyenlő mértékű használhatóság.

termék kialakítását, későbbiek során nagyobb

lenül a felhasználó személyétől, adottságaitól

Minden felhasználónak azonos használati

piaci értéket képviselhet rugalmassága, adap-

és egyéb jellemzőitől biztonságos, kényelmes

lehetőséget nyújt, minden lehetséges eset-

tálhatósága, széleskörű felhasználása miatt.

legyen és kellő szabadságot biztosítson fel-

ben azonos használatot vagy egyenértékű

Balesetmentessége tekintetében is előnyössé

használók (az egyén vagy csoport) számára.

használatot biztosít.

válik a DfA egyik kiemelten fontos területe az

A termék alatt értendő az anyag, tárgy, eszköz

Ϝ Rugalmasság a felhasználásban.

épített környezet, ezen belül a munkahelyek

szolgáltatás, az ember által formált és átformált

A termék alkalmazkodik a legkülönbözőbb

kialakításánál is nagy hangsúlyt kell kapjon.

környezet, infrastruktúra, közlekedés, kommu-

egyéni elvárásokhoz, képességekhez.

nikáció minden formája.

Ϝ Egyszerű használhatóság.

Végrehajtás lépései

A DfA a felhasználói igényekből indul ki és

A termék használatának módja könnyen elsajá-

Információ és kutatás, politikakialakítás-

ezekhez igazodva alakítja ki a terméket, fel-

títható, célja könnyen megérthető függetlenül

tervezés, törvényhozás, gazdasági irányelvek

használó központú tervezés eredményeként

a felhasználó tapasztalatától, gyakorlatától,

koordináció, fogyatékossággal élők szerveze-

olyan termékeket hoz létre, amelyek messze-

ismeretétől és egyéb adottságaitól.

teinek és munkatársainak képzése, műszaki-

menően figyelembe veszik a felhasználói

Ϝ Lényegi információk hatékony, egyszerű,

gazdasági és nemzetközi együttműködések.

célokat és elvárásokat a DfA célja, hogy a

könnyen érthető, hiteles átadása.

felhasználók lehető legszélesebb köre férjen

Ϝ Veszélyek és hibák lehető legkisebb mér-

Intézkedések az épített környezet megteremtése

hozzá a termékhez, amit akár módosítás nélkül

tékre csökkentése.

érdekében:

is használhatunk, vagy könnyen módosítható

Ϝ Egyszerű kezelés, üzembiztos működés,

Ϝ az összes közösségi irányelvben érvénye-

az igényének megfelelően, vagy más beren-

veszélyes elemek kiiktatása vagy

síteni kell a DfA-t (Desing for All);

dezésekkel könnyen összehangolhatóak.

hozzáférhetőségük megakadályozása.

Ϝ Európai Szabványok fejlesztését meg kell

A tervezés mindenki számára DfA elvének

Ϝ Hatékony és kényelmes használat, amely

valósítani a tervezés, építés, menekítés érdekben;

felvállalása a tervezők, gyártók, forgalmazók és

biztosítja a lehető legkisebb tartós erőkifejtést.

Ϝ az oktatás, a törvényhozás területén is meg

egyéb termék előállítók részéről fontos eleme a

Ϝ Megfelelő tér és hely a megközelítéshez,

kell jelenjen a téma fontossága;

társadalmi kötelezettségvállalásuknak.

használathoz.

A DfA hét alapelvének alkalmazása nagymér-

Ϝ kutatásokkal és tanulmányokkal kell segíteni,
hogy az Európai Unió egész területén a Közös-

tékben hozzájárulhat a minél használhatóbb

Mindezek széleskörű megismeréséhez, elsajátí-

ségi elvek ismerté váljanak, és alkalmazhatók

termékek létrejöttéhez.

tásához, felvállalásához különböző ajánlások

legyenek.

állnak rendelkezésre, elsősorban tervezőknek-

A leírtakból egyértelműen kiderül, hogy a

mérnököknek. Erre épülve készülnek tananyag-

fogyatékos emberek társadalmi beilleszkedését

fejlesztések és alkalmazási leírások.

segítő intézkedések, ajánlások, szerződések,

Az intézkedések megvalósulását segíti elő a

irányelvek több évtizedes múlttal rendelkeznek,

különböző kutatások ösztönzése, új techno-

de csak az elmúlt évek során történtek nagyon

lógiák támogatása, a különböző irányelvek

határozott lépések az újragondolásra, fejlődés

megjelentetése, szabványosítás az EdeAn

figyelembevételével konkrét cselekvések

hálózat célja a DfA elvét felvállaló és támogató

meghatározására.

technológiák egységesítése és az Innováció

Az EU csatlakozás, az EU-hoz tartozás Magyar-

díjon keresztül népszerűsíti a DfA-t megvalósító

ország számára is kötelezően betartandó

cégeket.

feladatokat ró. A bővítési szándék bejelentését

A tervezés mindenkinek alapelve DfA már a

követően ugyan megkezdte hazánk is a felté-

tervezés folyamatában is többféle előnnyel jár.

telek megteremtését, de ez csak nagyon lassan,
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és nagyon kis lépésben valósult meg.

súlyának megfelelően, többnyire csak jelzés

a közlekedés lehetőségének kiterjesztése,

A legfőbb problémát jelentő anyagi források

értékkel. De mindenképpen leszögezhető, hogy

az információs-kommunikációs akadályok

hiánya mellett a szemlélet újszerűsége miatt,

elindult a változás a fogyatékos emberek helyze-

leküzdése, az új technológiák lehetőségének

a hozzáállás és a közszemlélet megváltozta-

tének javítása érdekében.

kihasználása, az e-társadalom megteremtése.

tása az, amit elsődleges feladatként meg kell
határozni és segíteni a megvalósítását.

Melyek azok a pontok, amelyek változtatása

A jogharmonizáció hatására a nemzeti jogi

fontos és elengedhetetlen?

szabályozásba már bekerültek - ugyan nem a

Az épített környezet akadálymentesítése,

2.3. Új technológiák alapelvei
A munkahelykörnyezet megfelelő kialakításával a fogyatékos személyek egyéni igényeinek figyelembevételével a teljes értékű munkavállalóvá válás feltételeinek megteremtésével valósulhat meg nagyobb létszámú megjelenésük a munkaerő-piacon.
Ehhez meg kell jelenjen a képzésben, a tervezésben az univerzális tervezés és az új
technológiák speciális elvei.
Rendelkezésre állás

Ϝ Használhatom?

Ϝ Tudok a létezéséről, ismerem a benne rejlő

Termékek és szolgáltatások valamennyi lehet-

Elérhető ár

lehetőségeket?

séges felhasználó részére rendelkezésre kell

A termékekhez és szolgáltatásokhoz való

Megfelelőség és vonzerő

állni, ha szükséges kiegészítő felméréseket vagy

hozzáférés többletköltségei nem terhelhetik a

A terméknek szolgáltatásnak funkcionálisnak,

megfelelő alternatívákat kell részükre biztosítani

fogyatékos embereket. A pénzügyi lehetőségek

életkorhoz igazodónak, esztétikusnak kell lenni

(pl.: személyi segítés)

nem foszthatják meg a fogyatékosokat az

figyelembe véve az eltérő életvitelt

új technológiákhoz történő hozzáféréshez.
Ϝ Hol és hogyan szerezzem be?

A speciális- a fogyatékossággal-összefüggő

Ϝ Megfelel az elvárásaimnak?

Hozzáférhetőség

termékek, szolgáltatások túlságosan költséges

Ϝ Megfelel a szükségleteimnek?

Valamennyi termék és szolgáltatás kialakításá-

voltuk miatt (kis szériák, speciális kialakítás)

Ϝ Tetszik a megjelenése?

nál figyelembe kell venni a „mindenkinek

a fogyatékosok számára is elérhető áron kell

Hozzáalakíthatóság

megfelelő kialakítást” vagy kiegészítő felszere-

biztosítani.

A felhasználó funkcionális korlátaihoz és sajátos

léseket vagy megfelelő alternatívát kell részükre
biztosítani

körülményeihez igazítható legyen a termékϜ Anyagi körülményeim lehetővé teszik, hogy

szolgáltatás, lehetőség legyen a termék eltérő

megvegyem?

változatára, akár előregyártott elemekkel, vagy

Ϝ Hozzáférhetek?

Tudatosítás

más módon

Könnyű kezelhetőség

A társadalom felelős vezetőit és területeit fogé-

A termékeket, szolgáltatásokat úgy kell

konnyá kell tenni, hogy a figyelembe vegyék

Ϝ Át lehet alakítani a szükségleteimre?

kialakítani, hogy mindenki használni tudja.

a fogyatékos emberek szükségleteit, segítsék

Társíthatóság

A használati utasításoknak jól érthetőnek és

megvalósítását az új technológiák által. Hasonló

Lehetőség legyen a fogyatékos ember által

követhetőnek kell lenni. Az új technológiák

a felelőssége a forgalmazónak, a tervezőnek

használt termékekhez társítani pl.: hardware-

használatának elsajátításához képzéseket kell

is, számukra az üzenet az, hogy a kezdeti,

software, elektronikai, mechanikai.

biztosítani, ha arra igény mutatkozik.

kialakítási szakasztól kezdve vegyék figyelembe
a fogyatékos emberek sajátos igényeit.
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Fogyatékossági típusok

3.0.

3.1. Mozgáskorlátozottak

Mozgáskorlátozott az a személy, aki veleszüle-

Elektromos kerekesszéket használó

A mozgáskorlátozott emberek populációja

tett vagy krónikus betegség, baleset követ-

mozgáskorlátozott jellemzői:

igen széles skálát ölel fel, ezért nagyon nehéz

keztében részben vagy teljesen elvesztette

Ϝ egész testre kiterjedő mozgásfunkció korlá-

egységes minden szempontot kielégítő leírást

önálló mozgás-, hely- vagy helyzetváltoztatási

tozottság;

adni jellemzőikről, foglalkoztatási lehetőségeiről,

képességét. Fogyatékossága látható, állapotától

Ϝ helyváltoztatás önállósága megfelelően kiala-

előnyeikről.

függően különböző segédeszközök használata

kított segédeszköz esetén (pl.: szájjal+hanggal

A fogyatékosság súlyossága, fajtája, egyéni

szükséges.

irányított kerekesszék);

jellemzői miatt számos változata lehet a velük

A testközeli segédeszközök szerint kategorizál-

Ϝ a mindennapi életvitelben, elsősorban a sze-

kapcsolatos csoportosításnak.

va őket a munkavégző képességük más és más.

A szenzoros és motoros képességeik, a másod-

mély körüli teendőkben külső segítségre szorul;
Ϝ a megfelelően kialakított környezet, segéd-

lagos károsodásaik, az aktuális mozgásképes-

Bottal, mankóval, járógéppel, protézissel

eszköz segítő személy munkavégzést segítő

ségük függvénye határolja be, hogy milyen

rendelkező mozgássérültekre leginkább

eszköz esetén egyenértékű munkavégzésre

szinten mennyire képesek a különböző tevékeny-

jellemző vonások:

alkalmas.

ségekre.

Ϝ nehezített járás;

A mozgáskorlátozott emberek egzakt és

Ϝ lassabb önállóan megoldott helyzetváltoztatás

Megfelelően kialakított környezet jellemzői:

mindenkire érvényes csoportosítása lehetetlen.

(többségében);

Ϝ lehetőség szerint legönállóbb, külső segítség

A modern szakmai szemlélet a meglévő képes-

Ϝ lehetőleg ülő munkavégző képesség (manuá-

nélküli, kényelmes, különösebb erőkifejtés

ségekre és azok fejleszthetőségére helyezi a

lis, szellemi, adminisztratív);

nélküli akadálytalan mozgást biztosító

hangsúlyt.

Ϝ munkavégzést segítő környezeti szükségletek

környezet;

A mozgássérültséget kiváltó rendellenességek

– ergonómiailag megfelelő bútorzat;

Ϝ csúszásmentesség;

szerinti csoportosítás bizonyos jellemzőket

Ϝ segédeszközének ideiglenes biztonságos

Ϝ megfelelő szabad szélesség és magasság;

összefoglal, ami iránymutatást ad a segítség-

elhelyezése;

Ϝ térdszabad kialakítás;

nyújtásban, a tervezésben, a fejlesztésben.

Ϝ megfelelően kialakított környezet.

Ϝ esetleges szintkülönbségek megfelelő

A mozgáskorlátozott emberek jellemzője

Önhajtós kerekesszéket használó mozgás-

pihenővel, kicsúszásgátlóval ellátva;

többségük mozgásában gátolt, de ez nem

korlátozott jellemzői:

Ϝ kezelőeszközök, kapcsolók elhelyezése

befolyásolja szellemi képességeiket, kommu-

Ϝ a kezek, karok működése, használata többsé-

megfelelő magasságban;

nikációjukat, kapcsolatképességüket.

gében teljesértékű;

Ϝ parkolás, WC kialakítás.

A mozgássérült emberek hátrányos helyzetét

Ϝ helyváltoztatása önálló, csak súlyosabb

elsősorban a feléjük irányuló társadalmi elvá-

sérülés esetén igényel külső segítséget;

Mindegyik csoportra jellemző, hogy megfelelő

rások díszfunkciója okozza.

Ϝ megfelelően kialakított környezet és eszközök

munkakör esetén képes az egyenértékű

Amennyiben a környezet ideális az elvárások

megléte esetén, csak egyéni állapottól függő

munkavégzésre. Az esetek többségében segítő

a mozgáskorlátozott személy lehetőségeihez,

minimális külső segítséget igényel;

személy jelenléte csak abban az esetben szüksé-

képességeihez igazodnak, nem alakul ki ellent-

Ϝ kerekesszékből történő ki és beszállást

ges, ha nem megfelelően kialakított a környezet,

mondás az elvárások, és a képességek között,

a felső test funkcióinak állapotától függően

ha nem a képességeihez igazodó a feladat.

a mozgássérült ember megítélése,

többségében önállóan valósítják meg.

Csont-, ízület-, izom-, idegrendszer- egységes

áthidalása (rámpa, emelőszerkezet) korláttal,

a róla alkotott kép reális lesz.

rendszert alkotnak. Bármely rész sérülése

A mozgáskorlátozott személyekre jellemző,

tartási, mozgási elváltozást okoz, tartós, vagy

hogy elsősorban a környezeti feltételek hiánya

maradandó, motoros, vagy szenzoros képesség

váltja ki kirekesztettségüket, kiszolgáltatottságu-

változást idéz elő.

kat, függőségüket.
Nem véletlen, hogy az önrendelkező életvitel
eszmeisége a mozgássérült emberek körében
fogalmazódott meg először.
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A strukturális és funkcionális károsodás

későbbiek során végtaghiányossá vált személy

Ϝ athetotikus jellemzője a koordinálatlan

következménye, hogy a harmonikus, célszerű,

esetében a pszichikus változás okoz nagyobb

„túlmozgás”, amely nem akaratlagos, torzult

fiziológiás mozgások nem, vagy csak részben

problémát, mint a mozgásé.

mozgásképben jelenik meg, gyakran beszéd-

kivitelezhetők. A szerkezeti és/vagy működési

A végtaghiányos személyek esetében a prob-

zavarral is társul. A környezeti feltételekkel, és

zavar különböző formában és mértékben

lémát elsősorban az előítéletek okozzák, nem

segédeszközökkel nagymértékben kompenzál-

jelenik meg.

az állapotuk.

ható a hely és helyzetváltoztatás hibái;

A mozgáskorlátozott személyek személyisé-

Petyhüdt tünetekkel együtt járó mozgás-

bizonytalanság, és a finom mozgási koordinálat-

gét befolyásoló tényezők:

sérültségi jellemzői (gerincsérültek)

lanság.

Ϝ egyéni jellemzők, adottságok, normák,

Petyhüdt izomtónus esetén a mozgás kivitele-

értékek, stb.;

zése, a hely-, helyzetváltoztatás akadályozott.

Törpenövés

Ϝ mozgáskorlátozottság mértéke;

Érzéskieséssel is járhat a gerincvelő sérülés,

Jellemző tünete a csöves csontok fejlődési

Ϝ melyik szervrendszer károsodott;

súlyosabb esetben inkontinenciát is okozhat.

rendellenessége. Környezeti adaptációval teljes

Ϝ másodlagos károsodás jellege, és mértéke.

A vérkeringés, vérellátás rossz, ügyelni kell a

mértékben kompenzálható.

Ϝ ataxiás tünetek jellemzője az egyensúlyi

kisebesedés megelőzésére. Fokozott odafigyeMozgáskorlátozottsággal járó

lést igényel a személy, mert az érzéskiesés

Sokízületi gyulladás (PCP)

akadályozottságok:

miatt nem érez helyenként hőt, vagy fájdalmat.

Jellemzője az ízületek gyulladásos megbetege-

Ϝ írás;

Súlyosabb gerincsérült személy számára

dése, a gyulladás következményeként deformált

Ϝ kommunikáció;

személyi segítő biztosítása szükséges a

ízületek, melynek hatására a mozgás fokozottan

Ϝ észlelési folyamatok;

hely-helyzetváltoztatáshoz, munkavégzéshez,

korlátozottá válik.

Ϝ gondolkodási folyamatok;

közlekedéshez, stb.

Fizikai túlterhelés, fokozott hőváltozás, állapot

Ϝ hely és helyzetváltoztatási problémák

A gerincsérültség helyétől és súlyosságától

romlást idéz elő.

függően változik a segédeszköz igénye,
Mozgáskorlátozottság fajtái (pld.):

például bot, önhajtós kerekesszék, elektromos

A mozgáskorlátozott személyek megfelelő

Ϝ végtaghiány;

kerekesszék, stb.

környezet, segédeszköz és szükség esetén
segítő személy biztosításával teljes értékű

Ϝ petyhüdt bénulás, gerincvelő sérülés;
Ϝ agyi károsodás, spasztikus tünetes;

Izomsorvadás

munkavégzésre alkalmassá tehetők, jellemzően

Ϝ ataxiás tünetek (egyensúly, petyhüdt

Hely és helyzetváltoztatásban okoz elsősorban

a szellemi munkában képesek leginkább

izomtónus);

problémát. Gyógyászati segédeszközökkel

kiteljesedni, nehéz fizikai munka, hely és

Ϝ törpenövés;

és személyi segítő személyzettel pótolható a

helyzetváltoztatást igénylő munka végzésére

Ϝ csonttörékenység;

hiányosság.

kevéssé alkalmasak.

Ϝ gerincelváltozások;

Jellemzően az izmok fokozott gyöngülése

Ϝ sokízületi gyulladások (PCP).

miatt fizikai terhelhetőségükre nagy figyelmet
kell fordítani.

Végtaghiányok, fejlődési rendellenességek
A veleszületett végtaghiányosság esetében

Korai agykárosodás

jellemző, hogy „megszokja, vele együtt él”, és

Különböző típusú és súlyosságú mozgás-rend-

ennek megfelelően alakítja ki az állapotához

ellenességet idéz elő. Gyakran beszédsérülés is

igazodó mozgásformáit, pld. kézhiány esetén a

társul hozzá, nem ritka velejárója az epilepszia.

lábával pótolja kézfunkcióit, ebben az esetben

Az agy sérülése helyétől függően:

agyi reprezentációja ennek megfelelően alakul

Ϝ spasztikus tünetek, gyakori a görcsös

ki, ez lesz számára a „természetes”.

bénulás, amely a helyzetváltoztatásban, a

Alsó-végtaghiány esetén művégtaggal pótol-

manipulációban, a kézmozgás károsodásban

ható a hiány, amely beépül a testsémába. A

mutatkozik meg;
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3.2. Látássérült

Ϝ a tapintható, vagy a megszokottnál nagyobb

cselekedetünket megfelelő módon kommu-

Látássérült az a személy, akinek a szem

betűméretű írásos információ biztosítása;

nikáljuk felé, hiszen nem látja a környezetében

működése zavart, csökkent vagy megszűnt.

Ϝ a közlekedési útvonalakon a be és lelógó

történteket. Egyéb érzékszervei fejlettségének

Szemen keresztüli információk mennyiségi,

akadálymentesség;

köszönhetően esetleg érzékeli a változást,

minőségi, vagy teljes hiánya.

Ϝ az akadályok, veszélyek hangjelzésének

félelmet kelthetünk benne ha nem ismertetjük

A látássérülés lehet veleszületett, vagy később

biztosítása;

vele a körülötte levő történéseket. Találkozáskor

vált azzá, ezen belül romló, vagy megállapodott

Ϝ lehetőleg lekerekített élű bútorok;

mindig a látó köszön először, még akkor is meg-

állapot.

Ϝ tapintható egyéb információk;

mondja a nevét, ha a vak személy a hangjáról

Ϝ betanult útvonal esetén segítő személy jelen-

felismeri, ezzel is segítve a helységben elfoglalt

léte még vak ember esetén sem szükséges.

helyének könnyebb betájolását. Mindig a nevén

Látássérültek jellemzői:

szólítsuk meg a vak embert, kerüljük a Te, Ön

Ϝ hallásuk differenciáltabb működése;
Ϝ tapintási ingerei fejlettebbek (felszín,

Önálló életvitelt segítő módszerek:

megszólítást (ezt csak a négyszemközti beszél-

hőmérséklet, forma, vibráció);

Ϝ elemi rehabilitáció;

getés során használjuk).

Ϝ különböző ingerekre fokozott figyelem,

Ϝ Braille írás;

Egy vak ember társaságában általában

szélesebb kiterjedés;

Ϝ számítógépes eszközök;

többször van szükség az érintésre, mint azt

Ϝ szóemlékezetének terjedelme széles,

Ϝ beszélőrendszerek;

megszoktuk, de mielőtt megérintenénk, mindig

emlékezeti reakcióideje rövidebb;

Ϝ tapintható kijelző, térképek, felíratok;

szóljunk hozzá, mert a váratlan érintés igen

Ϝ a vizuális ingerek kiesése miatt, a többi

Ϝ hosszú fehér bot;

váratlan reakciót okozhat. Amikor vak ember-

érzékszerv útján megszerezhető információk

Ϝ segítő személy;

rel beszélünk, ugyanúgy feléje fordulunk, a

hangsúlyosabbal.

Ϝ vakvezető kutya.

„szemébe nézünk”, mint másnak. A hang

Látásképességük szerint megkülönböz-

A vizuális érzékelés hiánya miatt, a valóságot

vagyunk, milyen magasak vagyunk. Számít,

tethetünk:

közvetett beszéd útján ismeri, sajátítja el. A

hogy ne beszéljünk hangosabban, mint ahogy

Ϝ A gyengén látókat - speciális optikai

beszéd nyelvi fejlődését segíti. A vizuális ingerek

meg szoktuk (látás és nem hallássérültről van

eszközökkel látásukat eredményesen

részleges, vagy teljes hiánya a finom és a , nagy

szó).

használhatják.

mozgások átlagostól eltérését eredményezi.

Nincs semmi szükség arra, hogy a számunkra

Ϝ Alig látókat

A látássérültség következtében érzékelési és

megszokottól eltérően válogassuk meg szavain-

Ϝ Vakokat - vizuális információk megszer-

cselekvési lehetőségekben akadályozottabb

kat. Nem kell kínosan kerülnünk a „Viszontlátás-

zésének teljes hiánya segédeszközzel sem

környezeti függőséget eredményez.

ra” „Láttad a TV-t?”-hez hasonló kifejezéseket,

korrigálható látás.

Nem mindegy, hogy melyik életkorban követ-

a vak szót, a vakság témáját. Praktikus erről az

kezik be a látás csökkenése. Másképpen tanulja

utóbbiról már az első találkozásánál elbeszél-

Fajtái:

meg, viseli és fogadja el a világot a vakon szüle-

getni, mint egy nagyon kellemetlen állapotról.

Ϝ fényt nem érzékel;

tett, gyermek vagy a felnőtt korban megvakult

Ha valódi érdeklődést tapasztal, a legtöbb vak

Ϝ látásmaradványát a közlekedésben és a

ember.

ember nyíltan beszél vakságáról.

tájékozódásban képes felhasználni;

A súlyos látássérülés mindenképpen nagy

Fontos, hogy olyan szavakat, amelyek mozdu-

Ϝ nagy tárgyakat észlel;

fizikai és lelki teher, aminek elviselése stabil

latot igényelnek, pl.: az „ott” vagy az „oda” ne

Ϝ fényérzése van;

személyiséget kíván.

használjuk, helyette inkább határozzuk meg

Ϝ nincs látásmaradványa.

A születésétől vak személynek az „olyan vagyok,

az ember vagy tárgy helyzetét a vak emberhez

Látásmaradványuk függvényében szükséges

mint te, csak nem látok”, a felnőtt korában

képest (A baloldali széken van a táskád. Veled

a környezet kialakítása.

megvakult embernek még az „ugyanaz vagyok,

szembe van az ajtó. stb). Kicsit többet kell

aki voltam, csak nem látok” elfogadtatásával is

beszélnünk, (a látást helyettesítendő), ha valamit

Általános jellemzők:

meg kell küzdenie.

oda akarunk adni a vak embernek.

Ϝ a felvezetősáv megléte a biztonságos köz-

Vak emberrel történő találkozásunk mindig arra

Mindig tudnia kell, hogy egyáltalán adunk

lekedésük érdekében;

kell törekedni, hogy minden mozdulatunkat,

neki valamit és hogy mi az, mielőtt a kezébe

helye, iránya információ a vak számára, pl.: hol
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adnánk. Azt is meg kell mondanunk, ha valamit

útban hagyott tárgy, stb.

ajtóra. Ha bottal megy a vak ember, figyeljünk

elveszünk tőle vagy előle, pl.: ha a hamutartót

Természetesen, ha ezekre előre figyelmeztetjük,

arra, hogy a botját tartó kezét ne fogjuk meg,

kiöntjük stb.

nem okoz gondot. Előfordulhat, hogy vak

mert azzal elbizonytalanítjuk, mivel a bot, mint

Kerülendő a hangtalan mozgás abban a helyiség-

munkatársunk hivatalos- vagy magánlevelet,

meghosszabbított kéz nyújtja számára a bizton-

ben, ahol vak ember tartózkodik. A szobába

értesítést kap, és felolvasásra kér minket.

ság érzését.

lépve meg kell szólítanunk (én vagyok) illetve,

Minden esetben kerüljön a felolvasás előtt az ő

Amennyiben bottal tájékozódik kérdezzük

ha kimegyünk azt is tudatnunk, kell vele.

kezébe a küldemény. Véletlenül sem kerülhet-

meg, hogy szükség van-e a segítségünkre, ha

Figyelembe kell vennünk, hogy aki nem lát, annak

ünk abba helyzetbe, hogy úgy tűnjék, visszaé-

önállóan kíván közlekedni a bot segítségével

a kezével, a mozgáson alapuló távolságbecslés-

lünk a nem látásával.

az ő tempóját átvéve menjünk mellette, hogy

sel és emlékezetben kell megjegyeznie minden

Előfordulhat, hogy házon belül kísérjük vak

szükség esetén rendelkezésére álljunk.

használati tárgya helyét. Ez nem kis teljesítmény,

munkatársunkat. Nyújtsuk neki karunkat, be-

de kell ahhoz, hogy tudja, mi hol van, ezért

hajlítva, amit ő könyökünknél megfog. Kísérés-

lehetőleg mindig ugyanazon a helyen tartja a

nél tulajdonképpen a látásunkat kölcsönözzük

holmiját. Ezt a „rendet” tiszteletben illik tarta-

neki azzal, hogy mondjuk az irányokat (most

nunk, mindig ugyanarra a helyre tegyük vissza,

jobbra) az akadályokat (balra tőled egy asztal

ha valamijét elvettük.

van), a szintváltozásokat (lépcső felfelé), az

Ehhez tartozik az is, hogy a vak általában egy

ajtókat (befelé nyílik) stb.

megszokott útvonalon közlekedik (házhoz

Nagyon fontos, hogy amikor kísérettel megy va-

belül, szobában, utcán is). A megszokottság azt

lahová, mindig tudja, hogy hol van, és soha nem

jelenti, hogy tudja az útjába eső tárgyak helyét,

hagyhatjuk magára számára ismeretlen helyen

és ha azok akadályok, ki tudja kerülni őket.

anélkül, hogy érintéses kapcsolata lenne vala-

„Vak-csapda” ha egy tárgy nem a megszokott

kivel vagy valamivel, azaz, mielőtt otthagyjuk,

helyén van, aminek biztosan nekiütközik (több-

vezessük egy tárgyhoz vagy emberhez.

kevesebb fájdalom kíséretében).

Leülésnél tegyük kezét a szék vagy fotel tám-

Ilyenek lehetnek: az asztal alá nem tolt szék, egy

lájára, és mondjuk meg, mi van előtte (asztal,

nyitva hagyott szekrényajtó – főleg fej magas-

másik szék stb.)

ságában – vagy félig nyitva hagyott ajtó, egy

Ugyanúgy, tegyük kezét az ajtókilincsre, lift-
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3.3. Hallássérült

Negatívan érinti a kiejtést, a szókincsfejlődését,

terjednek ki, s nem érintik az intelligenciát, az

Az a személy, akinek hallása csökkent vagy

a beszédértést, a grammatikát.

értelmi képességeket. A súlyos fokú hallás-

megszűnt. Nagyothallók esetén a hallásmarad-

sérülés nyelvi kihatásai leginkább az artikuláció,

vány függvényében testközeli eszközökkel

Kommunikációs eszközök:

a grammatika és a szókincs területét érintik. A

javítható a hallás. Teljes halláshiány esetén

Ϝ ujj abc;

szókincs hiányosságai a beszédértés, illetve

siketekről beszélünk, kommunikációjuk szájról

Ϝ jelnyelv;

a szövegértés zavaraihoz vezethetnek, bár a

olvasás, jelnyelv, vagy írás-olvasás útján

Ϝ jelek és hangosbeszéd

hallássérültek nagy gyakorlatot szereznek ab-

valósul meg.

(totális kommunikáció).

ban, hogy a számukra ismeretlen fogalmakat,

A hallásküszöb mértékétől függően

Mindennapi életvitelt segítő eszközök:

A hallássérültekkel való kapcsolattartás során

megkülönböztethetőek:

Ϝ írástelefon,

az elfogadott és elvárt kommunikáció, hogy

Ϝ nagyothallók;

Ϝ E-mail,

használjunk egyszerű szavakat, kifejezéseket,

Ϝ siketek.

Ϝ SMS, MMS;

rövid mondatokat. Ezek a hasznos tudnivalók

Ϝ beszéderősítő adó-vevőkészülék;

a hallássérült emberekkel való kommunikációt,

Mindkét esetben foglalkoztatásuk során

Ϝ indukciós hurok;

kapcsolatteremtést nagymértékben segítik, de

figyelmet kell fordítani:

Ϝ fényjelzés

hátrányosan érintik a szókincsüket, az árnyaltabb

jelentéseket kikövetkeztessék.

Ϝ az egyszerűen fogalmazott egyértelmű

kifejezéseket használó beszédüket.

szöveges információk biztosítására;

Ha a hallássérülés a beszédhangok területét is

Többnyire zárkózottak, legalábbis a kezdetek-

Ϝ a különböző váratlan események, veszélyes

érinti, nehezítetté válik a beszéd meghallása, a

ben. Munkájukat azonban nagy elmélyüléssel,

helyzetek jelzését biztosító fényjelzésre;

beszédfejlődés, nyelvelsajátítás is rendellenesen

precízen, lelkiismeretesen végzik. Többségük

Ϝ velük történő kommunikáció során a lassabb,

alakul. Jelentős, hogy a hallássérülés időpontja

sikeresen elvégzi nemcsak az általános-, hanem

tagoltabb, a szájról is leolvasható beszédre;

beszédtanulás előtti vagy utáni. Az első esetben

középiskolát, sőt felsőfokú képzettséget is

Ϝ velük való kommunikáció mindig szemben

a beszédet illetve annak meghallását teljes

szereznek, ezért többféle területen képzelhető

ülve, jól látható, fénytől nem elvakító helyen

egészében meg kell tanulni, az utóbbi esetben

el foglalkoztatásuk. Sikeresen dolgoznak pl.

történjen.

viszont újra kell tanulni, illetve a beszédet kell

számítástechnikai szakterületeken, de kis odafi-

megtartani.

gyeléssel, támogatással bármilyen csapatnak

A hallássérülés keletkezési időpontja szerint

A hallássérült emberek esetében két csoportról

egyenértékű tagja lehetnek.

megkülönböztetünk beszéd és nyelvelsajátítás

beszélhetünk: nagyothallókról, akik általában

előtti sérülést (korai fejlesztésben részesülhet),

hallókészülékkel rendelkeznek, és siketekről,

Kapcsolattartás-kapcsolatfelvétel

vagy beszéd és nyelvelsajátítás utáni sérülést.

akiknél teljességgel hiányzik a hallás, jelnyelv,

Ϝ akusztikus benyomás, hangingerek,

szájról olvasás, írás-olvasás útján kommunikál-

környezettel kölcsönös kapcsolat különösen

A hallássérülés következményei:

nak. A hallássérült emberekkel a beszélgetés

fontos;

Ϝ a beszéd döntő jelentőségű az ismeretszer-

hosszabb időt igényel, figyelni kell a megér-

Ϝ akusztikus benyomásokat vizuálisan észlel

zésben, az akusztikus benyomások előkészítik a

tésre, megértetésre. Szűk körű kapcsolati rend-

- figyelem-koncentrálás erre irányul;

bekövetkező eseményeket;

szere miatt zárkózottabb, elsősorban sorstársai

Ϝ új szavak fogalmait tisztázni kell. Beszédér-

Ϝ a hallásnak hatása van a személyiség kiala-

között érzik biztonságban magukat.

tés hiányossága miatt alacsonyabb olvasási

kulására, a kapcsolattartásra, és a kapcsolat-

A beszédértés hiányosságai miatt szókincse

szintjük, ragok felcserélése, helytelen szórend

felvételre;

nem fejlődik megfelelő szinten, ez nehezíti

jellemző kommunikációjukra.

Ϝ hangingerek nélkül az információk nehe-

az olvasási megértését is, amelynek követ-

zen értelmezhetők, az egyén magatartását

kezménye lehet a helytelen szórend, a ragok

Hogyan kommunikáljon nagyothallóval?

elsősorban a vizuális élmények irányítják.

felcserélése, szövegmegértési problémák, és

Ϝ mindig forduljon szembe a nagyothallóval,

az esetleges szinonimák ismeretének hiánya.

hogy láthassák az arcunkat;

A halláshiányának legfontosabb következménye

Fontos hangsúlyozni, hogy a hallássérülés

Ϝ ügyeljen arra, hogy ne legyen túl távol tőle;

a beszéd és a nyelv elsajátításának zavara.

következménye elsősorban a beszédfunkciókra

Ϝ ügyeljen arra, hogy a fény szemből essen az

25

elomunkahely_01kotet02.indd 25

24.5.2008 1:19:04

AZ ÉLŐ MUNKAHELY 1. | FOGYATÉKOSSÁGI TÍPUSOK

arcunkra, így az nem kerül árnyékba, de a fény

érzékeny a zajra! A hallókészüléket viselőnél az

vállalnak csoportos munkát az erős összetartozás,

ne legyen vakítóan erős;

erős háttérzajok nagymértékben akadályozzák

az egymás megértése és az ebből adódó

Ϝ beszéljünk (artikuláljunk) a szokásosnál kicsit

a beszédmegértést, valamint a már meglévő

biztonság miatt. Mindenképpen fontos tanács:

lassabban és erőtejesebben;

hallásmaradványt is rontja. Használjon vizuális

legyünk türelmesek a hallássérültekkel, a foko-

Ϝ használjunk közepes hangerőt, ne legyen se

(villogó) jelzőberendezéseket, eszközöket. Ezek

zott koncentrálás miatt hamarabb elfáradnak.

túl hangos, se túl halk, lassan, tisztán, érthetően

kevés ráfordítással egyszerűen beköthetők

Legyünk belátóbbak velük szemben, hiszen

beszéljünk, az erős hang torzítja a megértést;

a már meglévő rendszerbe (telefon, csengő,

az emberi kapcsolataik egyik legfontosabb

Ϝ vegyük figyelembe a környezeti zajokat,

vészjelző, tűzjelző, a gép hibás működését jelző,

eszköze a kezük, így időnként a kommunikáció

amelyek megnehezítik a nagyothallók a hallását;

stb.) Ülések, munkaértekezletek alkalmával

érdekében kell, hogy használják

Ϝ bátran használjunk gesztusokat;

alkalmazzon félkörös elrendezést, vagy

A körülmények nem vonják el a figyelmét, ezál-

Ϝ kerüljük a túl hosszú mondatok és bonyolult

használjon kerek asztalokat, hogy a hallássérült

tal sokkal jobban tudnak a feladatra koncentrál-

kifejezések, szlengek használatát;

személy mindenkinek az arcát láthassa.

ni. Zajos gépek mellé korlátlan időtartamra be

Ϝ szükség esetén használjuk az írás, olvasás

Vonja be a hallássérült dolgozót a munkahely

lehet osztani őket. Megbecsüli a munkahelyét,

lehetőségét, mint segítséget;

hétköznapi életébe!

kihozni önmagából a maximumot.

Ϝ gyakori visszakérdezéssel győződjünk meg
arról, hogy a nagyothalló megértett-e minket;

A foglalkoztatás során fokozott figyelmet

Ϝ az erős háttérzaj zavaró és rontja a megér-

kell fordítani:

tést, mivel a hallókészülékek része nem tudja

Ϝ a vizuális ismeretek biztosítására (pl.: videóról

kiszűrni azokat, és felerősíti

történő lejátszás, piktogramok);

Vigyázzon!

való megközelítésére, alapos magyarázatára;

Ϝ új fogalmak megismerésének több oldalról
Ϝ Ne artikuláljunk túlzottan, mert torzul az a

Ϝ a helyzet megismerését segíti a szituációs

beszéd kép és nem lehet leolvasni a szájról a

játékkal történő modellezés;

mondanivalónkat.

Ϝ a fontos információkat mindig kapják meg

Ϝ Ne használjunk túlzott hangerőt, ne kiabál-

írásban is;

junk, mert torzul a hangunk, így érthetetlen és

Ϝ utasítások mindig rövid és lényegretörőek

kellemetlen lesz a hallókészüléket használók

legyenek, fogalmak többirányú magyarázatával;

számára beszédünk.

Ϝ a figyelem felkeltése, lekötése során a

Ϝ Ne becsüljük alá a nagyothalló képességeit,

figyelemelterelő tényezőket minimálisra

inkább győződjünk meg személyesen róla.

szorításuk.

Ϝ Támaszkodjunk a nagyothalló képességeire,
tudására, tapasztalataira.

Jellemző foglalkoztatási előnyök:

Ϝ Ha lehet vegyük igénybe az indukciós rendszert

A hallássérültek munkahelyi közösségre

(ha van telepítve).

gyakorolt hatás pozitív azáltal, hogy egymásra

Ϝ Siketek azok, akik a hang teljes hiányában,

fokozottabban és jobban odafigyelnek a

vagy csak a zörejek, zajok érzékelésével, a

munkatársak. A munkamorál javításához azzal

jelbeszéd, a szájról olvasás és az írás, olvasás

járul hozzá a hallássérült személy, hogy minden

útján kommunikálnak. Esetükben a hangerő

erejével igyekszik az elvárásoknak megfelelni.

nem segíti a jobb megértést, csak a jól artikulált

Megbecsüli a munkahelyét, állását, igyekszik

szájról történő olvasás, vagy a jelnyelv, vagy az

hosszú időn át megtartani.

írásos kommunikáció.

Kézügyességük sokkal jobb az átlagosnál,
mivel a kommunikációjuk, kapcsolatteremté-

Munkahelyen:

süknek eszköze.

Tartsa szem előtt, hogy a hallássérült személy

Hallássérültekre jellemző, hogy szívesebben
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3.4. Értelmi sérült

Értelmi fogyatékosság a központi idegrendszer

Az értelmi sérült emberekre jellemző, hogy

károsodásának következményeként kialakult

alkalmazni?

általános értelmi képességeik elmaradást mu-

állapot.

Az értelmi sérült emberek a rájuk bízott feladatokat

tatnak. Vannak, akik intelligenciájukat tekintve

Fő tünete: általános képességének széleskörű,

az utasítások szerint, véleményformálás nélkül,

a normál szint alsó határát közelítik meg, s

és számottevő csökkenése, amely kihat az

maradéktalanul hajtják végre, megbízhatóan, szó

vannak, akik ettől jóval alacsonyabb értelmi

egész személyiségfejlődésére, és együtt jár a

szerint, nagy igyekezettel és odaadással.

képességgel rendelkeznek.

társadalmi környezeti, tájékozódási képesség-

Jellemző a jelenlegi munkaadói attitűdre, hogy

Az értelmi sérült emberek sérültsége, fogyaté-

csökkenéssel.

az értelmi fogyatékosok által elvégezhető

kossága elsősorban a gondolkodás területén

A munkaerő-piaci jelenlétüket igen nagymérték-

munkát az információhiány, a félelem és az

jelentkezik. Jellemző rájuk a konkrét fogalmi

ben befolyásolja állapotuk súlyossága.

előítélet miatt szívesebben adják ki rossz szo-

gondolkodás, azaz egyszerű fogalmakkal,

Az enyhén értelmi fogyatékosok többsége a

ciális háttérrel rendelkező kevésbé megbízható

alapszinten tudnak ismereteket szerezni, és

munkaerőpiacon számos feladat ellátására,

személynek, aki alacsonyabb jövedelemért is

bizonyos helyzetekhez viszonyulni. Absztrak-

a betanítást követően teljességgel alkalmas.

elvállalja a feladatot.

ciós képességük hiányos, magasabb szintű

Monotónia tűrése, megbízhatósága miatt bizo-

A fejlett nyugat-európai országokban bevett

következtetést, elvonatkoztatást, ítéletalkotást,

nyos munkakörök betöltésére alkalmasabb nem

gyakorlat, hogy a monoton, nehéz fizikai munkát

általánosítást nem várhatunk el tőlük, a külvilág

fogyatékos társainál. A súlyosabb esetűeknél

végzők körében jellemző fluktuáció visszaszorí-

összefüggéseit nehezebben, több segítséggel

csak segítő személy jelenlétében valósulhat

tására szívesen alkalmaznak értelmi fogyatéko-

tudják megismerni és megérteni. Beszédükre is

meg a foglalkoztatás.

sokat a fent felsorolt előnyeiket megismerve.

többnyire az egyszerűség jellemző. Szókincsük

Jó munkaerő, monotónia tűrése magas, lelkese-

terjedelme kicsi, szókészletükben a konkré-

dése a környezetére is pozitívan hat. Ragasz-

Ha az értelmi sérült dolgozó számára a kijelölt

tumot jelölő szavak fordulnak elő nagyobb

kodnak a tanultakhoz, mindez alkalmassá

munka testreszabott, akkor munkáját hosszú-

arányban.

teszi őket a pontos, igényes munkavégzésre.

távon is megbízhatóan, pontosan, nagy kitartás-

Jellemző karakterjegyek az észlelés területén:

Általános tapasztalat, hogy az értelmi sérült

sal, az elvárt minőségben fogja végezni. Olyan

Hosszabb ideig kell nézni egy tárgyat, hogy biz-

emberek hosszútávon is örömmel végzik az

kollégát találunk bennük, akik meleg szívükkel, ár-

tonságosan felismerjék. Gyengébb emlékezetük

egyszerű, betanított munkákat. Az irányítást

tatlanságukkal olyan értéket mutatnak meg, olyan

miatt kevesebbet képesek egyszerre felfogni,

elfogadják, maradéktalanul elfogadják, betartják

emberi élményhez juttatnak, amely a mai világban

többszöri ismétlésre van szükségük. Hamarabb

a szabályokat. A család, érzelmi támogatás,

mindnyájunk számára nagyon fontos lehet.

fáradnak, figyelmük könnyen elkalandozik, ezért

pozitív érték- és viselkedésminták, normák,

Termelékenysége ugyanakkora, mint ép társaiké,

a zavaró hatások általában kerülendők. A kom-

ambíciók szerepe a környezetükben pozitívan

ha képességeiknek megfelelő munkakörben

munikációt szóbeliség kell, hogy jellemezze,

befolyásoló tényezők.

dolgoznak.

amely cselekvéssel kell, hogy összekapcsolód-

Nem minden középsúlyos értelmi sérült ember

A gyengébb értelmi képességű emberek

jon, hiszen gondolkodásmódjuk, megismerésük

alkalmas a nyílt munkaerő piaci megmérette-

hosszútávon is örömmel végzik az egyszerű

cselekvésközpontú.

tésre, ugyanakkor törekedni kell arra, hogy

betanított munkát.

Besorolásuk ennek mértékétől függ. Az

minél nagyobb számban kerülhessenek olyan

A sérült munkavállaló befogadása

általános szint alsó határát közelítőtől nagyon

élethelyzetbe, amely társadalmi szerepüket,

közösségépítő hatású, javítja a munkamorált,

alacsony szintig terjed a besorolási skála.

megítélésüket, életminőségüket, önér-

erősíti a többi dolgozó cég iránti elköteleződését

tékelésüket, jövőképüket javítja. Ezt a célt szol-

A cég megítélését pozitívan befolyásolhatja, ha

Az IQ szerinti osztályozás alapján

gálja a fogyatékossággal élő felnőttek erre a célra

köztudott, hogy érvényesíti az esélyegyenlőség

megkülönböztethetünk:

kifejlesztett képzési programok szerinti fejlesztése,

elvét a munkaerő kiválasztás során.

Ϝ enyhén értelmi fogyatékost;

felkészítése, melynek eredményeként foglalkoz-

Ϝ középsúlyos értelmi fogyatékost;

tatási esélyeik javulnak, ideális formájában, az

Ϝ súlyos értelmi fogyatékost.

integrált foglalkoztatás keretében.

Miért jó értelmi sérült embereket

27

elomunkahely_01kotet02.indd 27

24.5.2008 1:19:05

AZ ÉLŐ MUNKAHELY 1. | HASZNOS ISMERETEK FOGYATÉKOS EMBEREK FOGLALKOZTATÁSÁHOZ

Munkakörök melyek kiteljesedhetnek

külső - erre szakosodott segítség) kezdetben

Az irodákban halkan beszéljen, hogy ne zavarja

erősségeik:

valamivel több időt, odafigyelést igényel, de

kollégáit! Kérdéseivel mindig N-hez forduljon!

Ϝ mosodai munka – precizitás, monotóniatűrés;

kamatosan visszakapjuk jutalmunkat.

Ha a takarításhoz szükséges eszköze elfogy

Ϝ takarítás – alaposság;

Leendő sérült dolgozónkkal az alkalmazás

Z-hez forduljon! Érkezéskor, távozáskor N-nél

Ϝ udvari, kerti munka – természetszeretet,

előtt alaposan beszélgessünk el, ismerjük meg,

jelentkezzen! Betegség esetén telefonon hívja

felelősségtudat;

(tudjuk meg azt is, hogy pl. kell-e gyógyszert

fel munkahelyét, menjen az orvoshoz, és kérjen

Ϝ állatgondozás – jó fizikai állóképesség,

szednie, várható-e epilepsziás roham, stb.) Ha

igazolást!

állatszeretet;

módunk van rá, akkor az őt jól ismerő szakem-

Az értelmi sérült emberekkel való kapcsolatunk

Ϝ árufeltöltő – megbízhatóság, rendszeretet;

berekkel, szülőkkel, (és ha volt) az előző munka-

is tökéletesen működik, ha egy kicsit nagyobb

Ϝ címkéző, csomagoló – kézügyesség,

hellyel is vegyük fel a kapcsolatot a megfelelő,

odafigyeléssel fordulunk feléjük. Ha meg tudunk

pontosság;

hiteles kép érdekében.

feledkezni zavarunkról - amit egy értelmi sérült

Ϝ nyomdai kisegítő – jó fizikai állóképesség;

Figyeljünk arra is, hogy a leendő közvetlen

ember vált(hat) ki belőlünk - és úgy viselkedünk,

Ϝ postai munkák – kitartás;

kollégák is egyetértsenek döntésünkkel, hiszen

mint bármely embertársunkkal, már biztosan

Ϝ irodai kisegítő – megbízhatóság,

ők fognak hosszútávon együtt dolgozni sérült

sikeres lesz a kialakuló munkakapcsolat.

felelősségtudat;

társukkal.

Ϝ szalagmunkák – monotóniatűrés;

Próbaidőre vegyük fel új dolgozónkat, és részle-

Halmozottan fogyatékos az a személy, akinek

Ϝ termék-összeállítás – precizitás;

tesen magyarázzuk el a próbaidő lényegét,

egyidejűleg több fogyatékossága van, leg-

Ϝ adatrögzítés – pontosság.

hogy értse, és érezze saját felelősségét is.

gyakoribb a mozgás – értelmi fogyatékos,

Tegyük „magasra” a mércét, de ne ked-

szerencsére ritka eset a látás – hallássérültség

Hogyan viselkedjünk. kommunikáljunk az

vetlenítsük el.

egyidejűsége. Ebbe a csoportba tartoznak az

értelmi sérült emberekkel?

A munka minőségét illetően legyünk szigorúak

ép értelmű, mozgássérült – kommunikáció

Tiszteljük, mint minden embertársunkat. Mindig

és következetesek. Az alkalmazás kezdetén

képtelen személyek. Az ő kommunikációs

legyünk következetesek, kiszámíthatóak.

sűrűbben ellenőrizzük munkáját, hogy érezze az

akadályaikat hivatott leküzdeni a BLISS nyelv

Bízzunk bennük. Ez számukra is nagyon fontos.

állandó minőségi követelményt, és jól begya-

(képekben megjelenített betűk, szavak, mondatok).

Beszéljünk velük egyszerűen, talán egy kicsit

korolhassa a feladatot.

lassabban, kerüljük az idegen szavak, elvont

Az értelmi sérült emberek általában nem

Autista az a személy, akinél a három kulcsfon-

fogalmak használatát.

tudnak olyan munkákat végezni, mely során

tosságú viselkedészavar észlelhető: a társas

Ha sérült dolgozónk közöl velünk valamit, azt

döntéseket kell hozniuk. Általában legjobbak az

kapcsolatok készsége és fejlődése eltér a

mondandója végén foglaljuk össze, jól értettük-e

egyszerű, mechanikus periodikusan ismétlődő

normálistól; aki nem sajátítja el a kommunikáció

amit mondani akart.

munkafolyamatok. Jó, ha az elvégzendő munkát

megszokott eszközeit, érdeklődése és aktivitása

Ha valami új dolgot közlünk sérült munka-

részekre bontjuk, amit meghatározott sor-

beszűkült; kényszercselekvései vannak.

társunkkal, kérdezzük utána vissza, vajon

rendbe állítunk. Ha ezt dolgozónk megtanulja,

tényleg megértette-e (ne adjunk ilyen könnyű

biztonságban fogja magát érezni, tudja, mit kell

A különböző fogyatékossági csoportra jellemző,

lehetőséget a későbbi félreértéseknek). Van,

csinálnia, mit várnak el tőle. (Pl.: irodatakarítás:

általánosítható ismeret, hogy munkavégzésüket

akinél nagyon jó, ha emlékezetül felírjuk, amit

1. Határozzuk meg, hogy milyen sorrendben kell

nagymértékben befolyásoló tényező fogyatékos-

kérünk (pl.: Hozd be holnapra az adóazonosító

takarítani a különböző helységeket. 2. Határoz-

sá válásuk ideje és az életkor, amelyben bekö-

kártyádat), van, aki könnyebben memorizál így,

zuk meg az egy helységen belüli teendőket

vetkezett. Így megkülönböztethetünk veleszüle-

illetve nagyobb biztonságban érzi magát, mert

és azok ésszerű sorrendjét: viráglocsolást,

tett fogyatékosokat, később azzá váltakat.

nem fél, hogy rosszul jegyzi meg.

szemétürítés, porszívózás, portörlés, felmosás).

Elsősorban az eltérést a két csoport között a

Az alapvető szabályokat egyszerű utasításként

tudás, a tapasztalat, az ismeretek birtoklása okoz.

Néhány tanács értelmi sérült dolgozók

közöljük - jó emlékezetül néha elismételni, nem

foglalkoztatásához:

árt, ha le is írjuk. Pl.: Kérem, hogy: Ne vegye fel

Értelmi sérült dolgozó alkalmazása (ha nincs

a telefont! Ne nyúljon az asztalon lévő iratokhoz!
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Hasznos ismeretek fogyatékos emberek
foglalkoztatásához
4.0.
4.1. Általános ismeretek
Nehézségek

Ϝ az alacsonyabb munkabérhez magas

Segítő szolgáltatások alacsony száma

Alulképzettség - okai:

kiadási költségek társulnak (utazási,

- okai:

Ϝ az akadálymentesség hiánya az oktatási

étkezési, ruházkodási).

Ϝ a működő támogató szolgálatok alacsony

intézményekben;

száma, az általuk ellátni képes személyek

Ϝ közlekedési nehézségek;

Segélycsapdák - okai:

korlátozott száma;

Ϝ kollégiumok hiánya;

Ϝ bár a segélyek és a jogilag igénybe vehető

Ϝ alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó

Ϝ segítő személyek hiánya;

támogatások mértéke alacsony szintű, de biztos

szervezetek alacsony száma és finanszírozásuk

Ϝ utazó pedagógusok alacsony száma

bevételi forrás, nem jár felelősséggel és kötött-

megoldatlansága.

(integrált oktatás válna lehetővé általuk);

séggel, emiatt sok fogyatékos ezt a lehetőséget

Ϝ magántanulói státusz (heti hat óra

választja.

kötelező oktatás);
Ϝ a gyengébb minőségű iskolázottság.

Alulinformáltságból adódó félelem - okai:
Ϝ munkaadói alulinformáltság;

Akadálymentes környezet hiánya - okai:

Ϝ munkavállalói alulinformáltság.

Ϝ támogatások igénybevételének lehetősége
Az alulképzettséggel összefüggő,

minimális és alkalomszerű, a pályázati kiírások

Munkavállalói nyilvántartás megbélyegző

alacsonyabb munkakör - okai:

függvénye;

volta

Ϝ alulképzettség miatt csak alacsonyabb

Ϝ a támogatás igénybevételének feltételei

További nehézségek még:

szintű, rosszul fizetett munkakörben

kedvezőtlenek (önrész, utófinanszírozott,

Ϝ anyagi befektetést igényel;

foglalkoztathatók;

három éves foglalkoztatási kötelezettség,

Ϝ befogadásuk nagyobb felkészülést igényel;

Ϝ többségében fizikai munkát igénylő

kötelező hitelfedezet).

Ϝ foglalkoztatásuk nagyobb felkészülést

munkakört állapotuk miatt nem tudják ellátni

igényel.
Diszkrimináció - okai:

„Nem éri meg munkát vállalni” - okai:

Ϝ a személyes előítélet (munkaadó,

Ϝ az alacsonyabb iskolai végzettség és

munkatársak);

munkatapasztalat hiánya miatt csak rosszul

Ϝ a csoportjellemzők rávetítése az egyénre;

fizető munkakörökben van igény a fogyatékos

Ϝ fogyasztói diszkrimináció (elsősorban

emberekre;

szolgáltatások esetén).

Előnyök

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások

Fogyatékos emberek tudatossága és motiváltsága

megjelenése:

nőtt az elmúlt évtizedben:

Ϝ az állami szolgáltatásokat kiegészítő,

Személyes szolgáltatások:

Ϝ egyre többen ismerik meg és alkalmazzák az

a célcsoport specialitásait ismerő személyre

Ϝ jogi szabályozás kedvező változása lehetővé

önrendelkező életvitel eszmeiségét a fogyatékos-

szóló szolgáltatások;

teszi a támogatott szolgáltatások beindítását;

ügyi politika emberjogi problémaként kezeli

Ϝ eredménye: felkészült munkavállaló,

Ϝ eredménye: támogatott segítő személy jelen-

a fogyatékosságot kedvező jogi szabályozás

munkaadói igényeknek alkalmas személy

léte a munkavégzésben.

(pl.: esélyegyenlőségi törvény, diszkrimináció

közvetítése, a szolgáltatás által megismert és

tilalma);

felkészített munkavállaló (referenciák).

Ϝ eredménye: motivált, tudatos, felkészültebb
munkavállalók.

Ϝ eredménye: képzettebb munkaerő.

Közösségépítő erő:
Ϝ Munkatársak egymásra jobban figyelnek,

Felnőttképzés, integrált oktatás bővülése:

növekszik a toleráns, másságot elfogadó

Ϝ fogyatékos személyek speciális igényeit

viselkedés szemléleti változást generál;

figyelembe vevő képzési programok indítása;

Ϝ eredmény: összetartóbb közösség.
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Munkaerőpiaci szolgáltatások

5.0.

5.1. Állami működtetésű munkaerő-piaci szolgáltatások
ÁFSZ (Állami Foglalkoztatási Szolgálat)
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5.2. A foglalkoztatási szolgálat intézményi struktúrájában bekövetkezett
változások, újabb szolgáltatási együttműködések - regionalizáció

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ)

Az ÁFSZ régi és új feladatai

szervezeti átalakulása (2006-2007)

…és néhány újabb…
Ϝ A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat ellátja

Néhány régi feladatunk

a YOUTH program működtetésével kapcsolatos

Az ÁFSZ új szervezetrendszere

Ϝ Az állami foglalkoztatási szerv munkaerő-

nemzeti feladatokat

és feladatstruktúrája 2007

piaci szolgáltatásokat nyújt, melynek formái

(291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §

Ϝ Regionális szerkezet kialakítása - 7 régió

a következők:

(3) bek. b) pont)

Ϝ A szociális és a munkaügyi szakpolitikák

a) munkaerő-piaci és foglalkozási információ

Ϝ A regionális munkaügyi központ munkaerő-

összeolvadása (finn és brit példák alapján)

nyújtása,

piaci programokat kezdeményez, szervezi azok

Ϝ Az NFT 1 feladatainak befejezése az ÚMFT

b) munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs,

végrehajtását, ellátja a központi programokkal,

ÁFSZ-t érintő intézkedéseinek opperacionalizá-

helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás,

a, pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsola-

lása és megindítása

c) munkaközvetítés.

tos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-

(1991. évi IV. tv. 13/A. § (2) bekezdés)

előkészítéssel kapcsolatos feladatokat

Az ÁFSZ működését leíró új jogszabályok

Ϝ Munkaerő-piaci programok kidolgozása,

(291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §

Ϝ 291/2006 (XII.26.) Korm. r. Az Állami

a programon belül támogatás odaítélése,

(1) bek. m) pont)

Foglalkoztatási Szolgálatról

megszűntetése, visszakövetelése

Ϝ Az Országos gyermekvédelmi Szakértői

Ϝ 14/2006 (XII.28.) SZMM r. illetékességről

(1991. évi IV. tv. 19/B. §)

névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatok

Ϝ Az állami foglalkoztatási szerv és a települési

végzése

Az új szervezetirányítás rendje

önkormányzat megállapodhat az álláskere-

(10/2003. (III. 27.) ESzCsM rendelet 4. §

Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM)

sési támogatásban részesülő álláskeresők

(1) bek.)

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH)

ellenőrzéséről.

Regionális Munkaügyi Központok (RMK)

(1991. évi IV. tv. 51/A. § (1) bekezdés)

Regionális kirendeltségeik és azok
ügyfélszolgálatai
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Az ÁFSZ előtt álló főbb kihívások

Az ÁFSZ feladatai és lehetőségei az ÚMFT

(2007-2013) és civilkapcsolatainak

(2007-2013) időszakában, az első két év

(TÁMOP 2.1.)

dinamikus fejlesztése

(akciótervezés - AT) (II.)

Ϝ Szociális partnerek fejlesztési programja

Ϝ Az ÁFSZ feladatai és lehetőségei az ÚMFT

Ϝ Komplex munkaerő-piaci rehabilitációs prog-

Ϝ Munkavállalással kapcsolatos nyilvántartási

(2007-2013) időszakában, az első két év

ramok és rendszerek kiépítése (TÁMOP 1.1.)

rendszerek fejlesztése (TÁMOP 2.7.)

(akciótervezés – AT 2007-2008, 2009-2010)

Ϝ Távmunka, digitális esélyegyenlőség

OMMF bevonásával

Ϝ Az „Álláskereső +” hazai modelljének

(TÁMOP 2.3.)

megteremtése (TÁMOP 1.3. és TIOP 3.2.

Ϝ A regionális képző központok infrastruk-

Készítette: Borbély Tibor Bors a Foglalkoztatási

Intézkedések)

túrájának fejlesztése (TIOP 3.1.)

és Szociális Hivatal szakmai tanácsadó

Ϝ „Lépj egyet előre!” program folytatása

(TÁMOP 2.5.)

Ϝ Civil szervezetek akkreditációs rendszerének
kialakítása (TÁMOP 2.6.) az OFÁ-val közösen

Az ÁFSZ feladatai és lehetőségei az ÚMFT

Az országos pályaorientációs rendszer megújí-

(2007-2013) időszakában, az első két év

tása (TÁMOP 2.2.) NSZFI-vel közösen

(akciótervezés - AT) (III.)

5.3. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató
munkaadók érdekeltségi rendszere, 2006
A foglalkoztatási törvény 41/A §-a szerint

együttes rendelet) Módosítja: 118/2006.(V.12.)

munkavállaló foglalkoztatásához is megál-

minden 20 főnél több munkavállalót foglalkoz-

Korm. rendelet

lapítható legfeljebb 60% mértékű bértámogatás,

tató munkaadó legalább 5 %-ban(kvóta)

2006. január 1.-től hatályba lépett egy új bértá-

ha:

tartozik megváltozott munkaképességű

mogatási rendszer, ami normatív és pályázható

Ϝ OOSZI szakvélemény igazolja, hogy a

munkavállalót foglalkoztatni, ennek hiányában

elemeket tartalmaz.

megjelölt munkakör ellátására egészségi

a hiányzó létszámra pedig rehabilitációs

állapota, gyakorlata, megmaradt képességei

hozzájárulást fizetni. Ebben 2006-ban semmilyen

Ezek:

alapján alkalmas;

változás nincs.

A foglalkozási rehabilitációhoz nyújtott bér-

Ϝ foglalkoztatásához a munkaadó a megválto-

támogatás a megváltozott munkaképességű

zott munkaképességű munkavállaló foglalkozta-

A 2006 évi támogatási rendszer főbb elemei

munkavállalónak kifizetett munkabér és közter-

tását elősegítő egyéb bértámogatásban

A korábbi rendszerben támogatott vállalkozások

hei arányában, annak 40-100 %-áig biztosít

nem részesült;

még 2007. június 30-ig, legfeljebb a 2005 évi

támogatást, a legalább 50 %-os munkaképes-

Ϝ a munkaadó hasonló munkakörben legalább

átlagos statisztikai létszámuk mértékéig igényel-

ség változásról orvos szakértői igazolással

6 hónapja rendes felmondást nem alkalmazott

hetnek támogatást - változó feltételekkel - a

rendelkező munkavállaló munkaképességének

és vállalja, hogy a támogatott foglalkoztatását

legalább 40 %-os munkaképesség változás-

megfelelő munkahelyi környezetet, munkaszer-

legalább 12 hónapig hasonló okból nem

ról orvos szakértői igazolással rendelkező

vezést biztosító, munkaügyi és munkavédelmi

szünteti meg.

munkavállalók után.

szabályokat betartó munkaadók számára.

A támogatási rendszer jogi kereteinek kialakí-

(támogatás az első fő foglalkoztatásától

tására – lehetőség szerint átmeneti szabályok

igényelhető)

biztosításával – 2005 őszén került sor.(176,177/
2005(IX.2.) Korm. rendeletek, 14,15/2005(IX.2.)

Jogszabályok

FMM rendelet, 26/2005(XII.27.) FMM rendelet,

Ettől eltérően az 50 %-nál kisebb mértékű

25/2005(XII.27.) FMM – EüM – IcsSzEM – PM

munkaképesség változással rendelkező
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Lehetőség van a munkavégzésben közvetlenül

2006 júliusától két új foglalkoztatási forma, a

Ugyanez a cím illeti meg a kiemelt tanúsítvány

közreműködő segítő személyek bérének

készségfejlesztő jellegű munka rehabilitáció

alapvető feltételeivel rendelkező, valamennyi

100%-os megtérítésére, a ráfordított munkaidő

és a fejlesztő foglalkoztatás (határozott idejű

feltételt 1 éven belül elérő, feltételes tanúsítványt

arányában, ha azt a foglalkoztatott állapota

munkaviszony), együtt: szociális foglalkoztatás

kapott munkaadót.(a feltételes tanúsítvány max.

indokolja (ide nem értve a szociális, mentális,

segíti. (törvényi kereteit az 1993 évi III. Törvény

1 évre adható ki).

egészségügyi támogatást nyújtó segítő

2005 évi CLXX. Törvénnyel történt módosítása

személyeket).

tartalmazza) a fejlesztő foglalkoztatás meg-

Az akkreditáció minden, a Munka Törvény-

A foglalkozási rehabilitációhoz nyújtott bértá-

valósításába az intézmény más foglalkoztatót is

könyve szerinti munkaadó számára lehetséges,

mogatásnak korlátja van, ennek mértéke az

bevonhat.

a foglalkoztatott létszámtól függetlenül az

igénylés évét megelőző második év KSH által

Szociális intézmény: a nappali és szakosított

akkreditációs kérelemben foglalt minősítési

közzétett bruttó nemzetgazdasági átlagkere-

ellátást nyújtó intézmények összessége

szintre, két sajátos, létszámra vonatkozó

set alapján, jogszabályban meghatározott

Munka rehabilitációnak a legfeljebb napi 4,

feltétellel:

korrekciókkal kerül megállapításra, differen-

heti 20 órát elérő, fejlesztő foglalkoztatásnak

Ϝ ha a megváltozott munkaképességű munka-

ciáltan annak a munkakörnek a szakképzett-

a legfeljebb napi 8, heti 40 órát elérő foglalkoz-

vállalók létszáma eléri a 20 főt, és ez egyben a

ségi igénye szerint, amiben a megváltozott

tatás minősül.

munkaadó által foglalkoztatottak 40 %-át elérő
létszám, alaptanúsítvány kiállítására nincs mód;

munkaképességű munkavállalót foglalkoztatják,
segítő személy esetén annak a munkakörnek

Ezeket a foglalkoztatási formákat, önálló

Ϝ a kiemelt (és ideiglenes) tanúsítványt csak

az alapján, amelyre a munkaszerződése

szociális foglalkoztatási támogatás támogatja,

annak a munkaadónak lehet kiállítani, aki

vonatkozik.

a szociális intézményben folyó foglalkoztatás

legalább 50 főt, ezen belül legalább létszáma

A támogatás aránya adott személy után esetén

szabályait a 112/2006. (V.12.) Korm. rend és

felében legalább 50 %-ban megváltozott

minden munkaadónál ugyanannyi, azonban

3/2006 (V.17) ICsSzEM rendelet állapítja meg.

munkaképességű munkavállalót foglalkoztat.

a folyósítható támogatás mértéke az ellátott

(hatályos 2006.V.20-tól)
Az akkreditáció telephelyenként történik.

munkakör képzettségi igénye szerint eltérhet.
Új eleme a rehabilitációs foglalkoztatának 2006.

De:

A támogatás odaítélésére más költségvetési

novemberétől a megváltozott munkaképességű

Ϝ A központi, helyi költségvetési szerveknél és

forrásból megtérült bér esetében nem kerülhet

munkavállalókat foglalkoztató munkaadók

intézményeikben, valamint a szociális intézmé-

sor. A támogatást az illetékes munkaügyi

akkreditációs rendszere.

nyen belüli telephelyek nem akkreditálhatóak.

kirendeltségnél lehet igényelni, aki az elbírálást

(Jogszabályok: 176/2005. (IX.2.) Korm. rendelet,

Ϝ Az akkreditációs eljárást a Foglalkoztatási

követően a támogatást legfeljebb 36 hónapra

14/2005.(IX.2.) FMM rendelet, 26/2005. (XII.27.)

Hivatal működteti, az erre szakosodott

állapítja meg, majd a megkötött hatósági

FMM rendelet )

munkaügyi szakértők bevonásával. (A kérelem

szerződés alapján folyósítja a támogatást

Ennek keretében a megváltozott munkaképes-

nyomtatvány az FH honlapjáról letölthető).

havonta, utólag.

ségű munkavállalókat foglalkoztató munkaadók

Ϝ A kiemelt tanúsítvány megszerzéséhez már

foglalkoztatási szempontú minősítésére kerül

2006-ban érdeke fűződik az érintett munka-

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisz-

sor, az akkreditáció alapja a kérelemben

adóknak (egyes támogatási jogosultságok

ter által kiírt pályázati eljárás keretében a védett

megjelölt telephelyek, fióktelepek minősítése.

jogszabály szerint ennek függvényében állnak

foglalkoztatók részére költségkompenzációs

Az akkreditációs tanúsítvány szintenként eltérő

fenn), a többi támogatást igénylő munkaadó

támogatás, nyílt munkaerőpiacon nem foglal-

érvényességi időre állítható ki.

esetében csak 2007. július elsejétől válik támogatási feltétellé az akkreditációs tanúsítvány.

koztatható személyeket is foglalkoztató
közhasznú társaság számára rehabilitációs

Három minősítési szintet lehet elérni, ezek:

költségtámogatás megállapítására van mód

Ϝ alap tanúsítvány (érv: 5 év);

A foglalkoztatás támogatási rendszerhez illesz-

(a pályázati felhívás az FMM honlapján

Ϝ rehabilitációs tanúsítvány (érv: 3 év);

kedik az a szabályozás, amely a megváltozott

tekinthető meg)

Ϝ kiemelt tanúsítvány (érv: 2 év);

munkaképességű személyek foglalkoztatását

A szociális intézményekben gondozott sze-

nyerhető el, az utóbbi védett szervezeti cím

beruházási eszközökkel segíti.

mélyek intézményen belüli foglalkoztatását

használatára jogosít.
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(6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoz-

beleértve az épített környezet alakításáról és

szerelésére, bővítésére, illetőleg átalakítására,

tatást elősegítő támogatásokról, valamint a

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény

biztonságosabbá tételére, valamint munkaesz-

Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási vál-

és az országos településrendezési és építési

közök beszerzésére, átalakítására és biztonsá-

sághelyzetek kezelésére nyújtható

követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)

gosabbá tételére irányul.

támogatásról)

Korm. Rendelet szerinti akadálymentesítést;
Ϝ a megváltozott munkaképességű személyek

A támogatás a megfelelő feltételekkel

A Munkaerő-piaci Alap rehabilitációs

foglalkoztatásához szükséges eszközök, beren-

rendelkező pályázó számára befogadó munka-

alaprészéből a megváltozott munkaképességű

dezések beszerzésére, átalakítására;

helyekre, csekély összegű un. de minimális

személyek foglalkoztatására, az arra kötelezett-

Ϝ a megváltozott munkaképességű munkavál-

támogatásként, rehabilitációs foglalkoztatásra a

séget vállaló (foglalkoztatási kötelezettség)

laló foglalkoztatása érdekében a munkahely és

védett szervezetekre vonatkozó EU foglalkozta-

munkaadó részére pályázati eljárás alapján

a munkaeszközök korszerűsítésére;

tás támogatási előírás alapján nyújtható

támogatás nyújtható:

Ϝ beruházásra, amely a megváltozott

(2005. évtől).

Ϝ munkahely létesítésére;

munkaképességű személyek foglalkoztatása

Ϝ a termelő, szolgáltató létesítmények - a

érdekében - beruházással egybekötötten

megváltozott munkaképességű munkavállaló

- munkahely létesítésére, korszerűsítésére és

foglalkoztatásával összefüggő - átalakítására,

fejlesztésére, továbbá létesítmény építésére,

5.4. Az önkormányzatokhoz tartozó munkaerőpiaccal
kapcsolatos teendők
Ϝ 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról

vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül-

nem rendelkezők jogosultak, akik vagy 67%-ban

Ϝ A szociális rászorultságtól függő pénzbeli

tek az állapotuk, vagy egészségük átmeneti vál-

megváltozott munkaképességűek, vagy munka-

ellátások körében nyújtható rendszeres szociális

tozása miatt, de az OOSZI csak bizonyos időre

nélküli járadékban részesültek.

segély az a lehetőség, amely a megélhetést biz-

adta meg az állapotváltozásról szóló igazolást

Azok az aktív korúak, akik nem felelnek meg

tosító jövedelemmel nem rendelkező, hátrányos

és a későbbiek során ismét munkaképesnek

e feltételeknek és nincs munkájuk, csak egy

munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek

minősítette az egyént, ők a nem foglalkoztatotti

éves együttműködést követően válnak jogo-

részére nyújtható.

csoportban tartozókká válnak a minősítést

sulttá a rendszeres szociális segélyre, vagyis

Ϝ A település jegyzője állapítja meg a támoga-

követően és csak abban az esetben válnak

viszonylag hosszú időn keresztül ellátatlanok

tást annak az egészségkárosodott, vagy nem

jogosulttá a segélyezésre, ha a kérelem

maradnak, a legminimálisabb támogatásban

foglalkoztatott egyénnek, akinek megélhetése

beadását követő 3 hónapig együttműködést

sem részesülnek.

más módon nem biztosított.

vállalnak a Munkaügyi Központtal, vagy

A rendszeres szociális segély így a jelenlegi

kirendeltséggel.

formájában nem kezeli azokat az élethely-

A jogosultság egészségkárosodott egyén

A rendszeres szociális segély folyósításának

zeteket, amelyekben előzetes munkanélküli

esetében akkor áll fenn, ha:

időtartama alatt a települési önkormányzatok

státus nem áll fenn.

Ϝ munkaképességét legalább 67%-ban

által szervezett foglalkoztatásban részt vehet-

Ilyen élethelyzet különösen a rendszeres

elvesztette;

nek, de alkalmi munkakönyvvel végezhető

szociális ellátásra, ápolási díjra vagy gyermek-

Ϝ vakok személyi járadékába;

munkavállaláson kívül más kereső tevékenysé-

nevelési támogatásokra illetve a megváltozott

Ϝ vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

get nem vállalhatnak.

munkaképességgel összefüggő ellátásokra való

A fenti rendelkezések 2006. január 1.-től lépnek

jogosultság megszűnése. Az e körbe tartozók

Azok a megváltozott munkaképességű sze-

életbe. Az újraszabályozásra azért volt szükség,

a legveszélyeztetettebbek, hiszen a korábbi

mélyek, akik rendszeres szociális járadékban,

mert a hatályos szabályok alapján a rendszeres

jövedelmük is igen alacsony volt, megtakarítás-

átmeneti járadékban, rokkantsági nyugdíjban,

szociális segélyre azon munkajövedelemmel

sal pedig nem rendelkeznek. Az egy éves teljes
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jövedelem hiánya az esetükben a mély szegény-

valósulna meg, kiterjedhetne a foglalkozta-

az önkormányzat másik önkormányzattal létre-

ség kialakulásához vezethet. Az intézkedés célja

táspolitika aktív eszközeire, a szociális munka

hozott társulás vagy más szervezet útján

kettős: egyrészt szociális védelem, másrészt a

eszköztárára, valamint a közhasznú és a

is végezheti.

munkába állás elősegítése.

közcélú munkára.

Közcélú munka alatt az olyan közmunkának

A jövőben ez a kör is rendszeres szociális

Az együttműködés újraszabályozása (beillesz-

vagy közhasznú munkának nem minősülő

segélyben lenne részesíthető, ha vállalja a

kedési program készítése) mellett kölcsönös

állami vagy helyi önkormányzati feladat

munkaügyi illetőleg az önkormányzat átal kijelölt

tájékoztatási kötelezettség kerül előírásra a két

ellátását kell érteni, amelynek teljesítéséről

szervezettel történő szoros együttműködést.

szerv részére. Az együttműködés intézményi

- jogszabály alapján - a települési önkormányzat

Ennek megfelelően az új jogosulti kör számára

feltételeinek biztosítása valamennyi önkormány-

gondoskodik.

a szociális ellátásuk lejárata után a segély folyó-

zat számára kötelezően ellátandó feladat,

A nem foglalkoztatott személy a felajánlott

sítása akkor kezdődhetne meg, ha vállalja a

melynek az önkormányzat nemcsak saját intéz-

munkát csak akkor köteles elfogadni, ha az

munkaügyi szervezettel történő együttműködést,

ménye útján, hanem társulás keretében vagy

képzettségének, végzettségének megfelel,

a rendszeres álláskeresést, a felkínált tanfolya-

megállapodással is eleget tehet.

vagy annál egy szinttel alacsonyabb és a

mon való részvételt. A rendszeres szociális

Az együttműködésre kijelölt intézmény a nem

várható havi keresete legalább eléri a

segélyre való jogosultság egyéb feltételei

foglalkoztatott személy szociális és munkaerő-

legkisebb munkabér összegét.

(jövedelem, vagyon) változatlanul maradnak.

piaci helyzetére figyelemmel beilleszkedési

A nem foglalkoztatott személy rendszeres

programot készít, melybe természetesen az

szociális segély felgyorsításának feltételeként

érintettet is be kell vonnia.

együttműködésre köteles, erre szerződésben

A programban személyre szabottan kerülnek

kötelezi magát. Az együttműködés egyik

meghatározásra az együttműködés elemei,

feltétele, hogy részt vesz beilleszkedést segítő

annak keretében nyújtott szolgáltatások, illetve

programokban, melynek során lehetősége nyílik

a segélyre jogosult személy munkavállalással

egyéni képességeinek fejlesztésére, életvezetési

kapcsolatos kötelezettségei (munkanélküliként

problémáinak változtatását segítő foglalkozá-

történő regisztráció, közcélú munkában való

sokban, munkavégzésre felkészítési programok-

részvétel stb.) Az együttműködési programról

ban való részvételre, tanácsadásra.

az intézménynek és a segélyezettnek írásban

A rendszeres szociális segélyezéssel kapcso-

kell megállapodnia.

latos módosítás további lényeges eleme az

A települési önkormányzat a nem foglalkoztatott

együttműködési kötelezettség újraszabályozása.

személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása

A szociális törvény jelenleg is tartalmazza a

érdekében foglalkoztatást szervez. A foglalkoz-

szociális segélyben részesülők együttműködési

tatási kötelezettség közmunka, közhasznú mun-

kötelezettségét, de ennek szabályozását az

ka vagy közcélú munka (a továbbiakban együtt:

önkormányzatokra bízza.

az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás)

A törvény ugyanakkor kötelező feladatként

biztosításával teljesíthető.

határozza meg a nem foglalkoztatott személyek

Az önkormányzat által szervezett foglalkozta-

másodlagos munkaerő-piaci foglalkoztatását,

tás időtartama legalább harminc munkanap,

az érintettek pedig kötelesek a számukra

kivéve, ha a nem foglalkoztatott személyt alkalmi

felajánlott munkát elfogadni.

munkavállalói könyvvel foglalkoztatják. Az

A segélyben részesülők munkára történő

alkalmi munkavállalói könyvvel közcélú munka

felkészítése, majd ezt követően munkába ál-

keretében történő foglalkoztatásra abban az

lítása, ezáltal a „fekete” jellegű foglalkoztatás

esetben kerülhet sor, ha a foglalkoztatás első

visszaszorítása az eddiginél összehangoltabb

napjától számított hat hónapon belül a foglal-

együttműködést tesz szükségessé.

koztatás együttes időtartama eléri a harminc

Ezen együttműködés a jövőben komplexen

munkanapot. A foglalkoztatás megszervezését
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5.5. Civil szervezetek munkaerő-piaci szolgáltatása
2005 január 1. az aktívkorú népesség 6,8%-a

tek meg a szolgáltatási választékban. Jelenlétük

A Salva Vita Alapítvány által kidolgozott, értelmi

(466 e ember) részesült rokkantsági nyugdíjban.

hozzájárulhat ahhoz, hogy azok a megváltozott

fogyatékossággal élő emberek munkavállalását

Rokkantsági ellátás jelenlegi rendszere jelentős

munkaképességű és fogyatékos személyek is

elősegítő Támogatott Foglalkoztatás módszer fő

mértékben járul hozzá a tartós inaktivitáshoz.

megjelenhessenek – rehabilitáció felvállalásával

elemei a következők:

A jelenleg működő munkaerő-piaci szolgálta-

– a munkavilágában, akik eddig inaktív

tások kevéssé ösztönzik az inaktív személyek

státuszban voltak.

Ϝ kapcsolatfelvétel a munkakereső ügyféllel;

ismételt munkába állását, a foglalkozási

Az állami és nem állami szereplők által nyújtott

Ϝ az ügyfél munkaképességének teljes körű

rehabilitáció felvállalását.

szolgáltatások összehangolt működésével

felmérése (gyógypedagógus által);

A sérülékeny, veszélyeztetettet társadalmi

megvalósulhat a foglalkoztathatóság javulása,

Ϝ egyéni munkakeresési stratégia kidolgozása

csoportokat erősen sújtja az előítéletesség,

a munkanélküli és inaktív emberek újbóli

(szociális munkás segítségével);

a hátrányos megkülönböztetés. A fogyatékos

munkába állása.

Ϝ az ügyfél felkészítése;

emberek helyzete még nehezítettebb, kevés

Mindez a szolgáltatások és eszközök biztosí-

Ϝ munkahelyfeltárás (személyre szabott

a megfelelően kialakított környezet, a segítő

tásával, a munkavállaláshoz szükséges tudások

munkakör felkutatása a Támogatott Foglalkozta-

szolgáltatás.

és készségek fejlesztésével realizálódhat. Ez

tás szolgáltatás ügyfele részére);

A munkaerő-piacra való visszatérésükre fokozott

egyrészt az ÁFSZ modernizálásával és a civil

Ϝ az egyén igényeihez alakított munkahelyi

figyelmet fordítanak, az újonnan meghatározott

szolgálatok szerepének erősítésével, szakmai

elhelyezés;

alapelvek szerint működő ÁFSZ szolgáltatások,

kapacitásuk bővítésével valósulhat meg.

Ϝ a munkaadó és jövendőbeli kollégák

nyi, technikai és infrastrukturális feltételek.

Jelentős előrelépés a megváltozott

Ϝ munkafolyamat betanítása a helyszínen;

Az aktív munkaerő-piaci politika végrehajtásá-

munkaképességű a különböző fogyatékossági

Ϝ az ügyfél támogatása a munkába való

ban fontos szerepe van az ÁFSZ mellett a civil

csoportba tartozó (hallás-, látás-, mozgás-

beilleszkedés során, azaz egy személyes ún.

kezdeményezéseknek.

sérült személyek), értelmi fogyatékos emberek

„job coach” áll rendelkezésre mindaddig, míg

A civil szolgáltató szervezetek jellemzően az

munkaerő-piaci szolgáltatásban történt civil

az ügyfél késznek nem érzi magát az önálló

egyes problémák felismerését követően a

szervezetek modellértékű szolgáltatásainak

munkavégzésre és munkába járásra;

problémák kezelésére jöttek létre. Többségében

működtetésével (Salva Vita Alapítvány,

Ϝ utókövetés a foglalkoztatás teljes időtartama

felkészült szakemberek bevonásával kívánják

Motiváció Alapítvány, 4M).

alatt (csoportokban és egyénileg).

segíteni a kiválasztott célcsoportot.

A1 Támogatott Foglalkoztatás módszertanát a

A jelentkezőknek motiváltaknak kell lenniük,

A hosszabb ideje működő civil szervezetek

Salva Vita Alapítvány vezette be 1988-ban

és különféle képességekkel rendelkezniük.

a problémára reagáló hatékony módszerek

Magyarországon. A módszer teljes körű támo-

A Támogatott Foglalkoztatás módszertanát

kidolgozásával és megvalósításával segítik a

gatást nyújt az értelmi fogyatékossággal élő

azonban azzal a koncepcióval dolgozták

hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci

emberek és munkaadóik számára. A Salva Vita

ki, hogy a képességeket és készségeket a

helyzetének javítását.

Alapítvány legfontosabb célja, hogy az értelmi

felkészítés során is fejlesztik, valamint hogy a

A civil szervezetek együttműködve az állami

fogyatékossággal élő emberek sikeres, folyama-

különböző munkakörökhöz különböző

szolgáltatásokkal és önkormányzati szolgáltatá-

tos és hosszú távú munkavállalását segítse elő

képességek szükségesek.

sokkal kiegészítve munkájukat teszik hatéko-

a nyílt munkaerő-piacon, „arányos bérezéssel”2.

nyabbá a rendszert.

A Támogatott Foglalkoztatás módszerének

A módszer tehát felismeri, hogy a „job coach”

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium (volt

központjában a személyes méltóság tisztelete

segítségével az ügyfelek képesek tanulni és

FMM) támogatásával megvalósult alter-

áll a megfelelő és egyénre szabott

alkalmazkodni a munkavégzése során. Múl-

natív munkaerő-piaci modell programoknak

támogatással együtt.

hatatlanul fontos a megfelelő munka kiválasz-

felkészítése;

a szolgáltatásnyújtáshoz kialakítandó intézmé-

a személyre szóló szolgáltatások biztosításával

köszönhetően új innovatív szolgáltatások jelen1
2

tása az ügyfelek számára. Ennek érdekében a

„Értelmi fogyatékossággal élő emberek jogai, Oktatási és foglalkoztatási lehetőségek, Országjelentés” című könyvből idézve, kiadva 2005, Open Society Institute
Az „arányos bérezés” azt jelenti, hogy az értelmi fogyatékossággal élő emberek ugyanazt a fizetést kapják, mint hasonló gyakorlattal és képzettséggel rendelkező, ép kollégáik.
Az arányos bérezés nem szimbolikus gesztus
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Salva Vita Alapítvány független gyógypedagógusa méri fel, hogy alkalmas-e az ügyfél a nyílt
piacon történő munkavállalásra.
A gyógypedagógus ezután javaslatot tesz a
szociális munkásoknak, az ügyfeleknek és
szüleiknek. A szociális munkások a munkahelyen készítenek megfigyelést a jelentkezők
képességeiről. Az értelmi fogyatékossággal élő
emberek számára a Támogatott Foglalkoztatás
szolgáltatásához való hozzáférés lehetősége
mindezek ellenére igen korlátolt, és múlhatatlanul szükséges, hogy kiépüljön a szolgáltatás
országos hálózata.

5.6. A Motiváció Alapítvány munkaerő-piaci szolgáltatásának
fejlődéstörténete
Az Alapítvány létrejöttét követően széleskörű

fejlesztésével 1992-ben kialakult a későbbi

a szolgáltatás változását is, annak fejlődését,

felmérést végzett az alapítók, a munkatársak,

Speciális Munkaközvetítő Iroda.

az igényekhez mind jobban történő igazodását.
Folyamatosan bővült és szélesedett a szolgál-

a segítők kapcsolati rendszerének igénybevételével annak érdekében, hogy az alapítványi

Alapelvek

tatás új szolgáltatási elemekkel, az elemeken

szolgáltatások körét az igények messzemenő

Ϝ a szolgáltatás személyre szóló legyen;

belüli lépesekkel és fejlődött a tapasztalatok,

figyelembevételével alakítsa ki.

Ϝ vegye figyelembe az egyéni igényeket;

tudások, visszajelzések által. A munkatársak

Elsöprő többségben voltak, akik a munkavál-

Ϝ vegye figyelembe a megmaradt és

étszáma, képzettsége, felkészültsége is

lalást segítő szolgáltatásokra való igényüket

fejleszthető képességeket;

folyamatosan fejlődött a személyes igényekre,

jelezték. Erre reagálva hozta létre már 1992

Ϝ közösen kialakított választás szerint határo-

a külső szakmai változásokra reagálva.

elején az Alapítvány a Munkaközvetítői

zódjon meg a munkakör;

szervezeti egységét.

Ϝ ne csak a munkáltató által felajánlott munka

Eleinte ez elsősorban munkaajánlatok

legyen a választás alapja, hanem a munka-

összegyűjtésére és a bejövő ügyfelek részére

vállaló igényéhez igazodva keresse meg a

történő felajánlásra szorítkozott. Nagyon rövid

megfelelő munkahelyet.

időn belül rájöttünk azonban, hogy ez a szolgáltatási modell a legkevésbé sem fedi le azokat

A munkaközvetítői szolgáltatás szemléleti

az alapelveket, amelyek mentén működni

meghatározásának újszerűsége mellett az is

kívántunk, mert:

fontos szempont volt, hogy a segítői kapcsolat-

Ϝ nem vette figyelembe az egyéni igényeket;

ban résztvevő személyek többsége a célcsoport

Ϝ nem vette figyelembe az egyéni jellemzőket;

tagja legyen (peer consulting).

Ϝ nem alakult ki a szolgáltatás során segítői

A Speciális Munkaközvetítői Iroda megfo-

kapcsolat.

galmazás számos ponton nem fedte le az
elvégzett feladatokat, ekkor változtattuk meg a

Ezért kerestük és megtaláltuk számos nyugat-

szolgáltatás nevét Munkaerő-piaci Szolgáltató

európai országban az Önálló Életvitel Közpon-

Irodára, majd Komplex Munkaerő-piaci Szolgál-

tok modelljében azokat az elemeket, amelyek

tatóra. A névváltoztatás hűen tükrözte
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5.6.1. Speciális Munkaközvetítő Iroda

száma a szükségletekhez igazodott.

5.6.3. Komplex Munkaerő-piaci Szolgáltató

(1992-1994)

A munkahelyfeltáró feladatot a munkaadói

Iroda (2001-2005)

Tevékenysége elsősorban az információk

kapcsolattartó munkatárs végezte, az ő feladata

gyűjtésére és továbbítására szorítkozott.

volt a munkaközvetítést követően elhelyezett

Helyzetelemzés

Közvetítői szerepet vállalt fel, amely során felku-

munkavállalók utókísérése is, a munkaadók

Az Alapítvány által nyújtott munkaerő-piaci szol-

tatta a lehetőségeket és átirányította az ügyfelet

információval történő ellátása.

gáltatás a ’90-es évek közepén kísérleti jellegű,

a megfelelő szolgáltatóhoz.

A munkaadói kört elsősorban a célvállalatok tet-

innovatív kezdeményezés volt, az OFA és a

A Fővárosi Munkaügyi Központtal kötött

ték ki. Az Alapítvány szoros napi kapcsolatban

Fővárosi Munkaügyi Központ pályázati

szerződés adta lehetőséggel élve a

állt a fővárosban működő célszervezetekkel.

támogatása tette lehetővé a folyamatos

Pszichológiai Szakszolgálathoz küldte az

Ez lehetővé tette, hogy a célszervezetek

működését, fejlődését.

egyént munkaalkalmassági vizsgálat elvégzése

munkaerő igényük egy részét az alapítványi

A nonprofit szervezetek lehetőségei ebben az

érdekében. Gyűjtötte a képzési lehetőségeket,

ügyfelekből fedezzék. Az agglomerációban

időben igen korlátozottak voltak, semmiféle

a munkaajánlatokat (elsősorban állás-

működő célszervezetekkel hasonlóan jó

jogi szabályozás nem támogatta működésüket,

hirdetések), munkaközvetítést végzett.

kapcsolat alakult ki.

1999-ben került be a Foglalkoztatási Törvénybe,

Az iroda szolgáltatásának szerves részét

hogy a munkaügyi központok kiszerződhetnek

5.6.2. Munkaerő-piaci Szolgáltató Iroda

képezte az elhelyezkedést követő további

nonprofit szervezetekkel feladatátadásra.

(1995-2001)

kapcsolattartás úgy a munkavállalóval, mint

Ezzel a szabályozással vált lehetővé, hogy

Az alapítvány által működtetett munkaerő-piaci

a munkaadóval.

megszülessen a 30/2000-es GM rendelet,

szolgáltatás módszerét, folyamatát, szak-

A kapcsolattartás eredményeként az ügy-

amely meghatározta a munkaerő-piaci szol-

maiságát és dokumentációs rendszerét az

feleknek lehetőségük volt arra, hogy probléma,

gáltatások körét és „kvázi” normatív finanszíro-

1992 óta felhalmozott gyakorlati tapasztalatok

panasz esetén segítség kérjenek és kapjanak

zási feltételeit. Ez a rendelet megteremtette a

alapján határozta meg.

az Alapítvány szakembereitől. A munkaadók

feltételét annak, hogy a Fővárosi Munkaügyi

Ez egy rugalmas, az irodát felkereső, egyénhez

is szívesen vették igénybe a lehetőséget,

Központ közszolgáltatási szerződés keretében

igazítható szolgáltatás volt. A folyamat kapcso-

mivel a fluktuáció miatti munkaerőigényüket

szolgáltató-vásárlással 2 évre kiszerződjön a

latfelvétellel kezdődött, ahol az ügyfél hozzáju-

az alapítványi szolgáltatásból pótolhatták.

Motiváció Alapítvánnyal.

tott azokhoz a közérdekű információkhoz,

Így alakult ki a Komplex Munkaerő-piaci

amellyel dönthetett arról, hogy igénybe veszi-e

A szolgáltatás erősségei voltak:

Szolgáltatás modellje, módszertana, folyamata,

a szolgáltatást, vagy csak annak valamely

Ϝ komplexitás;

dokumentálási és elszámolási rendszere.

elemét, mivel a szolgáltatások egymásra

Ϝ a célcsoport segítése a megmaradt képes-

épültek, egymást kiegészítve működtek.

ségekre fókuszálva;

A szolgáltatás folyamata

Azok az ügyfelek, akik határozott elképzelé-

Ϝ az egyénre szabott munkahely felkutatása;

A szolgálat komplex szolgáltatást biztosított,

sekkel érkeztek, de önmaguk nem tudtak

Ϝ a befogadó környezeti, gyógyászati és

amely a speciális munkavállalói csoport

munkalehetőséget felkutatni, lehetőséget

adaptációs eszközökre történő javaslatok

szükségleteihez igazodva és azokat a lehető

kaptak, hogy a munkaajánlatokból kiválasszák

kidolgozása,

legszélesebb körben kívánta lefedni.

a legalkalmasabbat, majd az alapítványi

Ϝ segítő szolgálatok működtetése (személyi

A szolgáltatási folyamat a meghatározott

munkatárs segítségét igénybevéve, vagy

segítés, szállítás, jelnyelvi tolmács);

szervezeti felépítés az egymásra épülés és

önállóan léptek tovább.

Ϝ a munkavállaló támogató hátterének felkuta-

kiegészítés elvén alapult. A szolgáltatások

Akinek igénye és szüksége volt a tanácsadás-

tása és bevonása a folyamatba;

lehetőséget biztosítottak a célcsoportra jellemző

ban való részvételre, az először a munka-

Ϝ munkaadók és munkahelyi munkatársak

problémák kezelésére, a hatékony és eredmé-

tanácsadóval vette fel a kapcsolatot, majd vele

felkészítése a megváltozott munkaképességű,

nyes célmegvalósításra.

közösen kialakított döntés alapján részesülhetett

fogyatékossággal élő személyek fogadására.

pályaorientációs, álláskeresési, pszichológiai,
jogi, életvezetési tanácsadásban.
A tanácsadási folyamatokban való részvétel
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5.7. Szolgáltatásfejlesztés, új megközelítés

közül 200 fő részére 10 hetes, csoportos

Ϝ az önsegítő csoportok működtetésének

A szolgáltatásfejlesztés folyamatának fontos

tréningeket biztosítva érjük el azt a fejlesztést,

szükségessége;

mérföldkövét jelentette programunk orszá-

amelynek eredményeként a bevont személyek

Ϝ az ügyfeleknek a szolgáltatáshoz történő

gos telepítési lehetősége. Ennek jelentősége

50%-a nyílt munkaerő-piacra kihelyezhetővé válik.

mind széleskörűbb hozzáférése érdekében

elsősorban az volt, hogy az Alapítvány által

A programban nagy hangsúlyt kapott a

„mobil iroda” működtetése. Az irodai szolgál-

kidolgozott modellről kiderüljön, hogy más

munkaerő-piaci szolgáltatást kiegészítő

tatás bizonyos elemeit ki kell vinni azokra a

szervezetek által is alkalmazható e a módszer,

mentális-, rehabilitációs-, szociális szolgáltatá-

helyszínekre, ahol a kapcsolati hálóban lévő

a folyamat, a dokumentáció, vagyis valóban

sok elemeinek bevonása, a pszichoszociális

partnerek megteremtik annak lehetőségét

modellértékű-e a szolgáltatás.

tevékenységnek nagy szerepe van abban,

(pl. CsSK, roma önkormányzat, érdekvédelmi

Ehhez ismét az OFA teremtette meg a

hogy a fejleszthető képességek, készségek,

szervezetek, hajléktalanszállókkal foglalkozó

lehetőséget, országos pályázat meghirdeté-

adottságok, és tudások megismerése mellett

szervezetek);

sével. A nyertesek köre mind területileg, mind

feltérképezhetővé váljon azoknak a természetes

Ϝ hálózatban működés szükségessége.

településszerkezetileg, mind az ügyfélkört

segítőknek a köre is, akik erőforrásként mozgó-

Alkalmazása a fejlesztésben, a tapasztalatok

tekintve igen változatos volt. A modellt átvevő

síthatók, igénybevehetők a sikeres fejlesztéshez,

és tudások folyamatos cseréjében elenged-

szervezetek közül három budapesti szervezet

a munkaerő-piacra történő kilépéshez.

hetetlen. A kölcsönösség elve alapján a

kifejezetten egy célcsoporttal foglalkozott csak

A pozitívumok erősítéséhez, a hátrányok leküz-

szervezetek folyamatos kapcsolatban vannak

(pszichiátriai betegek, súlyos értelmi fogyatéko-

déséhez, kezeléséhez szakemberek bevonására

egymással, melynek során kicserélik tapasztala-

sok és szülei), egy szervezet Pest megye

is szükség lehet (pszichológus, szociális

taikat, tájékoztatják egymást új innovatív elemek

egyik városában működött, egy szervezet

munkás). A pályázat időtartama alatt az egyéni

bevezetéséről, sikereikről-kudarcaikról;

Békés megye egyik 17 kistelepülést összefogó

tanácsadás és a csoportos tréningek párhuza-

Ϝ a hálózatban együttműködés megteremtheti

településén (Mezőkovácsházán) valósította meg

mosan folytak.

a szakmapolitikában való közös fellépést,

a telepítést.

Rövid időn belül kiderült, hogy a kétféle szolgál-

lobbytevékenységet.

A program sikerességét bizonyította, hogy az

tatásnak nem szabad külön – külön működni,

OFA a következő évben is kiírta a telepítési

sokkal hatékonyabb egy új szolgáltatási

Az EU-hoz történő csatlakozást követően még

pályázatot, amelynek hat nyertese volt. Az

folyamat kialakítása, amely ötvözi magában a

fokozottabbak az elvárások a munkaerő-

ország különböző megyéinek székhelyén

kétféle tevékenységi folyamat előnyös tulajdon-

piaccal összefüggésben. Az aktív korú inaktív

– Békéscsaba, Kaposvár, Szeged – működő

ságait, a komplex, variálható szolgáltatáshoz

személyek nagyobb arányú bevonása a munka

szervezetek, és ismét egy kistelepülés, Alsó-

felhasználható elemeket.

világába – ehhez tartozik a fogyatékos és

mocsolád vállalta a telepítésben való részvételt.

Így alakult ki a jelenleg működő komplex

megváltozott munkaképességű emberek igen

Az első telepítés tapasztalatai az Alapítvány szol-

munkaerő-piaci szolgáltatás.

jelentős hányada is – kiemelten szerepel az
EU-s irányelvek között. Ehhez szükség van

gáltatási modelljére is hatással voltak, új elemek
5.8. Beépítésre került új elemek

egyrészt az egyének aktivizálására, alkalmassá

A második telepítési program keretében

Ϝ az egyéni tanácsadásnak ki kell egészülnie

tételére, de legalább akkora hangsúlyt kell kapni

a bevezetett új elemek szükségessége,

csoportos tréningekkel;

a munkaadók befogadási hajlandóságának is.

működőképessége, a szolgáltatás minőségének

Ϝ az egyéni tanácsadást és az ügyféllel

A munkaadói kör elköteleződésének, befoga-

az ügyfélkör igényeihez jobban igazodása

összefüggő teljes folyamatot egy személy

dóvá válásának érdekében a szolgáltatásban

igazolódott vissza.

(esetgazda) tartsa kézben, ő koordinálja a

nagy hangsúllyal kell szerepelnie a velük való

Egy – a változást, a modell finomítását, új

tevékenységeket, őhozzá fussanak be az összes

kapcsolatépítésnek, az információs –

elemekkel történő kiegészítését befolyásoló

információk, az ügyfél és az ő közös döntése,

tanácsadói szolgáltatásnak, a munkahelyfel-

– tényező volt a HEFOP 2.3.2 nyertes pályáza-

szerződése legyen a meghatározó a munkához

tárásnak, a munkakörnyezeti tanácsadásnak.

tának, a „Alternatív foglalkoztatási szolgálatok”

vezető úton végig;

épültek be tevékenységének folyamatába.

megvalósítása során szerzett tapasztalataink

Ϝ az egyéni tanácsadási és csoportos tréning

felhasználása.

módszerek szükségessége, melyek arányát az

A program lényege, hogy a bejövő ügyfelek

egyéni jellemzők határozzák meg;
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5.9. Összegzés

őket abban, hogy közösségben dolgozhas-

nagyon időigényes és rendkívül aktív részvé-

A piacgazdaságra való áttérést követően a

sanak, hogy kapcsolatokat építhessenek, hogy

telt igénylő tevékenység. Jellemző a jelenlegi

munkaadók a megbízható, nagy teherbírású,

képesek legyenek életritmusukat átrendezni,

ügyfélkörre, hogy többségében ilyen fajta szol-

lojális, keveset hiányzó, megfelelő szakképe-

napi feladatokat elvégezni, célokat elérni.

gáltatásokra van a legnagyobb igényük.

sítéssel, munkatapasztalattal rendelkező mun-

A munkaerő-piaci szolgáltatást igénybevevők

Ezt felismerve kerestük meg azokat a szolgálta-

kavállalókat, keresik és veszik fel a különböző

köre is rendkívül nagy változáson ment keresz-

tási elemeket, amelyek az ügyfelek igényeihez,

munkakörökbe.

tül. A ’90-es évek elején a leépítéseket követően

szükségleteihez a legjobban adekvátak és

A megváltozott munkaképességű és fogyatékos

olyan emberek is munkanélkülivé váltak, akik

lehető legnagyobb eredményhez vezethetnek.

emberek közül igen kevesen tudnak azonnal

adottságaikat tekintve akár önállóan is képesek

A szolgáltatási folyamat során a legtöbb

megfelelni ezeknek az elvárásoknak, számosan

lettek volna munkát találni maguknak, ha

energiát azokba az elemekbe kell befektetni,

közülük hosszú évek óta nem dolgoznak, vagy

felkészültebben érik őket az addig példa és

amelyek kimozdíthatják az ügyfeleket a hosszú

még sohasem voltak munkavállalók. Az oktatás,

minta nélkül álló leépítések.

évek rossz beidegződéseiből és elindítják

a szakképzés hiánya miatt többségük alacsony

Az idők múlásával az aktív, dolgozni vágyó

őket az álláskereséshez, munkaközvetítéshez,

iskolai végzettségű.

emberek többsége segítséggel, vagy önál-

munkahely megtartáshoz vezető úton.

A munkaadók nem rendelkeznek ismeretekkel az

lóan képes volt munkába állni, ugyanakkor a

Nagy hangsúlyt kell fektetni a feltáró beszél-

állapotukat, munkavégző képességüket illetően,

munkaerő-piaci szolgáltatást igénybevevők

getésre, melynek során felszínre kerülhetnek

emiatt előítéletesek velük szemben, félnek tőlük.

többsége jelenleg olyan személy, aki hosszú

mindazok a gátló tényezők (pl. az egyén állapot,

Ahhoz, hogy a célcsoport a munkaerőpiacon

évek óta kiesett a munka világából, aki elavult

egészségügyi helyzet), amelyek befolyásol-

lehetőségekhez jusson, részükre olyan

végzettségét nem kívánta megújítani, vagy

hatják a munkavállalási, munkahely megtartási,

komplex szolgáltatásokat kell biztosítani,

halmozottan hátrányos helyzetét súlyos

előrehaladási esélyeit. Meg kell ismerni azokat

amelyek segítségével hátrányaik leküzdhetőek

fogyatékosság okozza.

a tényezőket is, amelyek az egyén erősségei

és esélyessé válhatnak a foglalkoztatásra.

(saját értékeinek valós megismerése), amelyek

A komplex munkaerő-piaci szolgáltatás ezt

Ezen okok miatt a szolgáltatás milyenségét is

valamilyen munkakör betöltésére alkalmassá

a lehetőséget kínálja fel számukra, melynek

meg kellett változtatni, jóval nagyobb hangsúlyt

teszik. Fel kell térképezni továbbá egyéni

során lehetőségük nyílik megmaradt képessé-

kellett, hogy kapjon a motiváció, a megmaradt

adottságait (végzettség, tudás, gyakorlat, stb.),

geik felismerésére, fejlesztésére, önismeretük,

képességek feltárása, az önismeret és mind-

környezeti helyzetét és mindazon elemeket,

önbecsülésük növelésére, olyan technikák és

azon készségek fejlesztése, amelyek a munka-

amelyek mobilizálhatók a pozitív elmozdulás

ismeretek elsajátítására, amely képessé teszi

vállaláshoz szükségesek (pl. kapcsolatteremtés,

érdekében.

őket munkakeresésre és munkába állásra. A

kommunikáció, közösségi lét, munkavállalói

szolgáltatás során elsajátítanak, vagy feleleve-

szerepre való felkészítés).

nítenek olyan képességeket, amelyek segíti

Mindezen készségek és képességek fejlesztése
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6.0 A MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY ALAPELVEI
Alapítványunk 1991-es megalakulása óta

környezet egyenrangú használatában) az önálló

állított össze a megvalósítás segítésére (a Soros

kiemelkedően fontosnak és alapfeladatának tekinti

önrendelkező életre, a családalapításra, a gyer-

Alapítvány támogatásával), munkaközvetítői te-

a fogyatékos és megváltozott munkaképességű

meknevelésre.

vékenységet indított el (az OFA támogatásával).
1993-94-ben az Önálló Életvitel Központok

emberek számára munkaerő-piaci szolgáltatása
működtetését.
A Motiváció Alapítvány 1991-es Alapító Okira-

Az alapelvek csak abban az esetben valósulhat-

kialakításának segítése érdekében országos

nak meg, ha a társadalom az ezekhez szüksé-

hálózat létrejöttét koordinálta, műhelyek

ges feltételeket biztosítja számukra.

működtetésével segítette az önrendelkező
életvitel szemléletének elterjesztését a fogya-

tában és Szervezeti Működési Szabályzatában
deklarált elvek:

Ezek a feltételek:

tékos emberek körében (a Soros Alapítvány

Ϝ segítő szolgáltatások (szociális):

támogatásával).

A Motiváció Alapítvány küldetése

Ϝ személyi segítő, szállító szolgáltatás;

Az alapítvány célja, hogy szolgáltatásai révén

Ϝ információ – tanácsadó szolgáltatás;

Munkatársaink már a szociális munkás képzés

elősegítse a fogyatékos emberek társadalmi

Ϝ egyenlő hozzáférést biztosító környezet:

elindításakor, 1992-ben részt vettek a képzés-

beilleszkedését, hozzájáruljon az egyen-

Ϝ akadálymentes környezet;

ben és szociális munkás diplomát kaptak.

rangú állampolgári lét megvalósulásához, az

Ϝ kommunikációs akadálymentes környezet;

önrendelkező független életvitel megismerteté-

Ϝ akadálymentesen kialakított munkahelyek;

Az alapítvány munkatársai között megalaku-

séhez, elfogadtatásához, elterjesztéséhez.

Ϝ testközeli segédeszközök;

lásunk pillanatától jelen voltak és résztvettek

Ϝ testtávoli segédeszközök;

a tanácsadási-szolgáltatási folyamatban a

A Motiváció Alapítvány szolgáltatásainak

Ϝ munkavégzést segítő speciális eszközök

különböző fogyatékossági csoportok képviselői

küldetése

(adaptációs).

(mozgás-, látás-, hallássérült).

Az alapítvány tevékenységének célja modell-

Ϝ Jogi szabályozás

értékű szolgáltatások kidolgozása, megvalósítása,

Ϝ Munkaerő-piaci szolgáltatások

Megvalósított és ma is működő szolgáltatások:

működtetése, széles körben való megismerte-

Ϝ Fogyatékos emberekkel foglalkozó szakem-

Ϝ Személyi Segítő Szolgálat

tése, módszereinek átadása.

berek (szociális munkás, rehabilitációs szak-

Ϝ Munkaerő-piaci Szolgáltatás

ember, tervező-fejlesztő szakember, stb.).

Ϝ Akadálymentes környezetért program
Ϝ Információ – tanácsadás

A Motiváció Alapítvány létrejöttének alapelvei
A fogyatékos emberek a társadalom egyen-

Alapítványunk a feltételek megteremtése

rangú polgárai, a velük való törődés, a jogaik

érdekében már 1992-ben létrehozta szemé-

érvényesítésének segítése nem szociális,

lyi segítő, szállító szolgáltatását (a Porsche

hanem emberjogi kérdés. Joguk van az

Hungária és a Fővárosi Önkormányzat

egyenértékű életre, a társadalom más tagjaihoz

támogatásával), felmérési módszert dolgozott ki

hasonlóan (pl.: az oktatásban, a foglalkoz-

az akadálymentes környezet vizsgálatára, javas-

tatásban, a szabad mozgásban, az épített

latokat tett a megfelelő kialakításra, kézikönyvet
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Komplex Emberközpontú
Foglalkozás-rehabilitációs és
Információs Szolgáltatás (KEFISZ)

7.0.

7.1. Alapelvek
„Nem fogyatékos embert, hanem munkavállalót ajánlunk.”
Küldetésünk

Munkavállalással kapcsolatos ismeretek

kimenetet biztosítson a problémamegoldáshoz

Az egyént holisztikusan kezelő, komplex

szerint:

(más speciális munkaerő-piaci szolgáltatást

munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása.

Ϝ Munkatapasztalattal nem rendelkezők,

nyújtó civil szervezetek, Állami Foglalkoztatási

pályakezdők;

Szolgálat, önkormányzatok, stb.).

Ϝ Munkatapasztalattal rendelkezők;

Emberközpontú a szolgáltatás az által, hogy

Célcsoportunk, azaz „kiknek”
Megváltozott munkaképességű és fogyatékos

a szolgáltatási folyamat minden lépése az

(látás-, hallás-, mozgássérült, enyhén értelmi

Képzettségük szerint

egyénhez, a munkavállalást felvállaló személy

fogyatékos) embereknek és a munkaadóknak.

Ϝ semmiféle képzettséggel nem rendelkezik;

igényeihez, lehetőségeihez igazodik.

Ϝ alap – közép – felsőfokú végzettségű;

A foglalkozási rehabilitáció elveit követő szolgál-

Ϝ nem piacképes végzettséggel rendelkezik.

tatás keretében arra törekszünk, hogy az egyén

Területi behatárolás
A fővárosban és az agglomerációban élőknek.

eljusson képességeinek, képzettségének és
Fogyatékosság, vagy megváltozott

lehetőségeinek legalább arra a szintjére, hogy

Miért

munkaképesség kialakulása szerint

alkalmas legyen a hosszantartó munkavállalásra.

Az értelmes, önrendelkező, egyenlő esélyű,

Ϝ veleszületett;

Információhiány az egyik oka annak, hogy csak

teljes körű társadalmi részvételért.

Ϝ később vált azzá.

lassan változik a szemlélet, annak érdekében,

Stratégiánk

Állapot, vagy egészségkárosodás szerint:

szándékozzanak kilépni a munkaerő-piacra, és

Komplex, egyéni szükségletekhez és munkaerő-

Ϝ bármely egészségügyi probléma miatt vált

a munkaadók befogadó munkahellyé váljanak.

piaci igényekhez igazodó, széleskörű szolgálta-

megváltozott munkaképességűvé (pl.: belső

Ezen kíván változtatni a szolgáltatás széleskörű

tás biztosítása, elkötelezett, kvalifikált munka-

szervi, szív, érrendszeri, mozgásszervi, stb.);

információk gyűjtésével és továbbadásával,

társakkal, annak érdekében, hogy a célcsoport

Ϝ látás-, hallás-, mozgás, enyhe fokban értelmi

kiadványok, rendezvények, találkozók,

tagjai mind nagyobb létszámban jelenjenek

sérült.

műhelybeszélgetések szervezésével, vagyis az

hogy a célcsoport tagok között minél többen

meg a munka világában, képességeiknek,

információk áramoltatásával.

ismereteiknek lehető legmagasabb szintjét

Fogyatékosság súlyossága szerint

Szolgáltatásunk minden eleme multiplikálható.

elérve, tartós foglalkoztatásban részesüljenek,

Ϝ I., II., III., csoportba tartozó;

Ezt támasztja alá az FMM és az OFA által

elkötelezett, befogadásra felkészült munkaadók

Ϝ kevésbé, vagy súlyosan fogyatékos.

támogatott pályázati keretben két alkalommal

együttműködésével.

megvalósított telepítési programunk. A pályázók

A szolgáltatás szellemiségét igyekeztünk a név-

Komplex a szolgáltatás azáltal is, hogy igyek-

köre lefedte a nagyvárosi, városi és kistelepülési

változtatásban is kifejezésre juttatni a Komplex

szik lefedni a célcsoport munkavállalását

modellt. Az általunk kidolgozott folyamat, mód-

Emberközpontú Foglalkozás-rehabilitációs és

akadályozó lehető legtöbb tényezőt, legyen az

szer, dokumentáció minden esetben adaptál-

Információs Szolgáltatás (KEFISZ) elnevezéssel.

pszichoszociális, munkaerő-piaci, rehabilitációs

ható és hasznosítható volt.

Komplex a szolgáltatás azáltal, hogy a megválto-

vagy képzettségi probléma.

A településszerkezeti különbségekhez hason-

zott munkaképességű, és fogyatékos emberek

Komplex a szolgáltatás azáltal, hogy a

lóan jól multiplikálható modellünk más célcso-

széles köre számára nyújtjuk.

munkaerőpiac minden szereplője azonos

portra is (pl.: pszichiátriai betegekre).

hangsúllyal jelenik meg a szolgáltatás

A HEFOP 2.3.2. és a Fogyatékos Esélye Köza-

Korcsoport szerint

célcsoportjaként (munkavállaló, munkaadó,

lapítvány pályázatainak keretében konzorciumi

Ϝ 16-62 év, a munkavállaláshoz szükséges

képzőintézmények, stb.).

partnerként újabb szervezetek vették át model-

kor betöltésétől az öregségi nyugdíj korhatár

Komplex a szolgáltatás az által is, hogy a

lünket, hasonlóan jó tapasztalatokkal. Eddig 14

eléréséig.

kapcsolódó, együttműködő szervezetek körét

szervezet alkalmazza az általunk kidolgozott

úgy választottuk meg, hogy az megfelelő

modellt, melynek során szoros együttműködés
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is kialakult a szervezetek között. A folyamatos

A munkacsoport tagjai a Motiváció Alapítvány,

sultságnak, MSZ EN ISO 9001:2001 tanúsított

kapcsolattartás megteremtette a hálózatban

a Salva Vita Alapítvány és a telepítési program-

minőségügyi rendszerben működünk, 2006-tól

működés, a tapasztalatok, javaslatok cseréjé-

jainkban részt vett szervezetek többsége.

újabb 3 évre akkreditálták alapítványunkat.

nek, a modell fejlesztésének lehetőségét.

A modell módszertanának, folyamatának,

A tartós kapcsolat eredményének tudható be

dokumentációnak kidolgozásán túl már

a „Munkacsoport az integrált foglalkoztatásért”

2001-ben megvalósítottuk a feltételét a

megalakulása és több mint egy éves működése.

magán-munkaközvetítői engedélyre való jogo-

A KEFISZ előnyei

Ϝ az esetgazda az egyén problémáját holisz-

Ϝ ötvözi magában a munkaerő-piaci és

tikusan képes vizsgálni, a feltáró beszélgetés

A KEFISZ lehetséges kockázatai
Ϝ a folyamatkövetés miatt egy esetgazdához

segítői rendszereket,

lehetőséget biztosít az ügyfél és környezete

korlátozott ügyfélszám tartozhat,

Ϝ ötvözi magában az egyéni és csoportos

mély és alapos megismerésére;

Ϝ sikertelenség esetén nagyobb a kiégés

tanácsadást,

Ϝ az esetgazda széleskörű, komplex segítői

veszélye,

Ϝ a komplex rendszerből, a szolgáltatási

szemléletet sajátít el;

Ϝ nagyobb település esetén nagyobb létszámú

választékból az egyén igényeihez igazodó a

Ϝ az esetgazda szakmai tudása,

szolgáltatás szükséges,

leghatékonyabb elemvariáció állítható össze;

ismereteinek bővítése érdekében belső

Ϝ az esetgazdától komplex szaktudást igényel

Ϝ a folyamatban résztvevő egyén fejlődésének

képzések szükségesek;

(előny és hátrány) nehezebb alkalmas szakem-

folyamatos nyomon követését, fejlődésének

Ϝ legfőbb előny: ”képessé tevés” munkaválla-

bert találni a munkakörre,

folyamatát egy személy koordinálja, tartja

lásra, alaposan felkészített, alkalmas munkavál-

Ϝ a kisebb ügyfélszám, a nagyobb munkatársi

kézben (esetgazda);

laló kibocsátása, akinek megnőttek az esélyei

létszám, a magasszintű szakmai tudás, a belső

Ϝ az esetgazda a munka eredményessége

a foglalkoztatásra;

képzések mind költségnövelő hatásúak.

érdekében más szolgáltatói rendszereket is

Ϝ a modellben együttesen jelen van a munka-

bevon a feladatmegvalósításba, együttműködési

tanácsadói és szociális munkás szemlélet.

képessége nő;
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7.2. A KEFISZ szolgáltatási folyamata
A szolgáltatás működtetését

Ϝ Fejlesztési terv megvalósítása:

Ϝ jelnyelvi tolmács;

segítő tevékenységek

nyomonkövetés;

Ϝ program és rendezvényszervezés (FFRISS);

Ϝ kapcsolati háló kialakítása, működtetése;

értékelés;

Ϝ egyenlő hozzáférést biztosító környezeti

Ϝ információgyűjtés, adatbázis létrehozása,

szükség esetén módosítás;

tanácsadás;

karbantartása;

álláshelyek feltárása, munkaadói kapcsolat

Ϝ munkahely, munkakörnyezeti adaptációs

Ϝ marketing tevékenység;

tartás keretében;

tanácsadás (ergonómiai).

Ϝ célcsoport tagjai felkutatása, feltérképezése;

képzési lehetőségek feltárása;

Ϝ szükségletek folyamatos megismerése

munkaközvetítés;

Szolgáltatást segítő egyéb tevékenységek

(munkavállaló, munkaadó).

utókísérés;

Ϝ Önsegítő csoport működtetése;

beilleszkedés segítése;

Ϝ munkaadói – munkavállalói találkozók;

folyamatos kapcsolattartás.

Ϝ munkavállalói műhelytalálkozók;

Szolgáltatás folyamata ügyfelek esetén
Ϝ tájékoztatás, felvilágosítás, orientálás

Ϝ jó gyakorlatok gyűjtése.

(kapcsolatfelvétel az ügyféllel);

Szolgáltatás folyamata munkaadó esetén

Ϝ tanácsadás (esetgazda):

Ϝ tájékoztatás, felvilágosítás, orientálás

Ϝ munkavállalást akadályozó tényezők feltárása;

(kapcsolatfelvétel munkaadóval);

Ϝ megoldás segítése, fejlesztési terv készítése;

Ϝ tanácsadás (befogadó munkahely

Ϝ megvalósulást segítő eszközök.

érdekében);

Ϝ Célzott tanácsadások:

Ϝ általános ismeretek átadása a célcsoportról;

pályaválasztási;

Ϝ általános ismeretek átadása a befogadást

álláskeresési;

segítő környezeti és egyéb feltételekről (pl. jogi);

pszichológiai;

Ϝ általános ismeretek átadása az egyenlő

szociális esetkezelés;

bánásmód feltételeiről;

jogi.

Ϝ a munkahelyi közösség felkészítése a

Ϝ Tréningek:

célcsoport tag befogadására;

kulcsképesség fejlesztő;

Ϝ munkahelyi beilleszkedés segítése;

önismereti;

Ϝ tanácsadás eszközei:

asszertivitás;

egyéni, csoportos;

pályaorientációs, pályaismereti;

motivációs tréningek.

álláskeresési technikák;
kommunikációs;

Kiegészítő szolgáltatások

jogi ismeretek;

Ϝ támogató szolgálat;

önálló életvitelt segítő.

Ϝ személyi segítés;
Ϝ szállítás;
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A szolgáltatási tevékenységek leírása 8.0.
8.1. KEFISZ munkafolyamata (összefoglaló) táblázat
Feladat- csoport

Feladat

Kimenet

Dokumentáció

Marketing tevékenységet végez

Ϝ Szolgáltatásokról tájékoztató anyagok készítése

Ϝ Munkaerőpiac szereplői (munkaadók,
munkavállalók, döntéselőkészítők, döntéshozók)
folyamatos, naprakész információkhoz juttatása
a szolgáltatásról, igénybevételi lehetőségekről,
eredményeiről

Szórólap
Levelezés
Újsághirdetések
Kiadványok
Közlemények

Az ügyfél megismeri a szolgáltatást és annak
feltételrendszerét, döntést hoz igénybevételéről.
Amennyiben nem veszi igénybe vagy kilép, vagy
dönt arról, hogy elfogadja-e az alapítvány egyéb
szolgáltatásait (FFRISS, Támogató Szolgálat),
vagy arról, hogy kér-e más szervezet kapcsolatfelvételéhez segítséget
Ha egyiket sem, kilép a szolgáltatásból.

Időpont egyeztetés
Sorszámnyilvántartás
Törzslap
Adatlap
Együttműködési nyilatkozat
Napi forgalomjelző
Tájékoztató

Ϝ Minden nyilvános fórum lehetőségét igénybe veszi
(tömegkommunikációs csatornák, szóróanyagok,
rendezvények, stb.)
Ϝ Hálózati és kapcsolatok kialakítása, bővítése,
folyamatos szintentartása (szociális, egészségügyi,
foglalkoztatási)
Ϝ Adatbázisok összeállítása
Ϝ Eredmények publikálása
Ϝ Jó gyakorlatok gyűjtése
Felveszi a kapcsolatot az ügyféllel
(Regisztráció, információnyújtás)

Ϝ Meghatározza a szolgáltatás ügyfélkörét
(ki a szolgáltatás ügyfele)
Ϝ Felkutatja és/vagy fogadja az ügyfeleket
Ϝ Törzslapkiállítás
Ϝ Tájékoztatást nyújt az igénybevehető alap és
kiegészítő szolgáltatásokról, a szolgáltatásban való
részvétel feltételeiről
Ϝ A szóbeli tájékoztatáson túl írásos tájékoztató anyag
átadása
Ϝ A lehetőséget igénybevenni szándékozó ügyfeleknek
alapadatfelvétele
Ϝ Szerződéskötés

Tanácsadási folyamat

Ϝ Tanácsadásba, esetgazdához irányítás

Az ügyfél az információk birtokában dönt az
önálló álláskeresésről, továbblép, vagy kilép a
rendszerből.

Adatlap

Tanácsadás, ügyfélprofil készítés

Ϝ Helyzet és problémafeltáró interjú (egyéni beszélgetés adatlap szerinti adatfelvétel), munkavállalást akadályozó tényezők feltárása; képességek, készségek, igények megismerése (tanácsadás). A munkavállalás cél/
eszköz megismerése (értékalapú tanácsadás). Szükség
esetén a felmérés folyamatába, a problémakezelésbe
más szakemberek bevonása (szociális munkás, pszichológus) az esetgazda vagy a szakmai team felállítja a
diagnózist, következtetéseket von/nak le a problémáról,
tervezetet állít/anak össze a továbblépésekről

Az esetgazda megismeri az ügyfelet, átfogó
képet kap mind a pszichoszociális, mind a
munkavállalással kapcsolatos preferenciáiról.
Megismerik az egyéni tervben meghatározott
lépésekhez igénybevehető külső és belső
kiegészítő szolgáltatások körét. Amennyiben az
ügyfél dönt, hogy nem kíván együttműködni kilép
a rendszerből.

Egyéni fejlesztési terv

Ϝ Az esetgazda ezt megismerteti az ügyféllel
Ϝ Közösen kidolgozzák az egyéni fejlesztési tervet
Ϝ Lépések meghatározása (munka-, pálya-, álláskeresési-, rehabilitációs tanácsadás)
Ϝ Együttműködési megállapodás, a terv ellenjegyzése
az ügyféllel
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Feladat- csoport

Feladat

Tervmegvalósítás I.
Egyéni tanácsadás

Az egyéni fejlesztési tervben meghatározott lépések
Az ügyfél együttműködik a terv megvalósímegvalósítása, szükség esetén különböző tanácsadások tásában, részt vesz a tanácsadásokban, vagy
biztosítása (álláskeresési, munkapálya, pszichológiai)
a képzésbe lép át, folyamatosan felkészül a
munkavállalásra.

Tanácsadás,
Napló
(munka, pálya, állás, pszichológiai,
szociális munka, napi forgalomjelző)

Tervmegvalósítás II.
Csoportos tanácsadás

Csoportos foglalkozás, csoportos fejlesztés (pályaismereti, álláskeresési, kommunikációs, asszertivitásiönismereti tréningek és jogi, akadálymentes környezeti
ismeretek, amelyek kiegészítik az egyéni tanácsadást.

Az ügyfél megismeri a programot, dönt arról,
hogy részt kíván-e venni benne, vagy az egyéni
fejlesztési tervet választja, és megfelelést, a
részvételt igazoló referenciakártyát.

Mentori-, napi munkanapló
Jelenléti ívek
Azonosító lap
Toborzó nyilvántartólap
Tréningnapló
Referenciakártya

Tanácsadási folyamat

Ϝ Tanácsadásba, esetgazdához irányítás

Az ügyfél az információk birtokában dönt az
önálló álláskeresésről, továbblép, vagy kilép a
rendszerből.

Adatlap

Munkaadói kapcsolatépítés,
kapcsolattartás

Ϝ Széleskörű kapcsolati hálót kialakítására munkaadókkal

Ϝ Munkaadók tájékozottak lesznek

Ϝ Címlisták készítése

Ϝ Tájékozottság a befogadás feltételeiről, a
megváltozott munkaképességű és fogyatékos
emberek foglalkoztatásáról

Szórólap
Levelek
Együttműködési megállapodás
Munkaajánlati lap
Munkáltatói nyilvántartó
Kedvezmények könyve

Ϝ A potenciális munkaadók feltérképezése
Ϝ Tájékoztatást nyújt a szolgáltatásokról, annak
igénybevételéről

Kimenet

Ϝ Igényfelkeltés a befogadásra

Ϝ Munkaadó érdekeltsége egyértelművé válik

Ϝ Információ nyújtása szóban és írásban támogatásokról, kedvezményekről, kötelezettségekről,
lehetőségektől, jogi szabályozásokról

Ϝ A munkáltató tájékozott lesz a támogatásokról, kedvezményekről, kötelezettségekről,
jogi változásokról

Ϝ Szolgáltatási csomag összeállítása a jogszabályi
lehetőségekről

Ϝ A munkáltatók érzékennyé válnak a megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek
foglalkoztatására

Ϝ Szemléletformáló tréningek szervezése befogadó
munkahely érdekében
Ϝ Jó gyakorlat megismertetése írásos formában
gyűjtve és személyes találkozások az elkötelezett
munkaadókkal klubfoglalkozások keretében

Dokumentáció

Ϝ Létrejön a munkavállaló és a munkáltató
kapcsolata

Ϝ Börze szervezése a munkavállalók megismerése
érdekében, helyszíni munkakipróbálás lehetőségét
biztosítva
Ϝ Képzésekkel kapcsolatos információk, ajánlatok,
lehetőségek gyűjtése
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Feladat- csoport

Feladat

Kimenet

Dokumentáció

Állásfeltárás

Ϝ Felkutatni és/vagy fogadni a munkaadói állásajánlatokat

A beérkezett állásajánlatok kiajánlása munkavállalóknak, realizálódik a munkaajánlat

Munkaajánlati lap
Munkáltatói nyilvántartólap

Ϝ A munkakör, munkafeltételek személyes megismerése (látogatás a munkáltatónál)

Ϝ Az ügyfél számára optimális munkalehetőség
feltárása

Ϝ A munkalehetőségek és az ügyfelek összepárosítása

Ϝ Az ügyfél és a munkaadó kölcsönös megismerkedése

Közvetítőlap
Elhelyezetti lista
Közvetítőlap

Ϝ Az ügyfelek számára elfogadható munkaajánlatok
felkutatása
Ϝ A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek
megismerése
Munkaközvetítés

Ϝ Az igények és lehetőségek összeillesztését követően
a partnerek egymással történő megismertetése
Ϝ Állásinterjú megszervezése, ügyfél felkészítése az
állásinterjúra, szükség esetén elkísérése
Utókísérés

Ϝ Segítségnyújtás a hosszantartó munkahely-megtartás érdekében
Ϝ Rendszeres személyes (negyedévenkénti) kapcsolattartás munkaadóval, munkavállalóval
Ϝ Szükség esetén konzultáció, konfliktuskezelés,
szakértői tanácsadás

Fejlesztés

Ϝ Munkaadók – munkavállalók visszajelzésének
folyamatos figyelembevétele

Ϝ Állásinterjú realizálódása, bejelentett, legális
munkaviszony létrejötte

Az ügyfelet, munkavállalót a munkaadó tartósan
foglalkoztatja
Az esetleges felmerülő problémák feltárása,
kezelése
Rendszeres kapcsolattartás és folyamatos
konzultációs lehetőség a problémák megelőzése
érdekében

Utókísérő lap

Tevékenységünk igényeihez igazodó, aktualizált

Értékelőlapok

Ϝ Munkaerő-piaci – jogi környezet változásainak
folyamatos nyomonkísérése
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8.2. Folyamatábra - munkavállalók
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Köztes munkahely
munkahelyi gyakorlat, munka kipróbálás, tranzit foglalkoztatás

9.0.

A címben található különböző megfogalmazá-

Ϝ tanulásban szükséges kulcsképességek

a mai napig is jellemző. Általánosítható tapasz-

sok különböző tartalommal bírnak, mégis van

hiányával,

talat, hogy a fogyatékos gyermekek, fiatalok

egy közös jellemzőjük: az egyént készítik fel a

Ϝ továbbtanuláshoz szükséges tantárgyi tudás

nem jutnak megfelelő iskolai végzettséghez,

foglalkoztatásra. A szolgáltatásokkal, módsze-

hiányával küzdenek,

képzettséghez akár a tankötelezettség időszaka

rek segítségével a résztvevők olyan munkakör

Ϝ nem tudják eldönteni, hogy tanuljanak vagy

alatt és vagy a későbbiek során sem.

betöltésére válnak alkalmassá, amelyet szívesen

inkább dolgozzanak,

Ennek egyik alapvető oka, hogy már a tan-

felvállalnak, ugyanakkor képességeiknek,

Ϝ negatív énképpel rendelkeznek, az önbi-

kötelezettség ideje alatt (talán már az

adottságaiknak is megfelel.

zalom hiánya jellemző rájuk,

óvodáskorban is) kijelölődik számukra az a

Az elmúlt évek során kísérleti jelleggel, külön-

Ϝ irreális jövőképük van,

fogyatékos szerep, amely a további életútjuk

böző hazai és EU-s pályázatokkal megtámogat-

Ϝ különböző jellegű szociálisan hátrányos

során végigkíséri őket. A szegreált oktatás,

va indultak el a programok.

helyzet található a közvetlen környezetükben:

a magántanulói státusz nagy mértékben

Elsőként az OFA támogatásával a tranzit foglal-

Ϝ lakhatási, megélhetési problémák,

hozzájárul elkülönülésükhöz, a hátrányos

koztatás kísérleti modellje, amelynek lényege,

Ϝ családon belüli munkanélküliség,

szerepük elfogadásához, felvállalásához. Ezt

hogy foglalkoztatással összekapcsolt képzés

Ϝ szenvedélybetegség

a helyzetet rontja még a megfelelő környezeti
feltételek hiánya, az állapotokat figyelembe

keretében valósították meg a hátrányos helyzetű
emberek munkaerő-piaci re-integrációját.

A program legfontosabb célkitűzése volt,

nem vevő oktatási formák (tankönyvek, info-

A kísérleti program 1994-ben indult, felis-

hogy a tanulás és készségelsajátítás mellett

kommunikációs eszközök) számának rendkívül

merve azt a hiányosságot, hogy a hátrányos

lehetőséget nyújtson a gyakorlatszerzésben,

alacsony volta, az integrált oktatásban való rész-

helyzetű munkavállalók segítésére biztosított

a munkába való jártasságban, a készségek

vételt akadályozó egyéb tényezők, elsősorban

képzések nem kapcsolódnak sem személyi-

fejlesztésében.

az akadálymentes környezet hiánya.

séget megerősítő mentális, pszichoszociális

A tranzitfoglalkoztatás elve és módszere nem-

Számos esetben tapasztalható, hogy iskolai

támogatáshoz, sem elhelyezkedést segítő

csak a különböző hátrányos helyzetű csoportok-

képzésük során nem azonos mércével mérik

szolgáltatásokhoz. Ezért a program egyik fontos

ra alkalmazható, hanem így lényeges elemei a

teljesítményüket, a sokszor „könnyített tana-

eleme volt, hogy felzárkóztatással előkészítette

fogyatékosok munkaerő-piaci felkészítésének

nyag” is hozzájárul a tipikus fogyatékos szerep

az alacsony képzettségű, középfokú képzettség

módszertanába is beépíthetők, hasznosíthatók.

felvállalásához.

nélküli vagy elértéktelenedett tudású tartós

A különböző hátrányos helyzetű csoportok

A különböző képzési programok, amelyek a fogya-

munkanélküli személyeket egy iskolarendszeren

jellemzői több okra vezethetők vissza, ezek

tékosságukhoz kötött képzési lehetőségeket cé-

kívüli képzésben. A végzettség megszerzését

közül a leginkább kiemelkedő elem a legfonto-

lozzák meg, ki is jelölik azt az irányt számukra,

követően támogatott foglalkoztatási formában

sabb az iskolarendszerű képzés diszfunkciója,

amely a későbbiek során a munkaerőpiac

dolgoztak a kiképzettek és a munkahely a tá-

amely nem képes kezelni azokat a problémákat,

szempontjából eladhatatlan képzettséget ered-

mogatott foglalkoztatást követően továbbfoglal-

amelyeket a hátrányos helyzetű gyermekek,

ményez, vagy csak a speciális munkaerőpiacon

koztatásukat is vállalta 6 hónapig. A programba

vagy akár a fogyatékosok képviselnek.

hasznosíthatók.

bevontak körébe elsősorban magatartási,

A rossz alapokkal rendelkező gyermekeknek

Mindezeket a problémákat kívánják javítani és

beilleszkedési zavarokkal küzdő, veszélyeztetett

és fiataloknak nincs mire építkezniük, így a

orvosolni az elmúlt évek kezdeményezései,

fiatalok, gyógyulófélben lévő szenvedélybetegek

későbbiek során a különböző magasabb szintű

beleértve a közoktatási törvényt, az esély-

tartoztak.

képzéseket biztosító intézményekig vagy el sem

egyenlőségi törvényt, az Országos Fogyatékos-

jutnak, vagy nagyon hamar lemorzsolódnak. A

ügyi Programot, a felsőoktatási törvényt és

A felsorolt hátrányos helyzetű fiatalokra jellemző volt:

tudás, a tapasztalatbeli hiányosságaik a foglal-

az ezekhez kapcsolódó hazai pályázatokat. A

Ϝ az alacsony képzettség

koztatásban csúcsosodnának ki – ha egyáltalán

kezdeményezések között található jó és rossz

Ϝ szakmai tapasztalattal nem rendelkeznek.

eljutnak odáig – ugyanakkor a munkahelyek

példa egyaránt.

Ϝ szociálisan és mentálisan hátrányos helyzetűek

sem alkalmasak ezen hiányosságok pótlására,

Az EU-s csatlakozást követően megnyílt a

Ezenkívül a résztvevőkre jellemző volt, hogy:

kijavítására.

lehetősége az EU-s források bevonásával újabb

Ϝ tanulási nehézségekkel,

A fogyatékos fiatalok esetében ezt a helyzetet

kezdeményezések és módszerek bevezetésére,

Ϝ nagyfokú tudáshiánnyal,

tovább rontja az a társadalmi hozzáállás, amely

kipróbálására.
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Teljes egyértelműséggel kijelenthető, hogy

tehetséghez, adottsághoz igazodó jövőkép

van és csak nagyon korlátozott lehetőségeket,

a legjobb esélyteremtő eszköz a megfelelő

kialakítása és az ehhez szükséges feltételek

biztosít számukra.

képzettség, végzettség.

biztosítása.

Mindezen okok teremtik meg azt a helyzetet,

Mindezek megléte teremtheti meg azt a helyze-

hogy az iskolarendszerű képzésből kikerült

Melyek azok a feltételek, melyekkel ez

tet, lehetőséget, hogy a fogyatékos fiatalok

fiatalok többsége alulképzett, a megszerzett

megvalósítható?

kellően fel tudjanak készülni a munkaerőpiacra

képességeik és végzettségük alacsonyabb

Első lépés az integrált oktatás minél szélesebb

történő kilépésre.

minőségű a velük azonos, nem fogyatékos

körben történő megvalósítása, általánossá té-

Harmadsorban sokkal nagyobb hangsúlyt

fiatalokéval és mindezek eredményezik azt a

tele, melynek keretében lehetővé válna a fogya-

kell fektetni arra, hogy már a képzés során

jelenlegi helyzetet, hogy a fogyatékos fiatalok

tékos emberek (megmaradt) képességeit és

ismereteket szerezzenek a munkaerőpiaccal, a

jelenléte rendkívüli mértékben alulprezentált a

lehetőségeit figyelembevevő képzés, hasonlóan

munkavállalással összefüggésben.

munkaerőpiacon.

a nem fogyatékos gyermekek és fiatalokéhoz.

Az iskolarendszerű szakképzések bevett gya-

A másság helyett a sokszínűség hangsúlyozása.

korlata, hogy a tanulók nyári termelési gyakorla-

Mivel többségük hosszú évekig nem tud elhelyez-

A másik fontos lépés mindazoknak a feltételek-

ton, év közben munkahelyi vagy tanműhelyi gya-

kedni, így a már kialakult hátrányos helyzetük

nek és igényeknek a biztosítása, amellyel

korlaton vesznek részt, így már az oktatás során

tovább romlik. Valószínűsíthető, hogy a sok

megteremthető a fogyatékosok egyenrangú

megfelelő ismereteket szerezhetnek a választott

sikertelen próbálkozás rossz döntéseket és

részvétele az oktatásban, azonos elvárások mel-

szakmájukkal kapcsolatban. Lehetőségük nyílik

hibás kompromisszumokat eredményez. Nem

lett. Ezáltal lehetővé válna, hogy már a közokta-

elsajátítani a szakma legfontosabb fogásait,

véletlen, hogy a fogyatékos személyek körében

tás elvégzését követően a fogyatékosok

specialitásait, többségük el tudja helyezni ön-

igen magas azoknak a száma, aki még soha

fiatalok olyan ismeretek, tudások és tapasztala-

magát abba a munkakörbe, amelyet választott

nem voltak munkaviszonyban annak ellenére,

tok birtokába jussanak, amelyek hozzásegítik

önmagának, vagy lehetősége nyílik a szakma

hogy állapotuk esetleg lehetővé tenné akár a

őket a megfelelő önképük kialakulásához.

korrekcióra.

nyílt munkaerőpiacon való részvételt is.

Így reális kép alalkulna ki önmagukról,

A szakképzés során megismerheti azokat a

Jellemzően csak azok a fogyatékos fiatalok

képességeikről, adottságaikról.

szakmai és vizsgakövetelményeket, amelyek

jelennek meg elsősorban a munkaerőpiacon

Mindez nagymértékben segítené jövőbeni

teljesítése feltétele a végzettség megszerzésé-

akik elsősorban rendelkeznek azokkal az

elképzeléseiket, a továbbtanulás és a szakma-

nek, összegezvén felkészülhetnek a választott

ismeretekkel és elképzelésekkel, amelyek

választás tekintetében.

munkavállalásra. A pályaorientációs képzés, a

lehetővé teszik számukra a tudatos pályaválasz-

Mivel a felvázoltak többsége jövőbeni elkép-

tudatos szakmaválasztás lehetőségét teremt

tást és ehhez társul egy olyan családi háttér,

zelés, így a jelenlegi szervezeti és szabályozási

számukra, hogy kipróbálhassák magukat,

amely megteremti a feltételeit a kiteljesedésnek.

kereteken és ezek adottságain belül adottak

megismerhessék a szakma lehetőségeit, a

E miatt ma még csak kevesek privilégiuma,

azok a fejlesztési irányok és lehetőségek, ame-

gyakorlati foglalkozások során elsajátíthassák

hogy eljussanak olyan iskolába, amely magas

lyek kijelölik a mozgásteret.

a munkavállalással kapcsolatos szerepeket és

kvalifikációjú végzettséget és tudást biztosít

ismereteket, még abban a korban, amikor a

számukra. Sajnos ma még kivételesnek számít,

Melyek ezek a mozgásterek?

legfogékonyabbak az ismeretek befogadására.

ha egy fogyatékos fiatal eljut az egyetemre, és

Elsősorban az oktatás, képzés hiányosságainak

Mindezek a lehetőségek jóval kevésbé, vagy

piacképes szakmát szerez. Még rosszabb a hely-

a kompenzálása, ezen belül is elsősorban

egyáltalán nem biztosítottak azoknak a fiata-

zet akkor, ha nem fogyatékossággal született

a tudáshiány pótlása, a továbbtanuláshoz

loknak, akik lemorzsolódnak vagy kimaradnak a

személyekről van szó, hanem már egy megszer-

szükséges tárgyi tudás kiegészítése, új tanulás-

képzésekből, vagy a fogyatékosoknak.

zett szakma, többéves munkaviszonyt követően

módszertani tudás megszerzése.

Mint már az előzőkben is kitértem arra, a

válik megváltozott munkaképességűvé, fogya-

Másodsorban - de legalább az előzőhöz ha-

szegreált iskolai képzés, az irányított behatárolt

tékossá. Az általuk igénybe vehető lehetőségek

sonló hangsúllyal - az énkép reális kialakítása,

kijelölt szakma tanulás rendkívül beszűkíti a

köre még szűkebb, főleg abban az esetben, ha

hibás szerepkör, szerepelvárás kijavítása, az

fogyatékos fiatalok mozgásterét. Az állapotukat

állapotukban lényeges változás következik be

önbizalom helyreállítása, a megmaradt képes-

figyelembe vevő tanműhelyi, munkahelyi, gyakor-

(például: baleset, betegség következtében) és

ségekhez, valós vágyakhoz, célkitűzésekhez,

lati ismeretek elsajátítására alkalmas hely alig

emiatt nagyfokú pályamódosításra van szükség.
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Melyek azok a lehetőségek, amelyek segítsé-

lyek hozzásegíthetik a munkerő-piaci szolgálta-

A programunkban azért használom a munka-

gével előrelépés valósítható meg?

tások akkreditációját.

helyi gyakorlat és a munkatapasztalat szerzés

Egyik fontos eleme a segítő tevékenység, mely-

fogalmát együtt, mivel a résztvevők esetében

nek célja hogy olyan támogatási formákat biz-

A Motiváció Alapítvány az EQUAL/022-es

mindkettő jelen volt.

tosítson, amelyek segítségével megvalósulhat a

program által teremtett lehetőség által két

Munkatapasztalatot szereztek azáltal, hogy egy

munka világába való bejutás vagy visszatalálás.

olyan programelemet valósított meg, amely a

valós munkaközösségbe kerültek egy valós

Az elmúlt 15 évben ez a feladat egyre inkább

fogyatékos és megváltozott munkaképességű

munkakörnyezetben, megismerkedhettek a

áttevődik a civil szervezetek szolgáltatásaira,

személyek foglalkoztatási esélyeit növelheti.

munkavállalással járó feltételekkel, jogokkal és

amelyek a rugalmasságuknak, probléma

Az egyik a tranzitfoglalkoztatás alapelveihez

kötelezettségekkel.

közeliségének köszönhetően gyorsabban

hasonló modell. Ennek keretében már meglévő

Azzal, hogy a képzés során elsajátított ismerete-

képesek reagálni az aktuális kihívásokra.

középfokú végzettséggel rendelkező mozgás-

ket hasznosíthatták a betöltött munkakörökben

Egyéni probléma- kezelésük személyre szabott

és látássérült fiatalokat vonnak be a képzésbe,

megfelelő munkahelyi gyakorlatra tettek szert.

szolgáltatásaik hozzájárulnak az eredményes

a munkatapasztalat-szerzést, munkahelyi gya-

Mindezen ismeretekkel, tudásokkal és kulcs-

segítéshez. Munkájuk azonban elképzelhetetlen

korlatot biztosító foglalkoztatásba.

kompetenciákkal felvértezve léphettek ki a nyílt

együttműködés, partneri viszony kialakítása

A kísérleti program célja az volt, hogy érettsé-

munkerő-piacra.

nélkül, elsősorban az állami munkaügyi szerve-

gizett, de szakma nélküli fiatalok olyan piacké-

zetekkel hasonló feladatokat felvállaló civil

pes szakmához jussanak, amelyek keresettek

érdekvédelmi és szakmai szervezetekkel.

a munkaerőpiacon, elhelyezkedésük a képzés

A különböző civil szervezetek a sok éves felhal-

által nyújtott végzettség és a munkahelyen szer-

mozódott tapasztalataik alapján többségében

zett tapasztalatok által biztosított legyen.

nem alkalmazott, innovatív, újszerű

saját módszertant alkalmaznak szolgáltatásaik

A kiválasztott képzés az OKJ-s európai üzleti

megoldás, a „köztes munkahely”.

megvalósításában, amely egyrészt az álta-

asszisztensi végzettséget biztosította, míg a

Az általunk használt fogalom azóta,

luk felvállalt célcsoport(ok)hoz igazodik, de

10 hónapos munkahelyi gyakorlat a Motiváció

más szerzők által más, új értelmezést

meghatározóan befolyásolja a munkatársak

Alapítványnál valósult meg. A munkatapasztalat

végzettsége, szakmai tudása, tapasztalata, eset-

szerzési időszak leteltét követően a programba

leg külföldről átvett modell alkalmazása. A hazai

bevont fiatalok a nyílt munkaerőpiacra kerültek ki.

és EU-s pályázatok megteremtették az anyagi

A program nagyon hangsúlyos eleme volt a

feltételeit annak, hogy a jellemzően eltérő mo-

kiválasztás és a felkészítés, melynek során

dellek kidolgozásra, kipróbálásra, bevezetésre

a fogyatékos fiatal önismereti és tanulási

és átadásra kerülhessenek.

képességeinek javításán volt a hangsúly. Az

A fogyatékos és megváltozott munkaképességű

iskolarendszerű képzés hibáinak korrigálása, az

személyekre irányuló munkaerő-piaci szolgál-

erős és nagy követelményeket támasztó képzés-

tatásait biztosító szervezetek közül a Motiváció

ben való bennmaradást segítő mentori tevékeny-

Alapítvány, a Salva Vita Alapítvány, a 4M, a

ség volt a segítés legerőteljesebb feladata. Ezt a

Munkaasszisztensi Szolgálat, a Napraforgó Kht.

program kiegészítő korrepetálással és személyes

jellemző sajátosságokat tartalmazó alternatív

mentor kijelölésével valósította meg.

Az EQUAL/022-es program által
támogatott tevékenység egy ma még

és megfogalmazást is kapott, mint a
„köztes munkaerőpiac”.

szolgáltatási formákat dolgozott ki, amelyek
lehetővé tették a fogyatékos és megváltozott

A bevont fiatalok mindegyikénél tettenérhetőek

munkaképességű emberek munkaerő-piaci

voltak azok a problémák, amelyeket az általános

reprezentációjának javítását, azoknak a

helyzetelemzésnél már tárgyaltam, így a napi

hiányosságoknak a korrigálását amelyek

gyakorlatban is megtapasztaltuk a felvetett

alapvetően szükségesek a részvételhez, és

problémákat és az arra adandó válaszokat

meghatározták azoknak az általánosítható és

meg kellett találnunk a program megvalósítása

speciális szolgáltatási elemeknek a körét, ame-

érdekében.
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A köztes munkarőpiac megértését segítik az

„Félig-védett foglalkoztató (integrált foglal-

„Félig-védett foglalkoztató (integrált fogla-

alábbi pontosított definíciók:

koztatásra felkészítő köztes munkaerőpiac)

lkoztatásra felkészítő köztes munkaerőpiac)

jellemzői:

esetén:

„Védett foglalkoztatók (köztes munkaerőpiac)

Ϝ A foglalkoztatottak átlagos állományi

Ϝ munkavégző képességet fejleszt

Azon munkaszervezetek, amelyek olyan

létszámának min. 50%-a – ideiglenesen vagy

Ϝ gyakorlati képzést bonyolít

tartósan akadályozott személyek számára bizto-

véglegesen – nem képes nyílt munkaerőpiacon

Ϝ munkatapasztalat – szerzést biztosít (tranzit

sítanak közgazdasági tartalmú foglalkoztatást,

való munkavégzésre.

célú)

akik átmenetileg vagy véglegesen korlátozott

Ϝ Van teljesítmény – elvárás

Ϝ munkahelyet, munkakörnyezetet, munkafelté-

gazdasági teljesítményre képesek, illetve akik

Ϝ A kieső teljesítménykompenzálásra kerül

teleket adaptál az egyén adottságaihoz

megfelelő felkészítés, fejlesztés után alkal-

Ϝ A cég teljesítmény – hátránykompenzálással

Ϝ rehabilitációs munkahelyet hoz létre

massá tehetőek nyílt munkaerőpiacon történő

versenyképes

Ϝ integrált foglalkoztatást elősegít”

munkavállalásra. Azon személyek számára, akik

Ϝ A munkahely működésének elismert fix

Dr. Gere Ilona

munkavégzési nehézségei csak átmenetileg, a

költségei vannak.

védett foglalkoztató csak az orvosi rehabilitáció

Ϝ Foglalkoztatási rehabilitációs tevékenységet

befejezéséig, illetve a fejlesztés időszakára

biztosít

biztosíthatnak munkalehetőséget. Ez utóbbi

Ϝ Szükség esetén rugalmas foglalkoztatást

célcsoport számára a védett foglalkoztatás

biztosít

célja az integrált foglalkoztatásra való gyakorlati

Ϝ A foglalkoztatás munkaviszonyban történik

felkészítés. (Ez lehet konkrét munkafolyamat be-

Ϝ A fogyatékos munkavállalók foglalkozta-

gyakoroltatása; a versenyfeltételeket szimuláló,

tásával kapcsolatos vállalati politika be kel,

alkalmazkodást erősítő foglalkoztatás vagy a

hogy kerüljön a vállalat belső szabályozásába

képzést kiegészítő, azzal időben párhuzamosan

Ϝ Deklarált cél az arra alkalmas (alkal-

történő gyakorlati felkészítő foglalkoztatás.)

massá tehető) dolgozó kivezetése a nyílt

A nyílt foglalkoztatásra alkalmassá tehető sze-

munkaerőpiacra.

mélyek után a foglalkoztató állami támogatást

Ebben a formában foglalkoztatható munkavál-

csak a felkészítés időszakára érvényesíthet.”

laló jellemzői:

Dr. Gere Ilona

Ϝ Folyamatos munkavégzésre – átmenetileg
vagy véglegesen – csak speciális (könnyített)
feltételekkel, segítő szolgáltatás igénybevétele
mellett képes tartósan károsodott munkaerő.”
Dr. Gere Ilona
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Az EQUAL E/022 pályázatba beadott és

tagja az elektronikai hulladékhasznosításban,

értékű munkavállalóként kikerülhessenek a nyílt

általunk meghatározott fogalom, a „Köztes

egy tagja a különböző hulladékanyagok újrafel-

munkaerőpiacra.

Munkahely”, amelynek lényege, hogy a védett

használásában hajtott végre fejlesztéseket.

A támogatás hatékonyan arra irányulna, hogy

keretek között dolgozó személyeknek, karrierfej-

A célszervezettől elkerülő munkatársak pót-

a szervezeteknél foglalkoztatott személyek a

lesztés következményeként, lehetőségük van

lásáról a Motiváció Alapítvány munkaerő-piaci

rehabilitációs fejlesztés által minél rövidebb idő

- egy új szakma elsajátítását követően - a nyílt

szolgáltatása gondoskodott a munkaadó által

alatt a lehető legmagasabb szintre fejlesztve

munkaerőpiacra való kilépésre.

megadott kritériumok alapján kiválasztott és

kerüljenek át a nyílt munkaerő-piacra.

A pályázat beadásakor a probléma helyzet-

felkészített munkavállalók kiközvetítésével.

Vagyis a szervezetek abban legyenek érdekelve,

elemzésére adott válasz, a projektterv az akkor

hogy karriertervezést végezzenek, biztosítsák a

érvényes jogszabályi környezeti által teremtett

Az EQUAL E/022 programba bevont nyílt

feltételeit az egyén fejlesztésének és mielőbbi

feltételek között készült el.

munkahely felkészítésének a célja az volt,

kikerülését a nyílt munkaerőpiacra.

2005-ben a fogyatékos és megváltozott

hogy befogadja a célszervezetnél kiképzett

munkaképességű emberek igen nagy százaléka

szakembereket.

célszervezeti kijelöléssel rendelkező cégeknél

A program feladata az volt, hogy modellezze

volt foglalkoztatva. A célszervezetek a munkavál-

a folyamatokat, feltérképezze azoknak az esz-

laló fogyatékossági csoportja és állapota után

közöknek a körét, amelyeket szükséges alkal-

dotáció igénybevételére voltak jogosultak a

mazni a megvalósításba a cél érdekében.

minimálbér 102-360%-áig.

A hosszú távú cél az lett volna, hogy mód-

A cégek árbevétel generálására is kötelezettek

szertanilag is megfogalmazzuk azt, hogy

voltak, amit természetesen a már régebben

milyen feltételek mellett éri meg a célszervezet-

ott dolgozó személyekre alapozva valósítottak

nek a munkatársak fejlesztése és a nyílt

meg. Emiatt érdekeltek voltak abban, hogy

munkaerőpiacra való kihelyezése, illetve mit

„bebetonozzák” azokat a dolgozókat, akik

jelent a „köztes munkahely”.

hozták a dotációt és biztosították az árbevételt.

A program ideje alatt a célszervezetekkel, a

Ellenérdekeltek voltak minden olyan munkavál-

foglalkozási rehabilitációval, a megváltozott

lalói törekvésben, hogy a dolgozó kikerülhessen

munkaképességű személyek foglakoztatásával

a nyílt munkaerőpiacra.

kapcsolatos jogi szabályozások teljes körűen

Zalabai Péterné

megváltoztak ugyan, de a pályázatban felvetett
A program keretében kétirányú feladatot kíván-

innováció a mai napig érvényes.

tunk megvalósítani. Egyrészt a munkavállalókat
motiválni arra, hogy képezzék magukat és piaci

Miért?

körülményeket felvállalva, mérettessék meg

Mert az akkreditációs eljárás során kiemelt vagy

tudásukat, munkájukat, másrészt a munkaadók

védett foglakoztatói kijelölést nyert szervezetek

érdeklődését akartuk felkelteni, hogy a karrier

még mindig nem azért kapnak támogatást,

tervezés által értékeljék munkatársaikat, tegyék

mert a náluk foglalkoztatott fogyatékos vagy

lehetővé fejlődésüket, igény esetén engedjék

megváltozott munkaképességű személyeket az

el őket. Mindkét feladat nagyon kemény felté-

egyénre szabott fejlesztési terv alapján a nyílt

teleket állított a projekt megvalósítói elé.

munkaerőpiacra juttatják, hanem a személy

A célszervezetek munkavállalói közül többen

foglakoztatásáért.

jelentkeztek veszélyes hulladék feldolgozói tan-

Így a köztes munkahely ma is szükséges

folyamra. A partnerség tagjainak kiválasztása-

megoldás lenne, amelyben a kiemelt vagy

kor fontos szempont volt az, hogy legyen olyan

védett szervezet abban lenne érdekelt, hogy

tag, amelyik fejlődő, növekvő környezetvédelmi

minél nagyobb létszámban fejlesszen, képezze

iparágban tevékenykedik. Az partnerség két

a munkatársait annak érdekében, hogy teljes
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Irodalomjegyzék
Ϝ ÁFSZ: Foglalkozási rehabilitációs kisokos;

Ϝ Dr. Völgyesy Pál: A pályaválasztási tanács-

Dr. Szabó Gyula, Mischinger Gábor: Építész-

adás történetének áttekintése hazánkban;

Ϝ Klein Sándor: Munkapszichológia; SHL
könyvek, 2003

mérnöki Kar Rehabilitációs Szakmérnöki

GATE GTK Tanárképző Intézet, Gödöllő, 1996

Ϝ Klein Sándor: Munkapszichológia; SHL

képzés jegyzetei a BME Ergonómiai és

Ϝ Dr. Völgyesy Pál: Pályaismeret; GATE GTK

könyvek, 2003

Pszichológiai tanszék; BME, Budapest, 2005

Tanárképző Intézet, Gödöllő, 1995

Ϝ Klein Sándor: Vezetés és szervezetpszichológia;

Ϝ Angyal Ádám: A teljesítmény mérése;

Ϝ Dr. Zám Mária: Kitartottság, vagy integráció-

SHL könyvek, 2003

Budapest, 1999

felzárkózás esélyei az európai piacon (kutatás);

Ϝ Kormányszóvivői tájékoztató: Életen át tartó

Ϝ Aronson; Elliot: A társas lény; KJK,

Nonprofit Egyesület, Budapest, 2004

tanulás-versenyképes munkaerő;

Budapest, 1987

Ϝ Egészségügyi Világszervezet: A funkció-

2004. február 19.

Ϝ Bagdy E. - Pressing L. - Bugán A. - Zétényi T.:

képesség, fogyatékosság és egészség

Ϝ KSH: Népszámlálás 2001/12. A fogyatékos

Elmélet és Alkalmazás; Akadémia Kiadó,

nemzetközi osztályozása; FNO, 2004

emberek helyzete; Budapest, 2003

Budapest, 1986

Ϝ Equal: E/22 Equal program lyoni nemzetközi

Ϝ Litavecz Anna - dr. Tapolczai Gergely –

Ϝ Bakacsi Gyula: Stratégiai emberi erőforrás

fejlesztési partnerség konferencia

Csömör Károly: Információk siket és

menedzsment; KJK, Budapest, 1999

Ϝ Európa Tanács: 3. sz. határozat; Dolgozni

nagyothalló emberekről (tanulmány)

Ϝ Dr. Gere Ilona: Foglalkoztatási rehabilitáció

akarok; Resap, 2001

Ϝ MEOSZ kiadvány: Standard Rules

fejlesztési lehetőségei (tanulmány);

Ϝ Európai Bizottság: Aktív munkaerőpiaci prog-

(magyar fordítás)

Budapest 2005

ramok fogyatékos emberek számára, 2004

Ϝ Muchielli, R: Pszichológiai tanácsadás a

Ϝ Dr. Gere Ilona: Foglalkoztatási stratégia a

Ϝ Európai Tanács Információs és Dokumen-

pályaválasztásban (Módszertani füzetek);

tartósan akadályozott emberek integrációjának

tációs Központ: A fogyatékkal élő személyek

Országos Pedagógiai Intézet, Budapest ,1981
Ϝ Munkalélektani Koordináló Tanács:

érdekében (tanulmány); Budapest, 2005

társadalmi integrációja; Válogatás az Európa

Ϝ Dr. Gere Ilona: Kapcsolatépítés fogyatékos

Tanács dokumentumaiból, 2003

módszertani sorozata

ügyfelekkel; Szociális és Családügyi Miniszté-

Ϝ Fodor Ágnes: Tanácsok és információk

Ϝ Németh Gy. - Papp I.: Szolgáltatásmenedzsment;

rium, Budapest, 1998

látássérültekről (tanulmány)

Aula Könyvkiadó, Budapest, 1995

Ϝ Dr. Kullmann Lajos: Életminőségről

Ϝ Foglalkozási Információ Kézikönyve: OMK,

Ϝ Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv; 2004

(újságcikk)

Budapest, 1994

Ϝ Nemzeti Szakképzési Intézet: Kézikönyv a

Ϝ Dr. Linder Sándor – Dihen Lajosné –

Ϝ Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium:

speciális központi programok kidolgozásához

Dr. Henkey István: Humán controlling; Szókratész

A fogyatékos emberek munkaerőpiacra ju-

és alkalmazásához; 2003

Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2003

tásának elősegítése (pályázati bevezető)

Ϝ Nemzetközi Munkaügyi Hivatal: A befogadó

Ϝ Dr. Szilágyi Klára, A tanácsadás módszerei I.-II.;

Ϝ Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium:

és sokszínű munkahelyért (háttéranyag az

GATE GTK Tanárképző Intézet, Gödöllő, 1996

Előterjesztés a kormány részére a foglalkoztatás

ILO képzése a társadalmi felelősségvállalás

Ϝ Dr. Szilágyi Klára: A személyiség értékelé-

elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

témakörében); 2006

sének lehetőségei a tanácsadási folyamatban;

szóló 1991. évi IV. törvény módosításának

Ϝ Nemzetközi Munkaügyi Hivatal: A fogya-

GATE GTK Tanárképző Intézet, Gödöllő, 1996

koncepciója; 2004

tékossággal kapcsolatos munkahelyi gyakorlat

Ϝ Dr. Szilágyi Klára: A tanácsadási elméletek;

Ϝ Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium:

(szakértői értekezlet); Genf 2001

GATE GTK Tanárképző Intézet, Gödöllő, 1996

Foglalkozások Egészségi Tényezői; Foglalkozta-

Ϝ Pataki Ferenc: A Nékosz-legenda;

Ϝ Dr. Szilágyi Klára: Az egyéni tanácsadás;

tási és Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 1998

Osiris Kiadó, Budapest

GATE GTK Tanárképző Intézet, Gödöllő, 1996

Ϝ Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium:

Ϝ Ronald G. Ehrenberg – Robert S. Smith:

Ϝ Dr. Szilágyi Klára: Munka-pályatanácsadás,

Helyzetkép a foglalkoztatásról, iskolázottságról

Korszerű munkagazdaságtan;

mint professzió; Kollégium Kft., Budapest, 2000

és a képzettségről, a munkaerőpiaci helyzet

Panem Kiadó, 2003

Ϝ Dr. Szilágyi Klára: Pályaorientáció módszer-

várható alakulásáról;

Ϝ Rudas János: Delfi örökösei;

tani kézikönyv; Budapest, 2002

Budapest, 2003. december

Gondolat – Kairosz, 1997

Ϝ Dr. Szilágyi Klára-Dr. Völgyesy Pál: Pályaorien-

Ϝ Fogyatékos emberekkel kapcsolatos főbb

táció; GATE GTK Tanárképző Intézet,

irányvonalak, irányelvek az európai foglalkozta-

Gödöllő, 1996

tási stratégiában (EMCO/11/290605)
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Ϝ Siegrist, Marco: Csoportos önépítés:

Ϝ Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment;

Ϝ Zalabai Péterné- Vizvárdi András: Hasznos

módszerek és gyakorlatok a munkanélküliek

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1997

információk a foglalkozási rehabilitációról mun-

továbbképzésében: kézikönyv andragógusok,

Ϝ Társadalmi megújulás operatív program

kaadóknak; Kézirat, 2006

tanácsadók és tanfolyamvezetők számára;

(2007 – 2013) egyeztetési változat

Ϝ Zalabai Péterné: Fogyatékos emberek a

GATE GTK Tanárképző Intézet, Gödöllő, 1996

2006. okt. 16. érdekérvényesítés

munkaerőpiacon (Diplomamunka); BMGE Épí-

Ϝ Simon Baron – Cohen – Patrick Bolton:

Ϝ Tóthné Szikora Gizella: Humán erőforrások

tészmérnöki Kar, Rehabilitációs Szakmérnöki Kar

Autizmus; Osiris 2000

gazdaságtana; 2004

Ϝ Zalabai Péterné: Önrendelkező Életvitel;

Ϝ Standard Rules: ENSZ MEOSZ

Ϝ Vezetői tudás; Humán Erőforrás Kft., 2006

Személyi Segítők kézikönyve, 1997

(magyar fordítás, tartalmi idézet)

Ϝ Wágner Károly: Egyenlő (túlélési) esélyek

Ϝ Szegedi M.- Cs. Bagdy E.: Ideg és Elme-

(menekülés, kiürítés tervezés), (újságcikk)

gyógyászati Intézet; Klinikai Pszichológiai

Ϝ Zalabai Péterné – Vizvárdi András: Az Élő

Laboratórium, 1969

Otthon (Ötletek és javaslatok lakókörnyezetünk
akadálymentes kialakításához); 2003

www.motivacio.hu

58

elomunkahely_01kotet02.indd 58

24.5.2008 1:19:20

elomunkahely_01kotet02.indd 59

24.5.2008 1:19:20

The EQUAL Programme is funded by the European Social Fundand the Hungarian Government.
Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány finanszírozza.

elomunkahely_01kotet02.indd 60

24.5.2008 1:19:21

