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I. A ROLFIM Szövetkezet
A Szövetkezet rövid bemutatása
A Szövetkezetet 1986-ban néhány lelkes, de egyben elkeseredett fogyatékos –
többségében mozgáskorlátozott – ember alapította. A munkavállalók táborából
való kirekesztésük adott okot elkeseredésükre és az anyagi lét biztosításáért való
küzdés adott erőt, lelkesedést számukra a megvalósításhoz.

A Szövetkezet a Pénzügyminisztérium által kijelölt célszervezet, célja
megalapítása óta a fogyatékkal élő emberek foglalkoztatása. A kis tőkével
megalakult gazdálkodó szervezet nem a megtérülő befektetésre tette a hangsúlyt,
hanem az előzőekben megfogalmazott célok hosszú távú megvalósítására.
Az alapító tőke, a működés során termelt nagyon kicsi nyereség nem tette
lehetővé

saját

termék

előállítását.

Tevékenységi

köre

nem

csak

az

elektrotechnika és finommechanika területére korlátozódott, a szakirányú
végzettséget igénylő feladatok ellátása mellett minden olyan nem szakmai
jellegű munkát felvállal, amelyet eszközeivel, esetlegesen a megrendelő által
biztosított eszközökkel, gépekkel el tud végezni. Működését a saját terméket
előállító cégek kiegészítőjeként, gyártási csúcsok lekezelőjeként, tartós
háttérmunkaerő biztosításával valósította meg egészen 2005-ig.

2005-ben a Szövetkezet tevékenységi körét a hulladékká vált elektromos és
elektronikus berendezések, illetve műanyag- és fémhulladék felvásárlásával,
újrahasznosításával

és

ártalmatlanításával,

valamint

környezetvédelmi

tanácsadói feladatok ellátásával bővítette. Elsődleges célja másodnyersanyagok
(vas, alumínium, réz, műanyag, NYÁK-lapok, stb.) előállítása, melyet
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szigetszentmiklósi bontóüzemében végez. Az újrahasznosítási folyamatban
elsősorban megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő emberek kerülnek
foglalkoztatásra.
A Szövetkezet munkavállalóinak kb. 50 %-a rendelkezik valamilyen
képesítéssel.

Legnagyobb

arányban

műszaki,

műszerészi

képzettséggel

rendelkeznek munkatársaink. Emiatt nagy gyakorlattal és referenciákkal
rendelkezünk nyomtatott áramköri lapok beültetésében, elektronikai kitek
összeállításában, egyszerűbb és bonyolultabb összeszerelési munkákban,
bemérésekben.
A rehabilitációs foglalkoztatás lehetősége a ROLFIM Szövetkezetnél
A ROLFIM Elektrotechnikai és Finommechanikai Szövetkezet húsz éves múltra
visszatekintő, megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató célszervezet.
Tevékenységi körét a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések,
illetve műanyag- és fémhulladék felvásárlásával, újrahasznosításával és
ártalmatlanításával bővítette. Elsődleges célja másodnyersanyagok előállítása,
melyet

szigetszentmiklósi

bontóüzemében

végez.

Az

újrahasznosítási

folyamatban elsősorban megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő
emberek kerülnek foglalkoztatásra.
A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására a környezetvédelem
területén kiemelkedő lehetőségek nyílnak. A hulladékgazdálkodás területén
belül a hulladékfeldolgozás részterülete nyújt olyan lehetőséget, amely a
megváltozott munkaképességűek számára olyan foglalkoztatási lehetőségeket
kínál, mely mind a Gazdasági Társaság, mind a foglalkoztatott személy számára
biztosít előnyt.
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A

szelektíven

gyűjtött

hulladékok

közül

az

elektronikai

hulladékok

feldolgozásában működhetnek közre a megváltozott munkaképességűek. Az
elektronikai hulladékok tulajdonságai folytán biztosítják azokat a speciális
tulajdonságokat, melyek alkalmassá teszik ezt a hulladékfajtát a megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatására.
Ennek a hulladékfajtának az előnye az, hogy a legkevésbé sem függ az anyag az
„idő” tényezőjétől, hiszen a hulladék maga sem romlandó, így a szétszerelési
folyamat időben elhúzódhat olyan intervallumra, amely a megváltozott
munkaképességű alkalmazott számára megfelelő.
Az elektromos és elektronikus berendezések bontásának az Európai Unió
országaiban, Svédországban, Németországban, Svájcban komoly hagyományai
vannak.
Egyes becslések szerint Magyarországon az évente keletkező elektronikai
hulladék mennyisége 75.000 t, mely évente 15-20 %-al növekszik.
Ezen adatokból jól látható, hogy hazánkban is komoly jövője van az elektromos
és elektronikus berendezések bontásának. Ez a tevékenység tehát hosszú időre
nyújt rehabilitációs lehetőségeket a megváltozott munkaképességűek számára.
Az elektromos és elektronikus berendezések kézi bontása nem egy monoton,
egyhangú tevékenység, a folyamat során a megváltozott munkaképességű
dolgozók folyamatosan bővíthetik már meglévő ismereteiket.
A tevékenység során a megváltozott munkaképességű emberek folyamatos
szakmai fejlődésére van lehetőség, hiszen a kezdeti, legegyszerűbb bontási
lépésektől a legbonyolultabb technikák alkalmazását sajátíthatják el dolgozók.
Így a biztos fejlődésnek köszönhetően a megváltozott munkaképességű
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alkalmazottaknak munkájuk végzése során sikerélményben van részük, melynek
köszönhetően úgy érzik ők is hasznos tagjai társadalmunknak.
A Szövetkezet gazdálkodásának alakulása az elmúlt 5 évben
Ssz. A tétel megnevezése

2001

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

A) Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
17
II. Tárgyi eszközök
1009
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B) Forgószközök
11516
I. Készletek
II. Követelések
10454
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
1062
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
12542
C) Saját tőke
2320
I. Jegyzett tőke
81
II. Tőketartalék
26
III. Eredménytartalék
2934
IV. Lekötött tartalék
V. Egyszerűsített mérleg szerinti -721

17.
18.
19.
20.

eredmény
D) Kötelezettségek
10222
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
10222
Pénzbevételből
származó -

kötelezettségek
21. Pénzmozgáshoz

nem

kapcsolódó -

kötelezettségek
22. FORRÁSOK ÖSSZESEN

2002

2003

2004

2005

1338
12921
8236
4685
14259
8224
81
21
2214
5908

895
7290
6595
695
8185
1336
81
21
8122
-9560

664
105249
50
101038
4161
105913
2947
81
71
-1438
-

38
314
23943
22324
1619
25106
1790
81
71
2795
-1157

6010
6010
-

9438
9438
-

4233
95835
95835
-

25

83

7131

12542 14259 8185

23100
23100
216

105913 25106

Adatok az eredmény-levezetésből
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Végleges pénzbevételek
Nettó árbevétel
Adóköteles egyéb bevételek
Kiadások
Értékcsökkenés
Adózás előtti eredmény
Fizetendő adó

72754
21314
51440
72986
489
-721
5

89256
22659
66597
82680
676
5908
-

80310
21133
59173
89250
620
-9560
-

187930 87614
50609 27179
137321 60433
182280 88184
514
373
5136 -943
903
214

8. Adózott eredmény

-721

6

5908

-9560 4233

-1157

II. A fogyatékos emberek helyzete, foglalkoztatása
Előzmények
2001-ben, a népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékos ember élt
Magyarországon, a népesség 5,7 %-a. Jelentősen nőtt a népességen belüli
arányuk és létszámuk is, a korábbi, 1990. évi népszámláláshoz képest (Ennek
oka lehet, hogy 2001-ben többen vállalták fogyatékosságukat, mint 1990-ben és
pontosabb lett a meghatározás is.). A fogyatékos emberek általában idősebbek,
jóval alacsonyabb közöttük a gyermekek, illetve a 15-39 év közötti korosztály
aránya, míg a 40 évesnél idősebbek közel 10 %-kal, a 60 év felettiek 25 %-kal
vannak többen. Továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport.
Jelentősen emelkedett a pontosan meg nem határozott fogyatékosságban
szenvedők

aránya,

valószínűleg

mert

sokan

nem

tudták

elhatárolni

fogyatékosságukat tartós betegségüktől.
A fogyatékos emberek munkavállalási esélyei lényegesen rosszabbak a népesség
egészénél. Ebben jelentős szerepet játszik alacsonyabb iskolai végzettségük.
Míg a fogyatékos emberek 70 %-a maximum 8 általános osztályt végzett el,
addig a nem fogyatékos személyek esetében ez az arány 50 %. 1990-hez képest
ugyan a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező fogyatékos emberek aránya
is nőtt, de a nem fogyatékos populációhoz képest a növekedés alacsonyabb volt.
A gazdasági aktivitás tekintetében a fogyatékos és nem fogyatékos emberek
között már 1990-ben is jelentős különbséget tapasztalhattunk, s ez 2001-re sem
változott. A népszámlálás évében a fogyatékos embereknek mindössze 9 %-a
dolgozott, míg ez az arány a nem fogyatékos népességnél 38 % volt. (Az
Európai Unió tagállamaiban a fogyatékos emberek átlagosan 40-50 %-a (a
súlyosan fogyatékosok 30-40 %-a) foglalkoztatott. Igen kedvezőtlen, hogy a
megkérdezett, nem foglalkoztatott fogyatékos embereknek mindössze 4 %-a
keres munkát.
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1990-2001 között a munkával rendelkező fogyatékos emberek körében is
lezajlottak azok a folyamatok, amelyek a foglalkoztatottak egészét jellemezték.
Azaz körükben is nőtt a szellemi foglalkozásúak, valamint a szolgáltatási
ágazatban dolgozók aránya. A foglalkoztatott fogyatékos emberek több mint
kétharmada heti 36-40 órát dolgozik Ezek a számok azt mutatják, hogy az a
tartósan károsodott ember, akinek sikerül munkát vállalnia, a munkaerő-piacon
hasonlóan viselkedik, mint az átlagos munkaerő. Nagymértékben növekedett
közöttük az inaktív keresők aránya (57,5 %-ról 76,7 %-ra), jelezve, hogy az
átalakulás évtizedében igen sokan választották a munkanélküliség helyett az
ellátott státuszt.
Egy másik - a lakosság gazdasági aktivitásának rendszeres felméréséhez
kapcsolódó – KSH vizsgálat szerint (2002. II. negyedév), amelyben a krónikus
betegek is egyértelműen a célcsoport tagjai voltak, a tartósan fennálló egészségi
problémával, fogyatékossággal élők száma 748.174 fő volt, ezen belül a hazai
nyugdíjba vonulási szabályok szerint munkavállalási korú személyek száma 656
ezer fő. Ebből a körből a munkaerőpiacon 95 ezer fő – alig 15% - jelenik meg, a
foglalkoztatásban lévő személyek száma 86 ezer fő, az érintettek 13%-a.
A húsz főnél nagyobb létszámú gazdálkodó szervezetek esetében jogszabály
kötelező foglalkoztatási kötelezettséget ír elő. A nem teljesítőknek rehabilitációs
hozzájárulást

kell

fizetniük,

az

előírtnál

többet

foglalkoztatók

pedig

bértámogatást vehetnek igénybe. Alacsony az integrált foglalkoztatás aránya: a
megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak 40%-át védett munkahelyen
(kijelölt célszervezetnél, szociális foglalkoztatóknál) alkalmazzák, amelyek
kiemelt támogatásban részesülnek.
A kijelölt célszervezetek jelentős részére jellemző gazdálkodási helyzetéről
általában elmondható, hogy bevételük meghatározó részét az állami dotáció teszi
ki. 2003-ban a kijelölt 85 célszervezetből mindösszesen 11 szervezet ért el
magasabb mérlegszerinti nettó árbevételt, mint amennyi dotációban részesült.
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A szervezet foglalkozási rehabilitációs gyakorlatának bemutatása során, nem
feledkezhetünk meg a nemzetközi és a hazai tendenciák bemutatásáról, a
megváltozott munkaképességű személyek általános egészségügyi, társadalmi
helyzetéről. Természetesen minden ember önálló személyiség és más-más
egészségügyi és szociális helyzettel, igénnyel bír. Így az általános gyakorlatok
megismerése, a foglalkoztatási alapelvek rögzítése a társaság értékrendjének
megfogalmazása csak az egyéni rehabilitációs tervek elkészítése során tölthető
fel tartalommal.

Törvényi szabályozás – nemzetközi tapasztalatok
Az úgynevezett kompenzációs törvények – a fogyatékosság folytán kieső
jövedelmek részleges pótlásáról intézkedő törvények – igen nagy előnye, hogy
általában meglehetősen szerény, de biztos megélhetéshez segítik a rászorulókat. Ez
főleg a halmozottan fogyatékos emberek számára nagy segítség. De ami itt az
önállósághoz segít hozzá, az a kismértékben fogyatékos emberek esetében éppen a
függőség

növekedéséhez

vezet.

A

kompenzációs

intézkedéseknek

egy

makroszinten mérhető negatív hatásuk is van: a rejtett munkanélküliség növelése.
Ezt a problémát Hollandia esetére saját fogalomkészlet felhasználásával Bosch és
Petersen (1983) vizsgálták. Bemutatták, hogy az országban hivatalosan jelentkező
munkanélküliségi ráta növekedése mélyen alatta marad a valóságosnak, mert a
Rokkantságbiztosítási

Törvény

haszonélvezői

között

fellépő

rejtett

munkanélküliséget nem tartalmazza. A hátrányos megkülönböztetéssel szemben
hozott protektív törvényekkel is sok ország próbálkozott és próbálkozik szerte a
világon. A siker nem elsöprő. (A nevezetes Fogyatékossággal élő Amerikaiak
Törvényének is a foglalkoztatás az igazi kudarc-területe. Hiába tiltja a jogszabály a
sérült emberekkel kapcsolatos hátrányos megkülönböztetést, eredményt alig ért el.
A munkaadók egész egyszerűen nem a fogyatékos-állapottal indokolják az adott
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munkavállaló elutasítását és a másik előnyben részesítését. Így szinte lehetetlenné
válik a diszkrimináció bizonyítása.)
Egy másik, elterjedt szabályozási forma az ún. kvótarendszer. Lényege az, hogy
egy adott országban a munkaadókat az állam központi intézkedéssel kötelezi a
fogyatékos dolgozók foglalkoztatására. A foglalkoztatottak teljes létszámának
bizonyos hányadát – pl. 5%-át – kell fogyatékos dolgozókkal kitölteni. Ha ezt nem
teljesítik, akkor a vállalat köteles a teljes bérköltség valamilyen hányadát egy
rendszerint területileg képződő alapba befizetni, amit azután rehabilitációs célú
munkahelyek létesítésére fordítanak. E foglalkoztatási kvótát a negyvenes évek
közepén alkalmazták először Nagy-Britanniában. Számos országban alkalmazzák
– az Európai Unió tagállamai között egyedül Dániában nem –, értéke 2-9% .
Mellette általában a munkaerő-piaci diszkriminációt szokás felhozni, ellene pedig
azt, hogy ezzel az intézkedéssel alkalmasint még tovább növelnék azt. A
kvótarendszer az elsősorban kistermelésre, kis családi vállalkozásokra alapozott
gazdaságú fejlődő országokban értelmetlennek és sikertelennek mutatkozott.
Hazai bevezetése előrelépés volt az addigi, 1987 előtti gyakorlathoz képest. Ám az
itthoni példák megerősítették a külföldön már évtizedek óta ismert tipikus
munkaadói reagálásokról nyert tapasztalatokat. Már a kvótarendszer bevezetését
megelőző előmunkálatok során ismertté váltak a jelzett vállalatvezetői reagálások:
„Nekem

már

megvannak

az

embereim,

akikkel

megbeszéltem,

hogy

leszázalékoltatják magukat, de az állásukban maradnak változatlan fizetéssel, hogy
kilegyen a százalék.” Safilios-Rotschild (1970.) írja, hogy a sérült dolgozókkal
szemben előítéletes munkaadók a fogyatékosság jogszabályi definíciójának alaki
részleteit szőrszál-hasogatóan értelmező jogi csűrés-csavarással játszották ki a
kvótaszabályozást. Mindez ráadásul oda vezetett, hogy sok, addig „normálisnak”
tekintett dolgozót a dolog természete folytán most már fogyatékosnak tekintettek,
és addig nem megkülönböztető munkahelyi környezete lényegében stigmatizálni
kezdte.
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Külföldön tehát már két-három évtizeddel ezelőtt megindult az a folyamat, amely
Magyarországon 1987 januárja óta folyik: hogy a kvótarendszer bevezetése után a
munkaadók összegyűjtötték fogyatékos dolgozókat, és kitöltötték velük a kötelező
hányadot. A fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásában – akiknek
rehabilitációját a rendelkezésnek szolgálnia kellett volna – csak minimális
előrehaladás következett be. A tapasztalatok tehát azt mutatják, hogy önmagában
még a jó szabályozás sem jó szabályozás.
De nem a kvótarendszer volt az egyetlen, önmagában kevés sikerrel járt
kezdeményezés. Több országban propagandakampányok és az oktatási rendszeren
keresztül végigfuttatott ún. nevelő kampányok is a vártnál lényegesen kevesebb
eredményt hoztak. Gyakran egy sereg nemkívánatos mellékhatás is föllépett. A
foglalkozási rehabilitáció nyeresége makro-ökonómiai szempontból „... az a
termelt nemzeti jövedelem, amely részben a rehabilitált munkájából, részben az
elmaradt rokkantsági nyugdíjból vagy más társadalmi juttatásból, részben a
családban felszabaduló teljes és hulladék munkaidők felhasználásából származik”.
(Major 1980.) Mikroszinten, a gazdálkodó egység, a vállalat szintjén sokban segíti
a gazdaságosságot, ha az egyes korlátozott munkaképességű dolgozók a számukra
megfelelő munkahelyet és munkakört találják meg.
Foglalkoztatásuk gazdaságos volta a külföldi irodalomban evidenciának minősül
(Renker 1964.). Az Egyesült Államokban például már 1920 óta működik
állami-szövetségi rehabilitációs program. Ezt 1954-ben jelentős mértékben
kibővítették és, azóta egyre több pénzt fordítanak ilyen irányú szolgáltatásokra,
kutatásra, rehabilitációs szakemberek képzésére. A foglalkozási rehabilitációs
szolgáltatásban részesítettek száma az 1954. évi 55.625-ről 16 év alatt közel
ötszörösére, 250.000-re nőtt. Egyebek mellett kimutatták azt is, hogy a
foglalkozási rehabilitációra fordított minden dollár öt újabb dollárt fial, azaz ennyi
térül vissza jövedelemadó formájában az államnak, ha a sérült dolgozó a
rehabilitációt követő első öt évben alkalmazásban áll (Rusk 1977.). A megtérülés
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elsősorban a fogyatékosság fajtájától, fokától és a beruházás gazdaságosságától
függ (Renker 1964.). A jól végzett rehabilitáció gazdaságosságára, kifejezetten
jövedelmező voltára Crystal 1967-es vizsgálata szolgál részletekbe menő
adatokkal. Egyéb hasznait Conley 1965, 83–86. írja le. Az International
Encyclopaedia of Social Sciences „Foglalkozási rehabilitáció” szócikkében
(Lofquist 1968.) megállapítja, hogy a foglalkozási rehabilitáció jó befektetés lett
az évek során. A publikált kutatási eredmények szerint tehát nincsen konfliktus a
megfelelően kialakított rehabilitációs szolgáltatások humánus alapozása és a
társadalmi-gazdasági tervezés, a gazdasági eredmény között.
A munkaképesség csökkenése költségként merül fel a társadalom számára,
tekintet nélkül arra, hogy vannak-e rehabilitációs szolgáltatások vagy
nincsenek. Minél inkább tudomásul veszi, elfogadja egy társadalom ezeket a
költségeket, minél inkább igyekszik a rászorulók helyzetén javítani,
mindenekelőtt prevencióval és színvonalas rehabilitációs szolgáltatásokkal,
annál nagyobb lesz a hozadék, a várható gazdasági hasznosság is
(Rehabilitation 1981.). A nemzetközi és a hazai rehabilitációs szakirodalom
számítási adatai azt bizonyítják, hogy még a súlyos sérültek szakmai
rehabilitációjába befektetett különböző anyagi támogatást is olyan összegnek lehet
tekinteni, amely rövid idő alatt megtérül, hosszabb távon kamatozik, és mindkét
esetben az egyén és családja szociális, gazdasági felemelkedését eredményezi. A
lengyel Koncewski csoportja végzett néhány éve a témában számításokat
védőmunkahelyeken és a kézműiparban dolgozó súlyos fogyatékossággal élők
foglalkoztatásának gazdasági tapasztalatairól, és megállapították, hogy „a
rokkantak munkájának értéke egy-két év alatt úgy lépi át a rehabilitáció költségeit,
hogy ezzel párhuzamosan egyéni életszínvonaluk is emelkedik”. (Bárány 1976.)
A külföldi tapasztalatok, a hazainál számottevően jobb eredményekre vezető
szabályozási formák kimerítő leírásával mindmáig adós a szakirodalom. Ezt a
munkát az elkövetkező egy-két évben el lehet majd végezni. Van mégis néhány
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gyakorlati eredmény, amelyekre érdemes felhívni a figyelmet. Nincsen ugyanis a
fejlett országoknak olyan pozitív rehabilitációs tapasztalata, melyet – a szükséges
feltételek megléte esetén – ne lehetne megcélozni Magyarországon is. De ehhez
elsősorban jól működő gazdaságra volna szükség. Nem valami eredendően mást,
hanem többet, jobbat, fejlettebbet, hatékonyt célzunk meg. Mert ugyan számos
szabályozásbeli és eredménybeli különbség van fejlett gazdaságú országok
rehabilitációs gyakorlatában (a teljes hallásképtelenség például Nagy-Britanniában
60, Németországban 40-50%-os fogyatékosságot jelent, egy szem elveszítése
pedig Új-Zélandon 50%-osat, Nagy-Britanniában 30%-osat), ezen országokban a
rehabilitációs szolgáltatások színvonala mégis messze meghaladja hazánkét. Nem
a különbségek után kell tehát kutatni, többet ér a magasabb színvonalat
eredményező hasonlóságok keresése.
Az említett országokban működő modell fontosabb közös jellemzői a következők:
– a rehabilitációt központi, állami szervezet fogja össze;
– rehabilitált dolgozók foglalkoztatására elsősorban pénzügyi kedvezményekkel,
zömében gazdasági úton, ritkábban adminisztratív-hivatali eljárásokkal
szorítják rá a vállalatokat;
– maga a rehabilitáció a sérült embereknek térítésmentes, de aki nem vesz részt
rehabilitációs eljárásban, azt nem kártalanítják.
További különbségek a korábban már tárgyalt és más összefüggésben még
visszatérő kvóta tekintetében: Franciaországban 3%-os a kvóta, szemben
Németországgal, ahol 6, ám itt a kormánynak szabadsága van 4-10% között
változtatni, s ha ennél nagyobb arányban foglalkoztat egy cég legalább 50%-ban
csökkent munkaképességű dolgozókat, akkor pénzügyi kedvezményben részesül.
Ha ez alatt, akkor minden hiányzó dolgozó után 100 DM kiegyenlítő adót vetnek
ki rá. A galloknál amilyen mértékben munkát rendel meg egy vállalat a speciális
foglalkoztatóktól, olyan mértékben mentesül a szigorú kvóta alól. Ráadásul itt ún.
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orientációs bizottságokat is találunk, minden megyében ezek foglalnak állást
pályakorrekciók és az érintettek rehabilitációjához szükséges intézkedések
meghozatalakor.
A legfontosabb az, hogy megalapozódott egy toleráns, egyenjogúságon alapuló
szemlélet a rehabilitált emberek foglalkoztatásában. Erről éppen az imént esett szó,
néhány fontos mozzanat azonban még említésre vár. Mi a titka annak, hogy a
rehabilitáció a fejlett nyugaton jó befektetés lett? Nem más, mint ami hazánkban is
titka lehetne a fejlett és jól működő rendszernek. Nem egy makroszintű központi
főhatóságnak, mondjuk az Okos Fejek Hivatalának kell kitalálnia az új
foglalkoztatási formákat, hanem meg kell teremteni a rehabilitációs vállalkozások
gazdasági-gazdálkodási szempontból elfogadható feltételeit. Ennek első számú
kelléke a gazdálkodás szabadságának biztosítása, mely többé-kevésbé adott,
beleértve ebbe azt is, hogy nem vonják el a helyi szinten képződő források zömét.
Ráadásul a rehabilitáció nem lehet sikeres a sérült embereknek nyújtott
színvonalas szolgáltatások nélkül. Például Svédországban szervesen összehangolódik a fogyatékossá lett embereknek nyújtott szolgáltatások extenzív programja
és a munkapiaci politika. Vannak országok, ahol az egész gazdaságra kiterjedő
védett vállalatrendszer keretén belül működik a rehabilitáció (Anglia, Svédország),
és e vállalatrendszer számára az átlagos technológiai színvonalnál fejlettebb,
magasabb színvonalú termelési eszközöket biztosítanak (Winter 1990).
Alfejezetünk témája új, Magyarországon zömmel még ismeretlen sérültfoglalkoztatási formák feltárása, ezek intézményes rendjének leírása és a
társadalombiztosítás velük kapcsolatos tipikus viszonyának bemutatása a fejlett
nyugati országokban.
A külföldi tapasztalatok, a hazainál számottevően jobb eredményekre vezető
szabályozási formák kimerítő leírásával mindmáig adós volt a szakirodalom. Van
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azonban máris néhány gyakorlati eredmény, amelyekre érdemes felhívni a
figyelmet. Hiszen nincsen a fejlett országoknak olyan pozitív rehabilitációs
tapasztalata, melyet – a szükséges feltételek megléte esetén – ne lehetne
megcélozni Magyarországon is. De ehhez elsősorban jól működő gazdaságra
volna szükség; így a megvalósítás esélyei sem kifejezetten rosszak, hiszen nem
valami eredendően mást, hanem többet, jobbat, fejlettebbet, hatékonyabbat
célzunk meg.
Az eredeti kérdésfeltevéstől néha eltértünk (önfoglalkoztatás), mivel a vizsgált
országok illetve régiók körét helyenként, ha ez tanulsággal járt, kiterjesztettük a
„fejlett világ” határain túlra is. Persze az elsődleges analógiák számunkra országnagyság, kultúra és történelmileg nem is túlzottan távoli társadalmi fejlettségi szint
szerint is elsősorban Európában vannak, gazdasági fejlettség szerint azonban
leginkább mégis Spanyolország és Portugália adja őket. Ám, ha példaértékű
megoldásokkal találkozunk akár Afrikában, akár Ázsiában, ezeket sem tűnik
tanácsosnak kívül keríteni a terepen, még ha első látásra furcsának is látszik
mindez

(„hiszen

mi

Európába

megyünk!”),

mivel

a sérült

emberek,

foglalkoztatásukat, munkalehetőségeiket tekintve egyáltalán nincsenek megfelelő
helyzetben a hazai terepen.
Legalábbis évtizedes léptékben kell gondolkodnunk, ha a hazai foglalkozási
rehabilitációt új alapokon és hatékonyan kívánjuk működni látni. Egy dolog
ugyanis e területen a gazdasági és jogi szabályozás esetleges megváltoztatása, új
foglalkoztatási forma-lehetőségek teremtése, más dolog azonban ezek költség
hatékony és a rászorulók szempontjából eredményes működtetése. Az első jó
ötleteken és a szabályozás sikeres megváltoztatásán múlik, míg a másik már
attitűdökön, alapvető hozzáálláson, mentalitáson, mely erős béklyóktól szorított, s
átalakulása, azaz az érintett szereplők adaptációja bonyolult és nehézkes, tehát
nem rövidtávú.
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Elővételezzünk most erre egyetlen – a későbbiekben, a hazai helyzet elemzése
során részletezendő – példát! Magyarországon az 1981-es kérdőíves OOSZIfelvétel adatai szerint a rehabilitációra szoruló nem rokkant, azaz az Országos
Orvosszakértői Intézetben „leszázalékolás” céljából megjelent 23 644 ember 72%a már nem kívánt tovább dolgozni. De közülük gyakorlatilag senki, 95%-uk,
egyáltalán nem szándékozott átképzésen részt venni, ami azért döbbenetes, mert az
európai gyakorlatban – és a szakirodalomban is – éppen az átképzés a foglalkozási
rehabilitáció egyik legfontosabb eszköze. Miért nem akartak vajon az emberek
átképzésben részt venni? Ennek számos oka van. Az egyik mindjárt a kérdőív,
melyet nem az érintettek, hanem az őket vizsgáló, majd később kérdezőbiztosként
megjelenő orvos töltött ki.

Másik

ok,

hogy

megtehették:

a

rokkantsági

nyugdíj

megszerzésében

reménykedtek. A harmadik, hogy lehettek információik az átképzés hazai
lehetőségeiről és gyakorlatáról, ráadásul zömük nem fővárosi, hanem vidéki, sőt
falusi ember volt, akiknek a lakóhelyén sem az átképzési, sem az azt követő
elhelyezkedési lehetőségek nem tengtek, de nem is tengnek túl. Az előzőektől nem
független a negyedik ok: kialakult és megcsontosodott egy alapvető attitűd a
rehabilitációval kapcsolatban, azzal szemben: az nem kell, csak a rokkantsági
nyugdíj. Nos ez az utóbbi az, ami nem fog könnyen változni, bár erre van
megoldás a fejlett nyugati gyakorlatban: számos országban csak az részesülhet
juttatásokban, aki kérte, vagy elfogadta a rehabilitációs szolgáltatásokat.

Tehát a fogyatékossá válás utáni újra munkába állással kapcsolatos munkavállalói
attitűd az elmúlt évtizedekben Magyarországon megmerevedett. Szerepet játszik
ebben maga a megváltozott munkaképességűvé, illetve rokkanttá válás, amely az
emberek döntő többségénél erősen összekuszálja a munkához fűződő viszony, a
személyes önértékelés és az egyéni kreativitás addigi motivációit. A
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rokkantnyugdíj-érdekeltség máig sem szűnt meg. A hagyományos hazai szabályozás és az eddigiek együttesen alapvető munkavállalói és munkaadói
viselkedésformák

rögzüléséhez vezettek az elmúlt

évtizedek során. A

munkaadóknál tipikus a diszkriminatív és előítéletes magatartás, amely eddig is
gátja volt a rehabilitált dolgozók foglalkoztatásának, ma azonban a jelentősen
megemelkedett munkanélküliségi ráta és a fogyó lehetőségek körülhatárolta
viszonyok között erősen felértékelődik.
A képzés
A jól működő rehabilitációs rendszernek legszámottevőbb eleme a korszerű
képességbecslés (assessment) és a célzott, magas színvonalú képzés. Lényegében
az összes foglalkozási rehabilitációs forma hatékony alkalmazásának előfeltétele
ez: az embernek és képességeinek megbecsülése, felbecslése (és nem
„leszázalékolása”). Széles körben, a fejlődő és a fejlett országokban egyaránt
alkalmazott forma az önfoglalkoztatás. Ilyen lehetőség esetén már a legelején
megvizsgálják, hogy megvannak-e a kliensben a vállalkozói alapképességek,
rendelkezik-e a többi szükséges feltétellel is, s ha igen, akkor a folyamat már
célirányosan haladhat ezek fejlesztése felé. A képzés legfontosabb háttérintézményei

a

képességbecslő-

és

képzőközpontok

(training

centers,

Berufsausbildungszentren, centre de réadaptation professionelle de handicapés
stb.)
Képzőközpontok
Fejlett szociálpolitikai rendszerekkel karöltve működő foglalkozási rehabilitációs
szisztémákban a tesztelés, tanácsadás és vezetés professzionista intézményekben,
tréning-központokban, zajlik, ahol a fizikai és mentális helyreállítás a sérültség
káros következményeinek lehetőség szerinti maximális kiküszöbölését jelenti, míg
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a foglalkozási vagy munkatréning során a majdani új mesterség fogásainak és
eszközeinek használatát sajátítják el. A folyamat utolsó lépcsője a munkába állás.
Ezek adják tehát magát a rehabilitáció véráramát: a felmérés, az átképzés és a
munkába állítás, minden itt megy végbe, ami az egyén majdani hatékony és
megmaradt képességeit maximálisan kihasználó foglalkoztatása szempontjából
egyáltalán

fontos.

Magas

színvonalú

képességbecslő

eljárásokkal

és

vizsgálóműszerekkel, illetve képző és képességfejlesztő eljárásokkal, felszereléssel, gépekkel, képzett személyzettel ellátott professzionális centrumok ezek.
Munkájukat a képességek felbecslése, fejlesztése, foglalkozási tanácsadás és
tréning, pszichológiai és munkába állító szolgáltatások, védett foglalkoztatás s az
elhelyezkedés utáni nyomon követés alkotja. Profiljukba az átképzés, a
munkahely-adaptálás kreatív megoldásai éppúgy beletartoznak, mint a fogyatékos
háziasszonyok számára szervezett házimunka-kurzusok, sőt egy-egy súlyosabb
sérülés után az otthoni élet legalapvetőbb fogásainak újra-elsajátítása. Külön
programokkal rendelkeznek fiatalok számára, de léteznek munkába-állást
megelőző és a munkába-állást követően zajló tréningek, képességfrissítő kurzusok
is. Ma a legújabb technológiák elsajátítása – erről később részletesen –, az agrárilletve a lakóközösségre alapozott programok tűnnek legfontosabbnak. A
rehabilitáció vonzáskörének tágulásával már elszegényedett, de börtönviselt
emberek számára is folytatnak speciális tréningeket.
A szelektív munkába állítás
A szelektív elhelyező csoport, vagy munkába-állító iroda a bevett külföldi
gyakorlat szerint – eredetileg selective placement officer (SPO) and staff: ILO
1984E, 4-11. – többnyire kormányok által létrehozott fogyatékos dolgozók
foglalkoztatását elősegítő szolgáltatás. Ritkábban: önkéntesekből álló, nem
általános, hanem valamiféle konkrét csoport, például hallássérültek vagy gyengén
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látó dolgozók elhelyezkedését segíti, esetleg egy-egy rehabilitációs képző központ
elkülönült részlegeként működik. Egészen a 30-as évek végéig erősen háttérben
lévő szervezeti megoldás volt.
Addig a védett műhelyek domináltak a foglalkozási rehabilitációban. Ekkor
azonban a háborús idők teremtette munkaerőhiány következtében számos fejlett
ország kezdte alkalmazni a szelektív elhelyezést – sikerrel –, mivel nagy tömegű,
mégis képzett megváltozott munkaképességű személyt kellett a legrövidebb idő:
általában 3 hónap alatt munkába állítani. Költségek és hasznok tekintetében ez a
forma szignifikánsan kedvezőbb volt a többinél, különösen a védett műhelyeknél.
Összességében a szelektív munkába állítás speciális munka- és foglalkozási
körülményeket jelent; ez nyújt lehetőséget a későbbi normál munkahelyi
elhelyezkedésre.
A forma szerteágazó szerepkörének lényege a munkakeresés, vagy az utánajárás a
rehabilitált dolgozó által talált munkának: valóban megfelelő-e számára, olyan
lehetőségeket nyújt-e, amikre neki valóban szüksége van, illetve megfordítva: a
munkaadó igényeinek megfelel-e az állásra pályázó fogyatékos ember.
Egy jól működő readaptációs rendszerben mindez szorítkozhat csupán arra, hogy a
csoport (iroda) referál a kliensnek a tanácsadással és vezetéssel foglalkozó
egységekről, központokról, ügynökségekről, szolgáltatásokról. Más esetben
azonban a szelektív munkába-állító csoport kiküszöböli a rendszer hiányosságait:
– orvosi, pszichológiai tanácsadás után néz, hogy felmérhesse a kliens
fizikai és szellemi kapacitásait;
– szükséges információkkal szolgál a foglalkozási rehabilitációs tréninget
végző kurzusokról vagy az elhelyezkedési lehetőségekről;
– a kliens addigi munkában szerzett tapasztalatai alapján elkészíti a
besoroláshoz szükséges minősítést;
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– minden elképzelhető forrás felhasználásával foglalkozási rehabilitációs
bankot létesít (pl. a többi hasonló tevékenységet folytató szerveződés
információinak begyűjtése, álláshirdetések, munkaadók és munkavállalók
érdekszövetségeinek megkeresése, újságok, folyóiratok álláshirdetési
listáinak figyelése, fogyatékossággal élők érdekszövetségeivel tartott
kapcsolatok útján és így tovább).
– tanácsokkal látja el a hozzá forduló klienst
– az információs bank segítségével folytonosan nyomon követi a
foglalkoztatási lehetőségeket és naprakészen tartja őket,
– koordinálja a hasonló profilú szervezetek tevékenységét.
A csoport jól válogatott, speciálisan és magasan képzett vezetőjének, tagjainak
megfelelő emberi tulajdonságokkal kell rendelkezniük (tolerancia, empátia,
segítőkészség stb.). Így a szelektív munkába állítás számos előnye realizálható:
rugalmassága különféle munkaszervezési fogásokkal kombinálható a foglalkozási
rehabilitációban: lehetőség van munkafelezésre (amikor két személy ugyanazt a
munkát

végzi),

rugalmas

munkaidő

alkalmazására,

részmunkaidős

foglalkoztatásra és így tovább. (A szelektív munkába állításra később még
visszatérünk).
Formák, irányok
A számos lehetséges forma közül csak a hazánkban nem ismerteket, vagy azokat
tárgyaljuk, amelyek szunnyadó lehetőségeit még nem, vagy csak töredékesen
sikerült eddig kihasználni. (Így nem, vagy csak érintőlegesen eshet szó a több
országban,

de

kifejezetten

speciális

körülmények

között

létrejött

rokkantszövetkezetekről, a viszonylag veretes hazai irodalommal rendelkező
bedolgozás és normál munkahelyi foglalkoztatás lehetőségeiről.)
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Nyílt foglalkoztatás
A rehabilitált emberek zöme normál, munkaerő-piaci versenyfeltételek mellett
ebben a formában dolgozik; megfelelő menedzseléssel, alapos és a szükséges
mértékben meg is finanszírozott, színvonalas képzéssel (képző központok!) a
fejlett országok gyakorlatában – ez a legelterjedtebb forma.
Önfoglalkoztatás (kisvállalkozások)
A közgondolkodásban élnek megalapozatlan tévhitek, negatív előítéletektől
motivált rossz beidegződések a fogyatékos emberekkel kapcsolatban, ezek egyike
a cselekvésképtelenség. Zömében egyáltalán nem igaz, hogy a fogyatékos ember
csak arra volna alkalmas, hogy kolduljon és másokon, a társadalmon élősködjék.
Ugyanígy az sem igaz, hogy rehabilitált emberek képtelenek volnának komoly és
sikeres üzleti tevékenységet folytatni. A fogyatékkal élő emberek világa ugyanis
erősen rétegzett – miként a munka világa és a vállalkozások világa is az –, és ezen
belül számos szint kölcsönösen igen jól megfelel egymásnak. Vannak persze olyan
rokkantak – az I. csoportúak –, akik zömmel valóban nem képesek
munkavégzésre, de amint a fejlett országok tapasztalatai, a mozgássérültek önálló
életvitelért vívott (independent living) mozgalmai is igazolják, még közöttük is
bőven akadnak olyanok, akik megfelelő technikai felszereltséggel képesek az ún.
épekkel egyenrangú speciális munkát eredményesen ellátni. A munkaképes
rokkant ember pedig ennél még sokkal inkább. Ugyanakkor a róluk alkotott
képünkbe nemigen fér be az a lehetőség, hogy egy kerekesszékes vagy egy
gyógyult daganatos beteg „üzletasszonyként”, vagy „üzletemberként” helyt
állhatna az üzleti életben, a vállalkozási szektorban.
Számos példa bizonyítja, hogy képesek helytállásra az üzleti életben közülük
mindazok, akikben megvan az éles ész, az üzleti készségek, egy konkrét terület
alapos ismerete, a kemény munka és a kockázat vállalása, illetve elegendő
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indulótőke felszerelési és berendezési tárgyakra a vállalkozás beindításához. Az
önfoglalkoztatás mögöttes értelme az, hogy amíg a fogyatékosság leggyakrabban
amúgy is függőségbe kényszerít, addig az önfoglalkoztatás a munkaadótól, az
államtól, sőt a munkanélküliség rémétől való függetlenedés irányába hat. Akkor is
kiemelkedő jelentőségű, ha Magyarországon a fogyatékos embereknek egyelőre
csak szűk körét érheti el.

Nem feledve, hogy a Nyugat mellett Magyarországon is sok éve megvannak már
az önfoglalkoztatás nagy bizonyító erejű spontán példái (QUADRO BYTE Kft.,
Rákbetegek Országos Szövetsége stb.), fordítsuk most figyelmünket mégis a világ
legelmaradottabb két kontinense, Afrika és Ázsia felé. Keressünk olyan
helyzeteket, ahol fogyatékossággal élő emberek számottevő külső segítség nélkül
fogtak vállalkozásokba, s igazi piaci körülmények között vívták meg saját
gazdálkodói harcukat elfogadtatásukért.
Malcolm Harper és Willi Momm, egyikük rehabilitációs, másikuk kisvállalkozások fejlesztésével foglalkozó szakember, 53 afrikai és ázsiai fogyatékos emberek
tulajdonában lévő kisvállalkozást választott ki a több százból Gambiában,
Indiában, Indonéziában, Kenyában, a Fülöp-szigeteken és Zimbabwéban.
A legkülönfélébb fogyatékkal élő emberek szerepelnek a tulajdonosok között:
mozgásképességüket teljes mértékben elveszítettek (16), erősen csökken
mozgásképességűek (16), vakok és gyengénlátók (7), kezüket, lábukat
korlátozottan működtetni tudók (2), hallásukban, beszédükben gátoltak (2), vagy,
akiknél az iméntiek valamiféle kombinációja van jelen (11). A mintába nem
került,

de

működő

hasonló

vállalkozások

körében

címfestő,

tejárus,

esernyőkészítő, taxis, varrónő, benzinkutas, fotós, farmer, képkeretező, ötvös,
játékboltos, szappanfőző, molnár és még tucatnyi más szerepel.
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Az önfoglalkoztatás nagyszámú sérült embernek nyújt tehát biztos megélhetést és
– szigorúan közgazdasági szempontból – költség hatékony foglalkoztatási formát.
De számos szubjektív tényező is motiválja az erre való áttérést azoknál, akiknek
lehetőségük nyílik rá: az önmagával való megelégedés, a szociális izoláció
állapotából történő kitörés, a munkanélküliség elkerülése, a vállalkozói
tevékenységhez állami (jól működő rokkantbiztosítási rendszer esetén) külön e
célra létrehozott társadalombiztosítási alapból nyújtott kedvezményes hitel, a
magából a formából származó függetlenség, de a személyes innovációra alapozott
élet, a tulajdon utáni vágy is szerepet játszik.
Az új technológiák szerepe
Az új technológiáknak a rehabilitációba bevezetése és használata a legfejlettebb
országok gyakorlata. Az ez irányú kutatást, melyben magam is részt vettem
néhány évvel ezelőtt, Monroe Berkowitz, a Rutgers Egyetem professzora és Allan
Hunt vezették az Egyesült Államok, Japán, Hollandia, Nagy-Britannia,
Svédország és Izrael szakértőinek bekapcsolásával. A kutatásnak kifejezetten
finanszírozási formákat górcső alá vevő iránya nem volt, ezért csak sejteni lehet,
hogy több országban (Nagy-Britannia, Svédország: TUFFA Project stb.) erős
állami, de egyelőre kevésbé társadalombiztosítási, mint inkább munkaügyi
minisztériumi vagy szociálpolitikai szerepvállalás húzódik meg a pozitív
folyamatok mögött.
Az új technológiáknak rehabilitációhoz történő kapcsolása a foglalkozási
rehabilitáció legújabb, alig néhány esztendős irányzata. Kiemelkedő jelentőségű,
hogy a többségükben kitaszított, a csökkentértékűség komplexusával küzdő sérült
embereket olyan eljárások profi kezelésére tanítják meg, melyek révén az ún. épek
fölé emelkedhetnek produktivitásban. (Arról nem is szólva, hogy számos súlyos
fizikai fogyaték esetén csak az új technológiák révén válhat valaki képessé a
önálló életvitelre és a munkavállalásra.)
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Persze, ellene szóló érv is van; Irwin Kenneth Zola, az ismert szakíró vetette föl
már 1982-ben egy folyóiratcikkben (idézi: Oliver 1989.), hogy az új technológiák
olyan komplett kiszolgálást nyújtanak, hogy így éppen ezek rabolhatják el a
fogyatékos

ember

nagy

nehezen

megszerzett

függetlenségét,

ismét

a

haszontalanság érzését keltve benne. Ráadásul nem árt figyelembe venni azt is,
hogy ha valakivel emberek huzamosabb ideig foglalkoztak, akkor megalázónak és
ember-volta csökkentésének vélheti, ha ezután állat vagy gép gondjaira lesz bízva.
(Az ellenérvek fontosak, de szempontunkból csak annyiban, hogy ismételten
felhívják a figyelmet a fokozott személyesség, az erős egyénre irányulás és az
emberközpontú rehabilitáció fontosságára.)
Védett foglalkoztatás
A védett foglalkoztatás legfontosabb belső – hazánkban intézményesen, tipikusan
egyáltalán nem kihasznált – lehetősége a betanulás, beilleszkedés után a nyílt
munkaerőpiacra, a normál foglalkoztatásba történő visszatérés.
Védett foglalkoztatás vállalaton belül
Számos változata van:
– puffer-foglalkoztatás, addig, amíg a vállalatnál például munkahelyi baleset
folytán sérülést szenvedett dolgozót átképzik, illetve munkahelyet adaptálnak
számára;
– időleges foglalkoztatás, akár csökkentett munkaidőben is, terhes nők,
gyógyulófélben lévő alkalmazottak számára;
– enkláve-foglalkoztatás (ld. később részletesen!): köz- vagy magánjellegű
formában;
– új szakmára, más beosztásra történő át- ill. kiképzés;
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– hosszú távú foglalkoztatás azok számára, akikről bebizonyosodott, hogy nem
képesek a nyílt foglalkoztatás követelményeinek megfelelni.
Védett műhelyek (sheltered workshops, beschützende Werkstätten stb.)
A 40-es évekig a legelterjedtebb, eredetileg vak emberek foglalkoztatására
létrejött, az iskolát követően a munkába állást megkönnyítő sérültfoglalkoztatási
mód. Az alkalmazása során nyert tapasztalatok változóak, de többnyire alacsony
hatékonyságra és zömmel jelentős financiális veszteségekre utalnak. Ezek oka
egyfelől természetes: bizonyos, egészen súlyos, esetleg halmozottan fogyatékos
emberek foglalkoztatása ab ovo egyáltalán nem vezethet nyereséghez. Ezt
tudomásul kell venni. Másfelől azonban az itt dolgozók számára rendkívüli előnyt
jelent, hogy munkájuk és jövedelmük – ha alacsony szinten is – biztosított, és
védett feltételek között dolgozhatnak.
A múltban, a ’60-as, ’70-es évekig külföldön biztosan kifejezetten rosszul
menedzselt forma volt. A védett műhelyek eleve rosszul megválasztott, vagy
inkább csak elszenvedett piacpolitikájuk folytán váltak a legalacsonyabb
gazdasági eredményt produkáló gazdasági egységek sereghajtóivá. Tradicionális
termelési tevékenységeikben, például vakok esetében a kefe-, ecset- és
seprűgyártásban szükségképpen csupán 50%-os hatékonysággal dolgoztak az ún.
épekhez képest. A hozzá kapcsolódó egyetlen üzleti filozófia (ha volt ilyen
egyáltalán) szerint a súlyosan vagy halmozottan sérült emberek: vakok, kerekesszékesek, értelmi akadályozottsággal élő emberek bármily alacsony fizetéssel
fölvehetők. Később azután a különösen magas veszteségekkel dolgozó védett
műhelyeket bezárták, a többit meg átszervezték.
Érdekes módon a veszteségek számos helyen továbbra sem csökkentek jelentősen,
mivel közben elkerülhetetlenné vált az itt dolgozók jövedelem-színvonalának a
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hasonló munkát végző nem fogyatékossággal élőkéhez közelítő szintre igazítása.
Számos országban így igyekeztek kompenzálni az itteniek alacsonyabb
produktivitása által kiváltott súlyos jövedelemkülönbségeket. A 90-es évekre a
legmagasabban fejlett országok védett műhelyeiben újabb technológiákkal
váltották fel a régit és képzett menedzserek léphettek a korábbi jó szándékú
amatőrök helyébe.

Az említettek folytán a védett műhelyek rendszere ma általában súlyos vagy
halmozottan fogyatékos személyek számára működtetett foglalkoztatás. A
szelektív munkába állításhoz viszonyítva kétségkívül lényegesen kevesebb
gazdasági hozammal járó forma. Előnye, hogy élethosszig tartó foglalkoztatást
biztosít súlyos vagy halmozott fogyatékossággal élők számára. Ausztráliában
például 240 védett műhely működött 1981-ben, és 11 ezer sérült dolgozót
foglalkoztatott 1900 főnyi kisegítő személyzettel. A kereskedelem által realizált
évi bevételük így is 45 millió ausztrál dollárt tett ki. Működésükben konfliktus
feszül a szolgáltatásnyújtás és az üzleti eredmény között. A védett foglalkoztatás
rendszerét bíráló szakértők megállapítása szerint helyesebb – ha egyáltalán van
mód rá – képessé tenni a sérült embert, hogy még inkább normalizált
környezetben magasabb jövedelemhez jusson. Ebből is sejthető, hogy eredeti
céljuk – lehetőséget nyújtani valamilyen gazdaságilag is hasznos tevékenységre –
módosulóban van; az említett okok következtében a fizetett foglalkoztatás
irányába fejlődik.
Enklávék („zárványok”)
Egy-két évtizedes múltra visszatekintő foglalkoztatási forma. Erősen csökkent
munkaképességű dolgozók, például értelmi fogyatékossággal élők, epilepsziások,
idegbetegek csoportja dolgozik így védetten, speciális felügyelet mellett,
egyébként mindennapi, de jól áttekinthető formában, normál munkahelyen; annak
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testébe zárványként ágyazódva. Elterjedtek a 10-12 fős csoportok, együtt lehetnek
bennük epilepsziások és idegileg károsodott emberek. Parkban kertet ásnak, fát
metszenek,

kapálnak,

gyümölcsöt

szednek

vagy

oltanak.

Ipari

és

agrárkörnyezetben egyaránt működik enklávé. Tipikus további munkafajták:
csomagolás, futószalag stb. Speciális szervezettsége több ezer ember számára
biztosít munkalehetőséget szerte a világon. Nem elhanyagolható szempont: az
institucializáció egyik reális alternatívája. Helyenként bentlakással kombinálják.
A munkacsapat
Működhet enklávén belül is, de nem feltétlenül azzal összekapcsolt. A dolog
lényege, hogy nem individuális, hanem éppen csapatmunkát, kooperációt igénylő
tevékenységekre használják, ahol a csapat közös erejét mozgósítják. Munkájuk
bármi lehet, amire egy csoport egyáltalán megtanítható. Óriási pozitív hatása, hogy
a legkevésbé produktív, nagyon rossz munka-motiváltságú dolgozók is
stimulálhatók és jó eredményeket tudnak elérni. Felszerelésre is szükségük lehet
(eszközök, szállítás), de helyhez kötésük minimalizálható.
Pénzzel támogatott egyéni munkatréning (on-the-job training)
Sérültek, akár értelmi akadályozottsággal élő emberek egyedi munkára
képzésében használt módszer bármely munkaadónál, ügynökségnél, üzletben vagy
egyéb

helyen.

Költséghatékony,

beruházási

költségmegtakarító,

felszereléstakarékos megoldás. Lényegéből eredően kiküszöböli a sérült ember
egyéni munka utáni szaladgálását, mivel a programban részt vevők lehetőségeinek
közös felhasználását, célraorientálását nyújtja (majdani munkaadó, foglalkozási
rehabilitációs képző központ).
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Szelektív munkába állítás
A szelektív munkába állítás olyan szolgáltatás, mely nélkül a rehabilitációnak
gyakorlatilag semmi értelme sincs. Első közelítésben azt jelenti, hogy a
foglalkozási rehabilitációs ügynökség vagy központ nemcsak felméri és
képességfejlesztéssel, tanítással kiképzi a klienst, hanem megfelelő munkahelyről
is gondoskodik számára, és oda történő elhelyezését, beillesztését is követi, segíti.
Szociális foglalkoztatás
Ez olyan forma, amikor központi kormányzati rendelkezés nyomán valamilyen
közérdekű cél elérése érdekében (mondjuk közmunkák a munkanélküliség ellen)
nagyobb létszámú embercsoportot foglalkoztatnak, akik között rehabilitált
emberek is lehetnek. Az eredmények nemzetközi mércével is megfelelőnek
mondhatók.
A prioritásos foglalkoztatás
Hazánkban is ismert az ún. védett munkakörök formájában (vakoknak fenntartott
telefonközpontosi állás); de példáit másutt, Egyiptomtól az USA-ig megtaláljuk,
háborús veteránok foglalkoztatására. A gyakorlat Magyarországon is ismert,
alkalmazott már évtizedek óta. Az elmúlt években a technika fejlődése folytán a
mindennapi gyakorlat maga szorította vissza. Mivel ez lényegében a monopólium
egy formája, itt nyílik alkalmunk arra, hogy a foglalkoztatás területén utaljunk
vissza egyrészt az independent living versus rehabilitáció ellentétre, másrészt arra,
az előző fejezetben érintett problémára, amely az esélyegyenlősítő és
antidiszkriminatív jogalkotás illetve a rehabilitációs törvényalkotás között feszül.1
A jelzett probléma a sajátképpeni tudományos eszközökkel nem kezelhető, inkább
1
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ideológiai kérdés. Szigorúan liberális alapról kiindulva ugyanis nem magyarázható
meg, hogy ha például a kvóta – illetve kvóta-illeték – rendszert, a pozitív
diszkrimináció elemét a hátrányos helyzetben lévő fogyatékkal élőkre
alkalmazzuk, akkor miért nem alkalmazzuk más, hasonlóan hátrányos helyzetű
rétegekre.
Foglalt üzletlehetőségek
Tulajdonképpen az önfoglalkoztatásnak a szociálpolitika, a munkaerő-piaci
politika és a társadalombiztosítás által megtámogatott válfaja ez, melyben
„megpántlikázott” üzleti, kisvállalkozói lehetőségeket tartanak fönn fogyatékos
vállalkozók számára. Ilyenek például egyes országokban a gyengénlátók vagy
csökkent hallásúak elárusító pavilonjai; van ahol – pl. Szenegálban – vak emberek
prioritást élveznek a lottóárusításban. (Hasonlít az I. világháborút követő idők
Magyarországán a hadirokkantaknak fenntartott trafikengedélyek esetéhez.)
Termékmonopólium, monopolizált üzlet
Piacgazdaságban – hacsak nem valamely állami monopólium átengedéséről van
szó – helyesebbnek tűnik a magyar szóhasználatban a külfölditől eltérően
részmonopóliumról beszélni, mert a forma a sérült munkavállalók által gyártott
termékek mások által történő előállításának tilalmát jelenti. Példái jelen vannak
szerte a világban (USA, Lengyelország, Chile – itt bizonyos, monopóliummal
védett munkahelyek selyemszövéssel foglalkoznak; vagy Pekingben a Redflag
Rubber & Hardware Co.). E forma változatai a prioritásos termelési rendszerek;
részletesebben ld.: ILO 1978, 134.
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Állami alapból támogatott vállalkozások ill. vállalatrendszerek
Ami itt döntő: a súlyosan illetve halmozottan fogyatékos munkavállalók
kifejezetten védett foglalkoztatása és utóbb „kihelyezésük” normál munkahelyre,
illetve figyelemmel kísérésük és visszavételük, szükség esetén. Legismertebb,
világszerte propagált példái: a REMPLOY Nagy-Britanniában és a SAMHALL
Svédországban. Önálló tanulmányt is megérnek egyszer.
Vidéki, falusi-agrár rehabilitációs séma
Ez is a védett foglalkoztatás egyik válfaja. A helyi, vidéki, de főként családifamiliáris közösségekre épülő termelésben működik. A sérült ember a család
részeként szervesen illeszkedik a munkamegosztásba. Főként az iparosodás
küszöbén álló országokban elterjedt. Magyarország háztáji agrártermeléssel
foglalkozó vidékein némi előzményekkel is rendelkezik, valamilyen állami
konstrukcióban kialakított támogatása nem kevés haszonnal járhatna.
Munkaadókat ösztönző sémák
Ezek a szociálpolitika vagy a társadalombiztosítás által motivált formák is jól
ismertek: adókedvezmény, bérvisszatérítés. Pótlólagos hatásuk, hogy rehabilitált
dolgozóknak alkalmuk nyílik ezek által egyes munkafajták esetenként kitanulására
és kipróbálására, hogy eldönthessék, vállalják-e vagy sem.
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A fogyatékos emberek munkavállalási esélyei
2001-ben, a népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékos ember élt
Magyarországon, a népesség 5,7 %-a. Jelentősen nőtt a népességen belüli
arányuk és létszámuk is, a korábbi, 1990. évi népszámláláshoz képest (Ennek
oka lehet, hogy 2001-ben többen vállalták fogyatékosságukat, mint 1990-ben és
pontosabb lett a meghatározás is.). A fogyatékos emberek általában idősebbek,
jóval alacsonyabb közöttük a gyermekek, illetve a 15-39 év közötti korosztály
aránya, míg a 40 évesnél idősebbek közel 10 %-kal, a 60 év felettiek 25 %-kal
vannak többen. Továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport.
Jelentősen emelkedett a pontosan meg nem határozott fogyatékosságban
szenvedők

aránya,

valószínűleg

mert

sokan

nem

tudták

elhatárolni

fogyatékosságukat tartós betegségüktől.
A fogyatékos emberek munkavállalási esélyei lényegesen rosszabbak a népesség
egészénél. Ebben jelentős szerepet játszik alacsonyabb iskolai végzettségük.
Míg a fogyatékos emberek 70 %-a maximum 8 általános osztályt végzett el,
addig a nem fogyatékos személyek esetében ez az arány 50 %. 1990-hez képest
ugyan a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező fogyatékos emberek aránya
is nőtt, de a nem fogyatékos populációhoz képest a növekedés alacsonyabb volt.
A gazdasági aktivitás tekintetében a fogyatékos és nem fogyatékos emberek
között már 1990-ben is jelentős különbséget tapasztalhattunk, s ez 2001-re sem
változott. A népszámlálás évében a fogyatékos embereknek mindössze 9 %-a
dolgozott, míg ez az arány a nem fogyatékos népességnél 38 % volt. (Az
Európai Unió tagállamaiban a fogyatékos emberek átlagosan 40-50 %-a (a
súlyosan fogyatékosok 30-40 %-a) foglalkoztatott. Igen kedvezőtlen, hogy a
megkérdezett, nem foglalkoztatott fogyatékos embereknek mindössze 4 %-a
keres munkát.
1990-2001 között a munkával rendelkező fogyatékos emberek körében is
lezajlottak azok a folyamatok, amelyek a foglalkoztatottak egészét jellemezték.
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Azaz körükben is nőtt a szellemi foglalkozásúak, valamint a szolgáltatási
ágazatban dolgozók aránya. A foglalkoztatott fogyatékos emberek több mint
kétharmada heti 36-40 órát dolgozik Ezek a számok azt mutatják, hogy az a
tartósan károsodott ember, akinek sikerül munkát vállalnia, a munkaerő-piacon
hasonlóan viselkedik, mint az átlagos munkaerő. Nagymértékben növekedett
közöttük az inaktív keresők aránya (57,5 %-ról 76,7 %-ra), jelezve, hogy az
átalakulás évtizedében igen sokan választották a munkanélküliség helyett az
ellátott státuszt.
Egy másik - a lakosság gazdasági aktivitásának rendszeres felméréséhez
kapcsolódó – KSH vizsgálat szerint (2002. II. negyedév), amelyben a krónikus
betegek is egyértelműen a célcsoport tagjai voltak, a tartósan fennálló egészségi
problémával, fogyatékossággal élők száma 748.174 fő volt, ezen belül a hazai
nyugdíjba vonulási szabályok szerint munkavállalási korú személyek száma 656
ezer fő. Ebből a körből a munkaerőpiacon 95 ezer fő – alig 15% - jelenik meg, a
foglalkoztatásban lévő személyek száma 86 ezer fő, az érintettek 13%-a.
A húsz főnél nagyobb létszámú gazdálkodó szervezetek esetében jogszabály
kötelező foglalkoztatási kötelezettséget ír elő. A nem teljesítőknek rehabilitációs
hozzájárulást

kell

fizetniük,

az

előírtnál

többet

foglalkoztatók

pedig

bértámogatást vehetnek igénybe. Alacsony az integrált foglalkoztatás aránya: a
megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak 40%-át védett munkahelyen
(kijelölt célszervezetnél, szociális foglalkoztatóknál) alkalmazzák, amelyek
kiemelt támogatásban részesülnek.
A kijelölt célszervezetek jelentős részére jellemző gazdálkodási helyzetéről
általában elmondható, hogy bevételük meghatározó részét az állami dotáció teszi
ki. 2003-ban a kijelölt 85 célszervezetből mindösszesen 11 szervezet ért el
magasabb mérlegszerinti nettó árbevételt, mint amennyi dotációban részesült.
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A fogyatékos személyek a fogyatékosság típusa és nemek szerint
1990, 2001
százalék
A

fogyatékosság 1990

2001

típusa
összese

férfi

nő

összese

férfi

nő

33,6
4,0

39,0
1,2

n
Mozgássérült
29,9
Alsó, felső végtag …

29,8
…

30,1
…

n
36,4
2,6

hiánya
Egyéb

9,7

11,6

7,6

4,6

5,4

3,9

39,7
Együtt
Gyengénlátó
11,8
Egyik
szemére 4,8

41,3

37,7

43,6

43,0

44,1

9,2
5,2

14,9
4,4

9,6
3,2

7,6
3,4

11,5
3,0

2,1
18,8

1,8
16,2

2,4
21,8

1,6
14,4

1,4
12,4

1,9
16,4

19,5

20,3

18,6

9,9

11,1

8,7

fogyatékos
Nagyothalló
10,9
Siket,siketnéma,né 2,1

10,5
2,0

11,4
2,2

7,7
1,5

7,9
1,6

7,6
1,5

1,3
21,6
100,0

1,7
22,3
100,0

0,9
20,9
100,0

testi

fogyaték.

nem lát
Vak
Együtt
Értelmi

ma
Beszédhibás
2,3
2,8
1,7
Egyéb
6,7
6,9
6,5
Összesen:
100,0
100,0
100,0
Forrás: 2001. évi népszámlálás (KSH)

A 7 éves és idősebb népesség fogyatékosság és a legmagasabb befejezett
iskolai végzettség szerint
1990, 2001
Százalék
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2001
fogyatékos

nem

50,1

fogyatékos
30,6

31,6

fogyatékos
19,3

30,6

31,8

38,8

30,2

Középiskola

5,7

13,2

10,3

17,1

szakmai oklevéllel
Középiskola

9,7

17,0

14,3

23,3

érettségivel
Egyetem, főiskola

4,0

7,4

5,0

10,2

100,0

100,0

Iskolai végzettség
Ált. iskola 8.

1990
fogyatékos

nem

évfolyamnál
kevesebb
Ált.iskola
8.évfolyam

Összesen:
100,0
100,0
Forrás: 2001. évi népszámlálás (KSH)
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A népesség fogyatékosság és gazdasági aktivitás szerint
1990, 2001
Gazdaság 1990

2001

i aktivitás
fogyatékos

nem

fogyatékos

fogyatékos

összesen
Foglalko 43,6
ztatott
Munkané

személyek
16,6

nem
fogyatékos

44,6

összesen
36,2

személyek
9,0

37,8

1,1

0,7

1,1

4,1

2,0

4,2

25,6

57,5

24,5

32,4

76,7

29,8

kereső
Eltartott
29,7
Összesen 100,0

25,2
100,0

29,8
100,0

27,3
100,0

12,2
100,0

28,2
100,0

lküli
Inaktív

Forrás: 2001. évi népszámlálás (KSH)
A fent bemutatott nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján vonhatjuk le azokat
a

következtetéseket,

amelyek

meghatározzák

rehabilitációs

szakmai

törekvéseinket a szükséges fejlesztési irányokat.
Világosan látszik, és tapasztalataink megerősítenek abban, hogy a megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatása, rehabilitációja az úgynevezett
magyar sajátosságok szerint valósulhat meg.
A vállalkozás bemutatása dokumentum keretében feltártuk a technológiai,
műszaki, pénzügyi, a jelenlegi szervezeti felépítés erősségeit és gyengeségeit.
Mivel ez szerves részét képezi a foglalkozási rehabilitáció fejlesztésének erről
kell először szólni.
III. A rehabilitáció
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A rehabilitáció fogalma
A rehabilitáció ma lényegesen többet jelent, mint akár ötven vagy akár csak húsz
esztendővel ezelőtt. Nemcsak új betegségek megjelenésével kell számolnunk,
hanem a börtönviseltekkel való törődés is idetartozik már. Ráadásul a
rokkantságot, fogyatékosságot előidéző okok skálája is lényegesen tágabb, a
modern civilizáció ördöngös találmányai folytán. Így aztán számos mozgalom is
megjelent a legutóbbi évtizedekben, társadalmi mozgalmak, ilyen vagy olyan
fogyatékos-csoportok jogaiért harcolók. A mozgássérültek az önálló életvitelért, a
daganatos betegek, AIDS-esek az élethez, az emberi bánásmódhoz való jogért
harcolnak.
Általában orvosi, szociális, foglalkozási, pszichológiai, jogi és pedagógiai
rehabilitációt szoktunk megkülönböztetni. A felosztás a fogyatékossá lett ember
életproblémáin és azok megoldása érdekében nyújtott szolgáltatásokon alapszik.
Segítenek abban, hogy az, aki eddig hasznos, értékes tagja volt a közösségnek,
most ismét azzá válhasson, végigmehessen az utcán, tudjon társaival, kollégáival
kommunikálni, legyen megfelelő munkája, sőt legyen védelme azokban a
helyzetekben, melyekben erre szüksége van, új, megváltozott állapotának speciális
és eddig még sosem tapasztalt lelki problémáit képes legyen megoldani.
DeLisa, J. A. - Currie, D. M - Martin, G. M. (1998) megfogalmazásában a
rehabilitáció az a folyamat, amelyben hozzásegítik az adott személyt, hogy
elérhesse teljes maximumát fizikai, lelki, szociális, szakmai, szakmán kívüli és
oktatási vonatkozásokban, olymódon, hogy az összhangban legyen az anatómiai
és élettani károsodás természetével, a környezete adta korlátozottságokkal, a
saját vágyaival és az életéről alkotott elképzeléseivel.
Salgó (1996) úgy fogalmaz, hogy a rehabilitáció az a komplex tevékenység,
mely a fogyatékos egyének testi és szellemi képességeinek felhasználásán és
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fejlesztésén alapul, s a társadalmi életben való részvételük minél magasabb
szintjének megvalósulására irányul. Más megfogalmazásban az a folyamat,
melynek eredményeként az egészségkárosodott személy saját erőit mozgósítva,
hátrányait kiegyenlítve, életvitelében és életminőségében a hasonló társadalmi
helyzetű emberek életvitelét és életminőségét megközelíti. A rehabilitáció tehát
nem gyógyítás, nem jelenti az eredeti állapot visszaállítását (orv. restitutio ad
integrum, jogi restitutio in integro). A komplex rehabilitáció magában foglalja
az orvosi (megelőző, diagnosztikai és terápiás), mentálhigiénés, foglalkozási,
szociális és kulturális rehabilitációt. A sérült személy aktív közreműködése
szükséges (ld. aktív részvétel jogi elve), nem helyette, hanem vele.
Kullmann (1999) idézi a WHO definíciója alapján a Rehabilitációs Szakmai
Kollégium által megfogalmazott meghatározást, amely szerint „rehabilitáción
azt a szervezett tevékenységet értjük, amelyet a társadalom biztosít a huzamosan
vagy véglegesen fogyatékos vagy rokkant embernek, hogy megmaradt
képességeikkel ismét elfoglalhassák helyüket a közösségben. A rehabilitáció
orvosi, nevelési, foglalkoztatási és szociális intézkedések tervszerű, együttes és
összehangolt, az egyénre szabott alkalmazása, amelyben a rehabilitálandó ember
tevőleges részvétele nélkülözhetetlen.”
A foglalkozási rehabilitáció
Ismert jelenség a munkához fűződő viszony sűrűn bekövetkező megváltozása is.
Ha a foglalkozási rehabilitációt az egyén önértékelésének helyreállítása, a
produktivitás és a pénzkeresés szempontjából értékes dolognak tartjuk, akkor első
látásra kifejezetten meglepő szembetalálkozni a következő ténnyel (Conley 1965.),
amelyet egy sérült munkavállalókat foglalkoztató magyarországi kisszövetkezet is
tapasztalt: a fogyatékos ember egy bizonyos munka nélkül töltött idő után elveszíti
a munka iránti affinitását, és ezt követően az már csak nagy nehézségek árán
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illeszthető vissza életrendjébe. Pedig minden fogyatékos ember igényli, akárcsak
az „épek”, hogy tartozzon valahová, hogy megvalósíthassa önmagát, hogy kreatív
munkát végezhessen, hogy biztonságos, stabil élete legyen, s hogy megbecsüljék.
Az önelfogadás gyakran a „magam csinálom” érzéséből és biztonságából adódik:
„nem szorulok másokra, képes vagyok én egyedül végbevinni”. Ebből a
szempontból

különleges

jelentősége

van

a

rehabilitációnak,

a

„önálló

életvitel” (independent living) mozgalomnak – de erről később,.
A norvég Anders Gogstad deskriptív vizsgálatokra hivatkozva megállapította,
hogy azok a fogyatékos emberek, akiknél együtt áll a mentális stabilitás a jó
gazdasági feltételekkel, illetve a magas iskolázottság a jó intellektuális
képességekkel és magas társadalmi pozícióval, ritka vendégek a foglalkozási
rehabilitációs intézményekben. A magyarországi helyzet rokon más, hasonlóan
fejlett országok állapotával: a foglalkozási rehabilitációra szoruló kliensek
általában inkább alacsony iskolázottságú, alacsony szociális pozícióval
rendelkező társadalmi rétegekből kerülnek ki, (Gogstad 1968.)
Ha foglalkozási rehabilitációról – sérült emberek foglalkoztatásáról – beszélünk,
ők adott munkahelyeken gazdasági hasznot hozó tevékenységet végeznek, pénzt
keresnek, adót fizetnek. Beilleszkednek abba a gazdaságba, amelybe mindenki
más, kezdve a gyermekektől, folytatva a dolgozó emberekkel, akik családjukat
tartják fenn, meg a nyugdíjasokkal és így tovább. A modern szemlélet a munkát a
rehabilitáció egyik sarkpontjának tekinti. Az európai és az amerikai kultúrában –
jelentős részben éppen a nyomaiban, illetve a kultúra mélyén még ma is élő
protestáns gazdaságetika hatásai révén – érték a munka, és igen nagy súlyt kap a
teljesítmény és a kreativitás. Világszerte egyre jelentősebbé váló tényező ez. A
rehabilitáció gyakorlatának, mint adottsággal kell vele számolnia.
Az eredményes, jól végzett munka az egyén önértékelésének alapjaihoz tartozik. A
munkához való viszony két legfontosabb elemét a motiváció és a – megmaradt
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vagy megszerzett – képesség adja (Nagi 1969.). A felmerülő problémák köre
azonban talán még az eddigieknél is lényegesen szélesebb. Hiszen a rehabilitációra
szoruló egyént egyaránt sújtja munka- és keresőképességének teljes vagy végleges
elvesztése, szaktudásának, tapasztalatainak elveszítése, egyértelmű süllyedés
státus és presztízs tekintetében, illetve igen gyakran a függő helyzetbe jutás.
Családjának a jövedelemcsökkenés, a státusveszteség, a másoktól való
megnövekedett függőség, a sérült családtagról való gondoskodás jut osztályrészül.
A közösséget a fogyatékosság egyebek mellett a tapasztalat, a szaktudás, a
munkaerő teljes vagy végleges elveszítésével, ezek hozadékának kiesésével és a
gondozás költségeivel rövidíti meg.
Az eredményes foglalkozási rehabilitáció különféle intézkedéseknek roppant
széles körét igényli. Szükséges orvosi kezelés, a munkahely adaptációja,
megfelelő munkafeltételek, rekreációs lehetőségek, oktatási-képzési szolgáltatások
és a közösségi élet, a művelődés, az önképzés számtalan formája. A fogyatékosság
és a rehabilitáció vizsgálata a hagyományos, nagy vizsgálatokban csak a legritkább
esetben kap helyet. A jóléti állam és a mindennapi értelemben vett jólét
interpretációiból éppúgy hiányzik, mint az egészség-gazdaságtan hagyományos
szemléletben íródott köteteiből. Ahol mégis szóba jön, ott csak a formális
gazdaságszemlélet álláspontjáról és egyoldalúan vizsgálják (pl. Schiecke 1981.).
Pedig a gazdasági folyamatok szempontjából különösen fontosak lennének például
a pszichológiai vizsgálatok eredményei. Ha ilyet mégis végeznek, rendre
bebizonyosodik, hogy sem az egyes sérült egyén, sem a szociális csoportok, sem a
társadalom „lelki egészsége” szempontjából nem az elzárás, hanem a sérült
emberek integrációja a helyes út. Keserű tapasztalatok tömege jelzi a sérültekkel
szembeni előítéletek erejét. Hazai és külföldi vizsgálatok (Kárpáti 1978, Lasden
1982, Nathanson–Lambert 1981, Weisgram 1980) egyaránt alátámasztják ezt a
megfigyelést. A fogyatékos dolgozók foglalkoztatását gátló és hátrányos
megkülönböztetésüket ösztönző előítéletek egyik forrása, hogy nem ismerik őket.
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Mikor eredményes a rehabilitáció?
Bizonyára minden felelős szakember számára nehezen megválaszolható
kérdésről van szó. De amennyiben saját munkánk értékét fel akarjuk mérni,
akkor elkerülhetetlen a kérdés megválaszolása.
Ha azt látjuk, hogy az általunk segített személy testi, szervi egészségben, pozitív
érzelmi kapcsolatok biztosságában, önmagát és másokat megbecsülve él és
munkájában is kezdi megtalálni magát, akkor jogosan reménykedhetünk, hogy
rövidesen fölöslegessé válunk számára. A rehabilitáció sikerét anyagiakban is ki
lehet fejezni.
A rehabilitált személy az általa létrehozott termék piaci értékéből él, továbbá az
által létrehozott nyereségből javítja, gazdagítja azt a rehabilitációs rendszert,
mely segített neki és segíthet más rászorultaknak is. A rehabilitált személy részt
vesz a társadalmi újraelosztási alapok létrehozásában. A rehabilitációs szervezet
társadalombiztosítási járulékot fizet a rehabilitált munkavállalója bére után.
A rehabilitált személy önbecsülését erősíti a tiszteletreméltó, személyi
jövedelemadót fizető polgárok közösségébe való tartozás.
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Néhány alapfogalom
A fogyatékosság a világ tetszőleges országának bármely népességcsoportjában
(populációjában) előforduló nagyszámú különböző funkcionális korlátozottság
összefoglaló elnevezése. A fogyatékosság okozója lehet fizikai, értelmi vagy
érzékszervi károsodás, egészségi állapot vagy lelki betegség. Ezek a
károsodások, ezen állapotok vagy betegségek lehetnek állandó vagy átmeneti
természetűek.
A hátrányos helyzet fogalom a közösség életében a másokkal egyenlő szintű
részvétel lehetőségének elvesztését vagy korlátozottságát jelenti. A fogyatékos
emberek és környezetük szembenállását írja le. E fogalom célja, hogy ráirányítsa
a figyelmet a környezetnek, valamint a társadalom számos szervezett
tevékenységének

(pl.

információközlés,

kommunikáció

és

oktatás)

hiányosságaira, amelyek megakadályozzák a fogyatékossággal élőket az egyenlő
részvételben.
A fogyatékosság és hátrányos helyzet fogalmak használatát, ahogyan
meghatároztuk őket a fenti bekezdésekben, a fogyatékosság történetének
legutolsó szakasza fényében kell szemlélnünk. A hetvenes években a
fogyatékossággal élők szervezeteinek képviselői és a terület szakértői
erőteljesen felléptek a kor terminológiája ellen. A két fogalmat gyakran igen
homályos és zavaró módon használták, s ez aligha segített az irányelvek
kialakítása és a politikai tevékenység terén. A terminológia egészségügyi és
diagnosztikai megközelítést tükrözött, ami nem vette figyelembe a társadalmi
környezet tökéletlenségeit és hibáit.
1980-ban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elfogadta a károsodások,
fogyatékosságok és hátrányok nemzetközi osztályozását, amely pontosabb,
ugyanakkor

relativisztikusabb

fogyatékosságok

és

megközelítést

hátrányok

nemzetközi
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javasolt.

A

osztályozása

károsodások,
világosan

megkülönbözteti a három fogalmat. Ezt széles körben alkalmazzák a
rehabilitáció, az oktatás, a statisztika, a politikai irányelvek, a törvényhozás, a
demográfia, a szociológia, a gazdaságtan és az antropológia területein. Egyes
felhasználók azonban aggályaikat fejezték ki, mert a hátrányos helyzetnek az
Osztályozásban szereplő megfogalmazása még mindig túl orvosi, túlságosan az
egyénre összpontosít, és nem tisztázza megfelelő módon a társadalmi viszonyok
vagy elvárások és az egyén képességeinek összefüggéseit. A felhasználók 12 év
alatt felmerült ilyen és hasonló aggályait figyelembe fogják venni az
Osztályozás leendő felülvizsgálata során.
A megelőzés fogalma olyan tevékenységre vonatkozik, amely arra irányul, hogy
megelőzzék a fizikai, értelmi, pszichiátriai vagy érzékszervi károsodások
létrejöttét (elsődleges megelőzés), vagy megelőzzék, hogy a károsodás állandó
korlátozottságot vagy fogyatékosságot idézzen elő (másodlagos megelőzés). A
megelőzés része lehet sok különböző tevékenység, így az elsődleges
egészségvédelem, a születés előtti és utáni gondozás, táplálkozási felvilágosítás,
immunizációs

kampányok

a

fertőző

betegségek

ellen,

a

járványok

megakadályozására tett intézkedések, biztonsági előírások, a különböző
balesetek elhárítását célzó programok (beleértve a munkahelyek átalakítását,
hogy megelőzzék a foglalkozásból eredő fogyatékosságokat és betegségeket),
valamint a környezetszennyezésből és fegyveres konfliktusokból eredő
rokkantság megelőzése.
A rehabilitáció fogalma arra a folyamatra utal, amelyben a fogyatékossággal
élőket képessé teszik arra, hogy elérjék és fenntartsák optimális fizikai,
érzékszervi, értelmi, pszichiátriai, illetve társadalmi funkciószintjüket, így pl.
ellátják őket azokkal az eszközökkel, amelyekkel magasabb fokú függetlenséget
érhetnek el. A rehabilitációhoz tartozhatnak intézkedések bizonyos funkciók
biztosítására vagy helyreállítására, illetve így bizonyos funkció elvesztésének
vagy hiányának vagy bizonyos funkciókban korlátozottságának kompenzálására.
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A rehabilitációs folyamatnak nem része a kezdeti orvosi ellátás. De
hozzátartozik az intézkedések és tevékenységek széles köre az alapvető és
általános rehabilitációtól a célorientált tevékenységekig, pl. a foglalkozási
rehabilitáció.
Rehabilitációs program olyan komplex szolgáltatás, mely a megváltozott
munkaképességű személy orvosi- és szociális rehabilitációját foglalja magába.
Védőfoglalkoztatás megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása,
mely az alábbi feltételeknek felel meg:
–

A foglalkoztatottak munkaképességének megváltozottságát az OOSZI
határozatban rögzítette.

– A

munkaképesség

megváltozottságának

mértéke

a

törvényben

meghatározottaknak megfelel.
– A foglalkoztatás során a megmaradt munkateljesítményhez igazodó
foglalkoztatási feltételek biztosítottak.
–

A munkavállaló és a munkáltató között a törvényi rendelkezéseknek
megfelelő munkaszerződés igazolja a munkaviszonyt.

Gondozás a rehabilitációs programon belül a személy testi, lelki és szociális
állapotának folyamatos nyomon követése, az állapotának megfelelő orvosi,
pszichológiai és szociális eszközök mozgósítása annak érdekében, hogy a tartós
egészségkárosodás

miatt

csökkent

munkaképességű

teljesítőképességének optimalizálása és stabilizációja megtörténjen.
A gondozás két úton valósulhat meg:
–

Foglalkozás-egészségügyi keretek között végzett gondozás.

– Speciális keretek között végzett gondozás.
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személy

Megváltozott
következtében

munkaképességű
megváltozott

munkavállaló

munkaképességű

egészségkárosodás

személyek,

akik

csak

védőfoglalkoztatás keretei között foglalkoztathatók.
Az esélyegyenlőség biztosítása azt a folyamatot jelenti, amely által a társadalom
különböző rendszerei és a környezet, így a szolgáltatások, tevékenységek,
információk és a dokumentációk mindenki, de különösen a fogyatékossággal
élők számára hozzáférhetőkké válnak.
Az egyenlő jogok alapelve magában foglalja, hogy minden egyes egyén
szükségletei egyenlő fontosságúak, ezen szükségletek alapján kell végezni a
társadalmi tervezést, és minden erőforrást úgy kell alkalmazni, hogy minden
egyes

egyénnek

biztosítsák

az

egyenlő

részvétel

lehetőségét.

A

fogyatékossággal élők a társadalom tagjai, és joguk van helyi közösségük
keretein beül maradni. Meg kell kapniuk a kellő támogatást az oktatás, az
egészségügy, a foglalkoztatás és a szociális szolgáltatások hétköznapi
struktúráiban.
Amint

a

fogyatékossággal

élők

egyenlő

jogokat

kapnak,

egyenlő

kötelezettségek is hárulnak rájuk. Amint megkapják ezeket a jogokat, a
társadalom emelje elvárásait a fogyatékossággal élőkkel szemben. Az
esélyegyenlőség biztosítása folyamatának részeként meg kell adni a kellő
segítséget a fogyatékossággal élőknek, hogy vállalhassák a teljes körű
felelősséget a társadalom tagjaiként.
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Rehabilitációs tevékenység
Csökkent munkaképességű, vagy megváltozott munkaképességű-e az a személy,
aki élete során átmenetileg, vagy tartósan rehabilitációs vállalatnál tud csak
munkát találni?
A mérhető teljesítmény, a diszkrimináció elkerülése, a segítő feltételek
szükségessége mind, mind olyan tényezők, melyek véleményünk kialakításában
szerepet játszanak. Nem biztos, hogy elkerülhetetlen választás a segített személy
munkaképességének minősítésében. Lehet, hogy az orvosi vizsgálat, a fennálló
betegségből fakadó egészségkárosodás nyomán talán kissé sémásan egyúttal a
munkaképesség csökkenést is deklarál, de ha a foglalkoztatás felől közelítjük a
kérdést, akkor azt a problémát is kezelni kell, amikor az egészségi állapot
változását

nem

követi

szükségszerűen

a

munkaképesség

csökkenés

megállapíthatósága, mert a személy bár nem tudja korábbi munkáját tovább
folytatni, de más területen átlagos, normatív a teljesítménye, tehát megváltozott
a munkaképessége.
Akár

csökkent

valakinek

a

munkaképessége,

akár

megváltozott

a

munkaképessége, mindenképpen hátrányos foglalkoztatási helyzetbe került,
mert megkülönböztetett odafordulást, figyelmet, a foglalkoztatási feltételek
személyre szabását igényli. Ismerve az agresszíven eredmény és profitorientált
gazdálkodó szervezetek foglalkoztatási viszonyait, a valós helyzet leírása
elegendő számunkra a hátrányos foglalkozási helyzet kifejezése.
A helyzetet bonyolítja egyrészt, hogy a specifikus egészségkárosodásoknak
nincsenek megfelelő specifikus foglalkoztathatósági korlátozottságai. Egymástól
igen nagymértékben különböző betegségek, tartós egészségkárosodások
okozhatnak azonos foglalkoztathatósági korlátokat. Másrészt a “csupán”
megváltozott munkaképességű egyén további, akár korábbi, vagy másik
munkahelyen való munkavállalásának egyáltalán nincsenek meg a munkaerőpiaci feltételei.
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Csökkent munkaképességű személyek
Húsz éves munkahely teremtési és foglalkoztatási gyakorlatunk tapasztalatait
figyelembe véve elmondhatjuk, hogy a hátrányos foglalkoztatási helyzetű
személyek között túlnyomó többségben vannak a csökkent munkaképességűek.
A munkaképesség értelmezése
A munkaképességet az egészség normatív értelmezéséből közelíthetjük meg.
Figyelembe vesszük az egészségkárosodás előtti foglalkoztatottsági helyzetet.
A munkaképesség megítélése során összevethetjük egy konkrét személy
jellemzőit:
aktuálisan prognosztikusan
a testi állapot normatíváival
a lelki állapot normáival
a szociális tényezők közül:
a képzettségi normatívákkal
az egészségkárosodás előtti foglalkoztatás normatíváival
jövőbeli, lehetséges foglalkoztatások normatíváival
Mint tudjuk a normatívák változékonyak. A normatívák egy adott történelmi
időszak szociokulturális oki és okozati szerepkörben egyaránt feltűnő és hatni
képes képződményei, melyek a társadalom-alakulási folyamat visszacsatolási
rendszerének

rendkívül

hatékony

katalizátorai.

Ebből

következően

a

munkaképesség megítélése is szociokulturális időszakonként változó. Az
elbírálás szempontjai is folyamatosan felülvizsgálandók. Különösen akkor, ha
figyelembe vesszük, hogy a fenti normatívákat egy nagy normatíva fényében
mérjük és értékeljük, ez pedig a teljesítményelvárások normatívája.
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A ROLFIM Szövetkezet rehabilitációs alapelvei
1. Az életszerűség elve.

Rehabilitációs szervezetünk, vállalatunk nem lehet az illuzionisztikus nyugalom
szigete. Szervezetünk küldetése nem az, hogy teljes egészében megkímélje az
általunk segített személyt a környezeti valóság mindennapos konfliktusaitól.
2. Az adequat terhelés elve
A

követelmények

messzemenően

figyelemmel

vannak

az

egyéni

teljesítőképességre. A fokozatosan növekvő terhelés alkalmazása.
3. Az adaptáció elve.

A foglalkoztatás eszközei és módszerei alkalmazkodnak az egészségkárosodott
személyhez.
4. A rendszeresség

Az előzetes tervezés következetes végrehajtásán alapszik.
5. A folyamatosság elve

Az egyenletes feltételeket biztosító, megszakítás nélküli foglalkoztatás
biztosítása.
6. A türelmesség elve

A tolerancia, a másság elviselése
7. A rugalmasság elve

A segített személy változásainak gyors követése
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A rehabilitációs program értékrendje
Szeretnénk

hozzájárulni

ahhoz,

hogy

az

egyének

közelebb

jussanak

önmagukhoz és a környezetüket alkotó világhoz. Szeretnénk hozzájárulni az
egyének személyiségi lehetőségeinek felszabadításához. Szeretnénk, hogy az
általunk segített személyek átélhessék a cselekvő felelősség szabadságát.
Tapasztalataink szerint számosan akadnak olyanok, akik minden eszközzel
tagadni igyekeznek saját szabadságuk és önállóságuk tényét. Ismerünk
olyanokat, akik önmagukra vonatkozó döntéseik szabadságát azt állítva utasítják
el, hogy „az ember nem tehet másként, mert ma ez így van, ilyenek a szokások, a
többiek ugyanezt csinálják, stb.…” Mások valamilyen hatalom által kényszerítve
érzik magukat, hogy így és ne másként cselekedjenek. Tehát a felelősséget
elhárítók egyik csoportja azt állítja, hogy csak azt akarják, amit mások is
tesznek, míg a másik csoport csak azt teszi, amit mások akarnak tőle.
Ezek a személyek félelmetesnek érzik azt, hogy az élet választási lehetőséget
biztosít az embernek. Ezek a személyek nehezen fogadják el, hogy el kell
jutniuk önmagukhoz, szabadságukhoz, mint döntések alapjához.
„Semmiképpen sem kerülhetjük el, hogy döntsünk, s hogy döntésünk
önmagunkra vonatkozzék, a hogy felelősek legyünk.” (K.Jaspers)
Az egyénnek fel kell ismernie szabadsága valódi tartalmát. „Szabadnak lenni
nem azt jelenti, hogy meg tudjuk tenni amit akarunk, hanem, hogy azt akarjuk,
amit meg tudunk tenni.” (J.P. Sartre)
A minden emberben benne rejlő szabadság életre keltésének egyetlen lehetősége
a cselekvés. Csak a cselekvésben van realitás. Felelősek vagyunk azért, amik
vagyunk. Az ember választásaiban, döntéseiben, cselekedeteiben naponta
újrateremteni magát. „Persze, hogy ez a gondolat rosszul esik azoknak, akiknek
nem sikerült az életük, de másfelől megérteti az emberekkel, hogy csak a
valóság számít” (J.P: Sartre)
Szemléletünk nem azt sugallja, hogy hagyjuk magára az egyént!
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A mi

segítő

közbenjárásunk

nem arra törekszik,

hogy

“tekintélyes

útmutatásokkal” lássuk el a nehézségekkel küszködőket. Nem vállalkozunk arra,
hogy bárki helyett is megoldjuk a problémákat. Arra törekszünk, hogy az
általunk segített személy maga váljon képessé nehézségei megoldására, akár az
általunk teremtett lehetőségek kiaknázása útján is.
Azért dolgozunk, hogy segítsük az egyént szabadsága felismerésében és
elfogadásában. Elmarasztaló, elítélő felhang nélkül, is fel akarjuk tárni az egyén
előtt a konkrétan rá jellemző szabadság-elhárítási módokat. Érzelmi, gondolati
befogadóképességéhez alkalmazkodó ütemben közelítjük az egyénben rejlő
felelősséget. A magárahagyatottságból fakadó rettegés megelőzésére az egyén
mellé állunk. Biztosítjuk arról, hogy amíg biztonságigényének önálló
kielégítésére nem lesz képes, addig mellette vagyunk.
Segítünk a személyben rejlő adottságok, készségek felismerésében, ezáltal is
erősítjük egyéni szabadsága vállalásának indítékát.
Azért is dolgozunk, hogy közreműködjünk az egyén szabadságmegvalósítása
külső feltételeinek kialakításában. A legfontosabb külső lehetőségként egy
kommunikációs közegbe helyezzük az egyént. „Embertársaink színe előtt érjük
el önmagunkat, s ők éppoly biztosak számunkra, mint önmagunk” (J.P. Sartre)
Magunkról bármiféle igazsághoz csupán embertársainkon keresztül juthatunk el.
Az interszubjektivitásnak ebben a világában döntheti el az ember, hogy mi
önmaga, és mik embertársai. Ezen külső közeg olyan nyomást gyakorol az
egyénekre, hogy nem lehet meg morál választása nélkül. Az ember a többiek
jelenlétében választ, előttük választja meg önmagát.
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Értékrendünk további alapelemei:
a törődés
a felelősség
a tisztelet
a másik megismerésére való törekvés
Az emberi kapcsolataiban beszűkült, magányosan sodródó egyén számára a
törődés legapróbb jelei is igen nagy értéket jelentenek. Az egyén
közösségbeilleszkedése, vagy munkateljesítményének stabilitása nem érhető el
kizárólag fegyelmi eszközökkel. A valahová tartozás érzésének kialakítása,
erősítése nélkülözhetetlen az alkalmazkodási teljesítmény növeléséhez.
A felelősség a segítés során az egyénnel, az egyénért tettek következményeivel
való számolást jelenti. Ez a realitás mindenkori kontrollálása és annak
elősegítése, hogy az általunk segített egyén személyiségváltozása a realitás
követelményeit kövesse.
A tisztelet azt jelenti számunkra, hogy az egyén nem eszköz, hanem maga a cél.
Arra törekszünk, hogy derüljenek ki az egyén személyiségi szükségletei. Legyen
képes életében olyan értékeket kialakítani, melyek önmaga és mások által is
megbecsülhetők.
Mindezek nem valósulhatnak meg, ha nem ismerjük meg az egyént. Az egyén
belső világának megismerése nélkül nem tudunk számára érvényes boldogulási
utak kialakításához hozzájárulni.
A foglalkoztatás szerepe
Az egyén társadalmi readaptációját szolgálva azt próbáljuk elősegíteni, hogy az
általunk segített személy emberi kapcsolataiban a törődés, a felelősség, a
tisztelet és a másik megismerésére való törekvés nyerjen egyre nagyobb teret.
Ezen magatartásformák egyik legszokványosabb terepe a munka világa.
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Az elmúlt évek során több védőmunkahelyet teremtettünk, ezzel alapvető célunk
az volt, hogy:
− segítsünk

klienseink

társadalmi

presztízsének

és

önbecsülésének

megőrzésében;
− próbáljuk megelőzni a hozzánk segítségért forduló személy kapcsolatainak

sorvadását;
− előzzük meg az egyén pszichoszomatikus károsodásait;
− szüntessük meg deviáns helyzetét;
− járuljunk hozzá az egyén egzisztenciális vákuum helyzete felszámolásához.
A rehabilitációs rendszerből való kivezetés
A rehabilitáció, mint kivezető út
A rehabilitáció fogalmának általunk elfogadott és használt meghatározása a
következő:
Rehabilitáció az a folyamat, melynek eredménye egy egészségkárosodott
személy maradvány–teljesítőképességéhez igazodó képesség fejlesztés, és egy
optimális teljesítményszint kialakítása.

A definíció által közvetített szemlélet szerint a rehabilitációs tevékenység nem
egyszerűen a megváltozott munkaképességű egyén állapotában való stagnálás
elérése, bár sok esetben ez is nagy eredménynek számít, hanem a meglévő
képességek kibontakoztatása.
Ezen rehabilitációs tevékenység olyan folyamat, amelynek eredményei általában
csak hosszú évek számos buktatója után válik nyilvánvalóvá, s amelynek
érdekében nap mint nap szem előtt kell tartanunk szervezetünk rehabilitációs
alapelveit.
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A rehabilitációs tevékenység számos tényezője közül számunkra legfontosabb a
folyamat alanya és célja: az egyén maga.
Az egyén saját szabadságának helyes értelmezése, mint kivezető út
Azzal,

hogy

az

egyént

mintegy

rávezetjük

a

társadalom

passzív

ellátórendszereinek igénybevételére, anélkül, hogy lehetőséget adnánk saját
képességeinek megfelelő értelmes tevékenység végzésére, elvesszük tőle az
egyéni szabadságával való rendelkezés lehetőségét.
„…az individualizmus előtti világ kötelékeitől megszabadult modern ember, akit
e kötelékek egyidejűleg védtek és korlátoztak is, nem tett szert olyan, pozitív
értelemben vett szabadságra, amelyben individuális énjét kiteljesíthetné. Más
szóval, nem vált lehetségessé értelmi, érzelmi és érzéki adottságainak kifejezése.
A szabadság ugyan meghozta a függetlenség és racionalitás adományát, de
elszigeteltté s ezáltal szorongóvá és tehetetlenné tette. Ez az elszigeteltség
elviselhetetlen. A szabadság terhe elöl az ember vagy új függőségekbe és
alávetettségekbe menekül, vagy eljut az individualitásra és egyediségre építő
pozitív szabadság megvalósításához.” (E. Fromm: Menekülés a szabadság elöl)
A társadalmi kapcsolatok lazulása, a szocialista típusú teljes foglalkoztatás
elvének elsorvadása, a liberális piacgazdaság térhódítása, s ezzel együtt az
állami ellátórendszerek leépítése sok ember számára a talajnélküliség érzetét
alakította ki. Ezáltal a szabadság nem csupán lehetőségként, hanem
egzisztenciális veszélyforrásként is jelentkezhetett.
A rehabilitációs rendszerbe került, talajt vesztett egyén számára egyik, s talán
egyetlen, a társadalmi integrációt elősegítő út az egyént megtartó közösségek
védelme, létrejöttüknek elősegítése:
Család
Kisközösségek
Munkahely
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Szervezetünk a három közösségi forma közül a munkahelyet biztosítja a
megváltozott munkaképességű egyének számára.
A szervezetünkben segítő tevékenységet is ellátó dolgozó (gyakorlatirányító)
talán legfontosabb feladata, hogy a körülményekhez és lehetőségekhez mérten
aktívan részt vegyenek rehabilitációs tevékenységünk értékrendjének a
munkahelyeken történő megvalósításában. Ennek fontossága azért sem
hanyagolható el, mivel sok személy számára a munkahely jelenti az egyetlen
lehetőséget a közösségi kapcsolatok átélésére. Ezért sem rendkívüli, hogy
ezeknek a személyeknek a rehabilitációs rendszerből való kivezetése nem jelenti
a Szövetkezetből való kilépést, feltéve, ha itt kapja meg a számára szükséges
szakmai, illetve a társadalmi élethez szükséges megbecsülést.
A rehabilitációs folyamat eredményességét érzékeltető szempontok:
Egészségi (testi, lelki)
Társadalmi, szociális
Gazdasági
Ha azt látjuk, hogy az általunk segített személy testi, szervi egészségben, pozitív
érzelmi kapcsolatok biztosságában, önmagát és másokat megbecsülve él és
munkájában is kezdi megtalálni magát, akkor jogosan reménykedhetünk, hogy
rövidesen fölöslegessé válunk számára.
A rehabilitált személy az általa létrehozott termék piaci értékéből él, továbbá az
által létrehozott nyereségből javítja, gazdagítja azt a rehabilitációs rendszert,
mely segített neki és segíthet más rászorultaknak is. A rehabilitált személy részt
vesz a társadalmi újraelosztási alapok létrehozásában. A rehabilitációs
célszervezet társadalombiztosítási járulékot fizet a rehabilitált munkavállalója
bére után.
A rehabilitált személy önbecsülését erősíti a tiszteletreméltó, személyi
jövedelemadót fizető polgárok közösségébe való tartozás.
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IV. A Szövetkezetnél végzett átvilágítás eredményei – következtetések
A ROLFIM Szövetkezet működése feladat csoportok szerint jól tagolható,
ugyanakkor szervezeti egységekben és azok irányításában nincs kialakult
vezetési struktúra, nem alakult még ki ágazati, vagy szakterület rendszer. Az
átvilágítás az alábbiakat tárta fel.
K. P.
A telephely meghatározó személyisége. Hozzátartozik a telephely összes fizikai
dolgozójának irányítása. K. úr nem megváltozott munkaképességű személy, de
több mint 15 év megváltozott munkaképességű dolgozókkal eltöltött
munkaviszonyának köszönhetően nagy tapasztalatra, tudásra és tiszteletre tett
szert a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása, irányítása
terén.
Villamosmérnök végzettsége lévén műszaki ismeretei, szakértelme, tapasztalata
nélkülözhetetlen a Szövetkezet működésében.
A beszélgetéseket célirányosan a humán erőforrás irányítás, műszaki feltétel,
vállalkozási

tevékenység,

árképzés,

döntési

mechanizmusok

témaköré

szerveztük.
Humán erőforrás
Az elektromos és elektronikai berendezések bontása speciális képességeket vár a
munkavállalóktól.

A

termékek

bontása

pontosságot,

odafigyelést

és

kézügyességet igényel. A dolgozók képzettsége nem teszi lehetővé a munka
azonnali, gyakorlat nélküli megkezdését, de a betanítás során kellő figyelemmel
elsajátíthatják a bontási tevékenység alapvető, fontos követelményeit, a munka
végzése során folyamatosan fejlődhetnek.
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Egyéni beszélgetésekből ismert számára az egyes dolgozók megváltozott
munkaképességének

kóroka,

vagyis

az

egészségkárosodás

mértékét

meghatározó betegség. Nem rendelkezik szakirányú képzettséggel, de az átlagon
felüli

érdeklődést

mutat

a

megváltozott

munkaképességű

személyek

rehabilitációs lehetőségei iránt.
Az emberek korrekt teljesítmény szintjének mérése jelenleg kialakítás alatt áll.
Figyelik a dolgozókat, napi munkateljesítményükről írásbeli anyagot készítenek.
A termékszerkezet (piac)
A Szövetkezet hosszú éveken keresztül bérmunkák felvállalásából, teljesítéséből
fedezte költségeit. Ez a tevékenység azonban a megerősödött piaci feltételek és
követelmények miatt nem biztosította a szükséges árbevételt, ezért új
tevékenységet, az elektromos és elektronikai berendezések bontását alakították
ki. A szerszám- és géppark folyamatosan fejlesztésre került és mára rendelkezik
a kézi bontású technológia alapvető szükségleteinek feltételeivel.
Árképzés
Az árképzés sajátos feltételek szerint zajlik. Befolyásoló tényező a
gazdaságosság,

a

kapacitások

kihasználása,

a

munkaerő

képzettsége,

munkavégző képességének állapota, likviditási helyzetek. Természetesen
mindezeket felülmúlja a piac elvárása. Hiába számolja ki a szükséges
feltételeket, ha a piac ezekről nem kíván tudomást venni. A termék ára attól
függ, mennyiért lehet eladni. Természetesen van kiszámolt rezsióradíj, és
optimális

kapacitás

kihasználás,

de

alkalmazkodnak.

55

a

feltételek

ehhez

nem

mindig

Döntési mechanizmus
A dolgozók napi feladataik meghatározása területén teljes hatáskörrel
rendelkezik. Az árajánlatok kiadása, kiszámítása, a szükséges anyagok
megrendelése az ügyvezetővel egyeztetve zajlik.
Munkáját az általa, valamint az ügyvezető elnök által kinevezett csoportvezető,
Szkibák Géza segíti. Vele az átvilágítás ügyében külön interjú készül. Az
irányításuk napi egyeztetéseken keresztül folyik.
Á. I-né.
A telephelyen a feladata az illó olajok töltésével, csomagolásával, raktározásával
foglalkozó dolgozók munkájának szervezése, irányítása. Á-né megváltozott
munkaképességű személy, több éve foglalkozik megváltozott munkaképességű
emberekkel. A dolgozók tisztelik, elfogadják szakmai tanácsait, utasításait.
Nem részese a piaci folyamatoknak, az árképzés rendszerének, a műszaki
tervezésnek így vele elsősorban a humán erőforrás állapotáról lehetett beszélni.
A munkafolyamatok szervezése során tekintettel kell lennünk a dolgozók
munkabíró képességére. A saját betegségeiken kívül számos problémával
keresnek meg a dolgozók, többel sikerült jó viszonyt kiépíteni és így gyakran
elmondják személyes problémáikat. Ezek közül a legtöbbször családi, valamint
családon belüli bajokról számolnak be. Ez gyakran nehezíti munkahelyi
koncentrációjukat. Figyelmüket lekötik egzisztenciális nehézségeik fölötti
morfondírozásuk.
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A ROLFIM Szövetkezet működésének sajátosságai
Az előző fejezetben a helyszíni tapasztalatok alapján a vezető beosztású
dolgozók szempontjából mutattuk be a működés sajátosságait. Most a társaság
egészének, a szervezeti struktúra működésének, a belső és külső kapcsolatok
rendjének, illetve hatékonyságának elemzésével, az erős és gyenge pontok
feltárásával alapozzuk meg a későbbi javaslatokat.
A célszervezetek sajátos működése
A célszervezetek sajátos működésére alapvetően a termelésből származó
árbevétel és a rehabilitációs feladatok ellátásáért kapott támogatás, mint bevétel
és az ezekhez tartozó kiadások egyensúlyban tartása a jellemző.
Sajátos gazdálkodási paraméterei közül az alábbiak teljesülnek:
Dotáció:
A Szövetkezet a működéséhez folyamatos állami támogatásban részesül. A
dotáció igénylésének alapja a mindenkori megváltozott munkaképességű
dolgozók átlagos állományi létszáma. Sokan ezért a dotációt bértámogatási
rendszernek gondolják, pedig ez csak a vetítési alap. Természetesen erősíti ezt a
nézetet az is, hogy az egészségkárosodás mértékét orvosi szempontból elemző
„leszázalékolási” skálán a súlyosabbnak minősített dolgozók támogatása
magasabb mértékű. Az eredményes rehabilitáció számos feltételét kell ezen
dotációnak biztosítani úgy, hogy a gazdálkodás eredményesen legyen
folytatható.
A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a következők szerint
mutatja

be

a

sajátos

problémát

az

vitaanyagában:
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átszervezés

érdekében

közzétett

A jelenlegi támogatási rendszer működésében mutatkozó problémák
Az egészségi állapotuk, fogyatékosságuk miatt megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatását elősegítő, munkáltatók által igénybe vehető
támogatások túlnyomó része a 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendeletben
(Együttes rendelet) meghatározott feltételek alapján, normatív módon, az
adóhatóságon keresztül, költségvetési támogatásként vehető igénybe. Az
együttes rendelet születése óta több mint húsz módosítást élt meg,
legjelentősebb 1996. január 1-ével történt, bevezetve a kijelölt célszervezetek
esetében a ma is hatályos négykulcsos támogatási sémát, amely a
munkaképesség változás és a fogyatékosság mértékét vette alapul. A
célszervezeti kijelöléssel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek és szociális
foglalkoztatók - a munkaképesség változás mértékétől függetlenül - a
megváltozott

munkaképességű

dolgozók

átlagos

statisztikai

állományi

létszámának az összes dolgozó hasonlóan számított létszámára vetített aránya
alapján igényelhetnek sávosan emelkedő támogatást (az Együttes rendelet
megfogalmazása alapján "dotáció"). A támogatás vetítési alapja a mindenkori
minimálbér.
Komoly problémát jelent, hogy a célszervezetek gazdálkodási formája
meglehetősen sajátos. Nagy állami támogatottságuk miatt védett szervezeteknek
nevezzük őket, de védettségük a jogi szabályozásban ellentmondásosan
érvényesül. Adózás tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartoznak, közterheik minden más
munkáltatóval azonosak. Versenyfeltételek között működnek, minimum 60 %ban tartósan egészségkárosodott dolgozókkal. Csökkent termelési kapacitásukat
az állam jelentős dotációval kompenzálja. Profit termelésben érdekeltek, de az
elérhető nyereségük korlátozott. (eredményük nem haladhatja meg a kötelező
árbevétel 6 %-át, mert ellenkező esetben az állami támogatás egy részének
visszafizetésére kötelezettek).
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A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának jelenlegi
helyzetét nagymértékben meghatározza az érdekeltségi rendszer, amelynek
jogszabályi alapját a többször módosított együttes rendelet adja. A
Fogyatékosügyi Tanács (FOT), valamint az Országos Fogyatékosügyi Program összhangban az Európai Unióban kialakult paradigmával - az élet minden fontos
területén, így a munka világában is az integrált foglalkoztatás elősegítését tűzte
ki célul. Az uniós tagállamok a kilencvenes években már ennek megfelelően
alakították át a munkapiac struktúráját meghatározó foglalkoztatáspolitikai
eszközöket.
Az ehhez hasonló struktúra kialakításához elengedhetetlen a jelenlegi
szabályozás áttekintése, így a megváltozott munkaképességű emberek
foglalkoztatásában meghatározó helyet elfoglaló együttes rendelet munkáltatók
támogatására vonatkozó részeinek felülvizsgálata.
A KSH 2002. II. negyedévében lefolytatott a lakosság gazdasági aktivitásának
rendszeres felméréséhez kapcsolódó vizsgálat szerint a tartósan fennálló
egészségi problémával, fogyatékkal élők száma 748.174 fő, ezen belül a hazai
nyugdíjba vonulási szabályok szerint munkavállalási korú személyek száma 656
ezer fő. Ebből a körből a munkaerőpiacon 95 ezer fő – alig 15% - jelenik meg, a
foglalkoztatásban lévő személyek száma 86 ezer fő, az érintettek 13%-a.
A megváltozott munkaképességű dolgozók jelentős részét az együttes rendelet
alapján

támogatott

célszervezeteknél

foglalkoztatják,

számuk

2002.

decemberében 31 159 fő volt. A 2002-ben kifizetett dotáció (37,8 milliárd Ft)
90%-át e szervezetek vették igénybe. 2003. december 31-ig több mint 46
milliárd forint kifizetése történt meg, 2004-ben pedig több, mint 50 milliárd
forint volt. A jelenlegi érdekeltségi rendszer egyik sajátossága, hogy míg a nyílt
munkaerőpiacon

a

munkáltatók

alig

foglalkoztatnak

megváltozott

munkaképességű dolgozókat, viszonylag kevesen élnek a megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő támogatási lehetőséggel,
59

addig számos célszervezet a magasabb fajlagos támogatásra való jogosultság
megőrzése miatt a súlyosabban sérült dolgozók megtartásában érdekelt.
Legalább ilyen problémát jelent, hogy ezek a szervezetek azoknak a
munkavállalóknak

az

"elengedésében",

nyílt

munkaerőpiacra

történő

kivezetésében sem érdekeltek, akiknek megmaradt munkaképessége elegendő
(lehet) versenyfeltételek közötti munkavégzésre.
Ebből az anyagból is kitűnik, hogy várhatóan változások következnek a
támogatási rendszerben.

A támogatás funkciói
A támogatásnak kettős funkciót kell ellátnia. Egyfelől hozzá kell járulnia a
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztathatóságának javításához,
másfelől a tartós foglalkoztatás támogatásával elő kell segítenie a megmaradt
képességek minél teljesebb hasznosulását.
Nem csupán a foglalkoztatást kell szolgálnia, hanem a munkába állást, illetve az
azt megelőző, közvetlen előkészítő tevékenységet is, a munkahelyteremtést, a
munkatapasztalat szerzést, a munkahelyek átalakítását, a munkaeszközök
fejlesztését.

Elő

kell

segítenie

a

tartós

foglalkoztatási

körülmények

megteremtését, a munkahely megtartását (a munkaviszony alatti egészségi
állapot romlás esetén is), a képzettségnek megfelelő foglalkoztatás lehetőségét, a
munkahely elérését (a munkába járást).
A

munkáltatót

meghatározásával,

érdekeltté
szükség

kell
esetén

tenni

-

a

támogatás

korlátozásával

–

időtartamának

abban,

hogy

ne

foglalkoztasson tartósan olyan személyt, aki továbblépésre kész (alkalmassá
tehető) integrált munkahelyre. A munkavállaló számára pedig biztosítani kell a
szervezeten belüli fejlődés lehetőségét, az ehhez szükséges motivációt.
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A jelenlegi támogatási gyakorlattól eltérően a támogatások egyrészt a
foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személy béréhez kell kapcsolódni,
másrészt pedig a megváltozott munkaképességgel összefüggő konkrét
tevékenységekhez és szolgáltatásokhoz, azok előre rögzített, elszámolható
költségeihez. Az elszámolható költségek a különböző foglalkoztatási formákat
alkalmazó szervezetek esetén különbözőek lehetnek. Az egyes támogatások
tehát csak differenciált módon, az előre rögzített kritériumok alapján minősített
és kijelölt szervezetek számára lesznek elérhetők.
A foglalkoztatást segítő különböző jogszabályokban meghatározott, meglévő
állami támogatások felülvizsgálatával meg kell szüntetni a különböző források
párhuzamos

alkalmazhatóságát,

ezért

az

1991.

évi

A

foglalkoztatás

elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló IV. törvény(Flt.) és
végrehajtási rendeletei, valamint az új jogszabály által nyújtott támogatásokat
össze kell hangolni.

A piaci igények és lehetőségek, valamint a belső erőforrások összhangja
A korszerű megközelítések, a nemzetközi tapasztalatok azzal számolnak, hogy a
munkaképességében

korlátozott

emberek

többsége

az

elsődleges

munkaerőpiacon vállalt szerepe alapján jó foglalkoztatási és egzisztenciális
körülmények közül kerül hátrányos helyzetbe, de megfelelő tudással
rendelkezik, részben műszaki és elsősorban társadalmi ismeretekkel bír, amely
az alapvető műveltséget és világlátást feltételezi. Sajnos hazánkban a helyzet
nem éppen így fest. A megváltozott munkaképességűek nagy száma nem
elsősorban a munkahelyi balesetek, vagy egyéb károsodások miatt keletkezik,
hanem az életmódjában és a társadalomban bekövetkezett változások miatt
vesztette el munkahelyét és ezért menekült a „leszázalékolás” ugyan csekély de
biztos egzisztenciát jelentő státuszába. Ez a gondolatsor jelenti annak a tételnek
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a megfogalmazását, hogy a rehabilitációs szervezeteknél foglalkoztatott
munkaerő nagy része alacsony iskolai végzettségű, a társadalmi beilleszkedési
zavarok nagy többségüknél az évek alatt, melyet munkanélküli státuszban
töltöttek, kialakultak gyakran kezelésre szorulnak, vagy szorulnának. A
munkaerő kvalitása meghatározza a vállalható műszaki paraméterek körét,
ehhez még hozzájárul a szervezetek tőkehiánya, műszaki beruházási képességük
alacsony szintű állapota. A munkahely teremtő pályázatokon nyert támogatások,
és a dotációból adódó foglalkoztatási kényszerhelyzetet a megrendelők jól
ismerik és igyekeznek ezt kihasználni.
A társaság részben a foglalkoztatás biztosítása, részben a nyereségtermelés
érdekében a piac egy-egy szegmensében igyekszik magának részfeladatokat
megszerezni.
Az árképzés módszere és gyakorlata a szervezetnél
A kapacitás lekötés nem érvényesíthető a megrendelők felé. A rendelkezésre
álláshoz a műszaki feltételek biztosításához szükség van többletlétszám
foglalkoztatására. Ennek oka részben a nagyfokú hiányzás (elsősorban egészségi
állapot változás miatt), valamint az előbb említett termelésingadozás. A
rugalmas gyors változások követésére, még ha alacsony kvalitású munkák állnak
is

rendelkezésre,

a

megváltozott

munkaképességű

személyek

kevésbé

alkalmasak.
Természetesen a hatékony munkavégzés és eredményes árképzés egyik
követelménye lenne a termelést segítő beruházások, fejlesztések megvalósítása,
de erre a fent említett tőkehiány miatt nincs igazán lehetőség.
Gyakran a kényszerhelyzetekből adódóan a megrendelő diktál, felkínálja a
termék adott áron történő gyártásának lehetőségét. Itt a konkurencia
figyelemmel kísérése fontos feladat.
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A Szövetkezet munkaszerzésének gyakorlata esetleges, és rosszul strukturált. A
megrendelők hagyomány alapján, baráti, ismerősi kapcsolatokon keresztül
jelentkeznek. A Szövetkezet nem tart fenn marketing szakembert.
A

szervezet

fejlesztés

témakörénél

kitérünk

a

szükséges

struktúra

változtatásokra.
A döntési mechanizmus működtetésének gyakorlata
A Szövetkezet működtetésének a döntési mechanizmusok területén jó a
gyakorlata.
Természetes emberi tulajdonságnak tekinthető, hogy a szervezeti hierarchia más
pontján lévő munkatársak személyi érdekei lényegesen eltérnek a vezető
érdekeitől.

A

hosszú

távú,

folyamatos

vagyongyarapodásra

törekvő

gondolkodással szemben őket a rövidebb távú, elsősorban közvetlen anyagi
érdekek vezérlik és amennyiben azokat nem tartják megfelelőnek csökken a
teljesítményük a gondos odafigyelésük.
A konfliktusok feloldása, illetve megfelelő kompromisszumok alkalmazásával
történő

csökkentése

fontos

feladat

az

érdekeltségi-döntési

rendszer

hatékonyságának kulcs kérdése. Megfelelő rugalmasság és saját belső igények
átgondolt és tervezett átalakítása szükséges ugyanis az egész rendszer
eredményességének javításához.
Növeli a konfliktusveszélyt, hogy a társaság célszervezeti jellegénél fogva nem
kezelhető

egyszerűen

számokkal

igazolható

befektetésként,

minden

gazdálkodási javaslat elkészítésekor, minden döntés meghozatalakor számolni
kell annak szociális, emberi következményeivel. Ezen döntések ugyanakkor
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különböző támogatások és dotáció révén közvetlen anyagi előnyt is jelentenek,
illetve jelenthetnek.
A döntési mechanizmust értékelve megállapítható, hogy a társaság egészére,
külső kapcsolatrendszereire, az egyes területek fejlesztésére, a pályázatok
rendjére és a vagyongazdálkodásra vonatkozó legfontosabb döntéseket az
ügyvezető elnök hozza.
Az alapvető döntések szervezeti egységekre történő lebontása a megvalósítás
módjának meghatározása személyesen az ügyvezető elnök és a telephelyvezető
között történik. Ezeken a megbeszéléseken kerül megvitatásra és egyeztetésre
minden olyan kérdés, amely a társaság piaci kapcsolataira, a munkavállalók
felvételére, a munkaszervezés kérdéseire, finanszírozási gondjaira irányulnak.
A külső kapcsolattartás az ellenőrzést biztosító hatóságokkal, a pályáztató
szervezettel, a könyvelést végző céggel, pénzintézetekkel kizárólag az
ügyvezető

elnök

személyén

keresztül

történik.

A

megrendelőkkel

a

kapcsolattartásban döntő szerep jut a telephelyvezetőnek, valamint a
környezetvédelmi igazgatónak is.
A döntési mechanizmusok előkészítését jelentő belső elemzések nem készülnek.
Nincs teljesítmény követésére alkalmas rendszer dokumentáció, így a vállalat a
megfelelő munka és költségnormák tekintetében a telephelyvezető személyes
tapasztalatára hagyatkozik a tulajdonosi kör kénytelen tudomásul venni és
gyakorlatilag regisztrálni a döntéseket.
Mivel ez a tapasztalati rend határozza meg a Szövetkezet piaci pozícióinak
szintjét döntő fontosságú a korrekt dokumentáció megteremtése. Ma nincs
világos kép arról, hogy a hatékonyság alacsony szintjét mi okozza, az ingadozó
megrendelés

a

kapacitások

alultervezése
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vagy

a

személyes

teljesítményingadozás. A korrekt választ a Szövetkezet irányítási, vezetési,
ellenőrzési és ehhez kötődő érdekeltségi struktúrájának át és ki alakítása tenné
lehetővé.
Helyteleníthető és változást igényel az a gyakorlat, hogy nincs a vállalatnak jól
strukturált feladatra bontott középvezetői gárdája, így az emberekre van bízva,
hogy kitalálják a szükséges technológia kialakítását, vagy a telephelyvezető
feladata. A munkabetanítástól és ellátástól a személyes munkahelyi konfliktusok
kezeléséig mindent maga végez az ügyvezető esetleges tájékoztatásával.
Az információáramlás szervezett formája nem kialakított, a telephelyvezető
belső nyilvántartásai eltérő gyakorisággal és színvonalon döntően saját célra
készülnek. Központi követelmény csak a kontroling jelentéshez szükséges
adatokról készülnek (jelenléti ív, bérfeladás)

Összegezve az árkalkulációk, munka- és költségnormák elemzése és a
célszervezeti

foglalkoztatásból

következő

rendkívül

heterogén

egyéni

teljesítmények miatt szükséges elemzések egyáltalán nem készülnek el.
Érdekeltségi rendszer nincs átgondolva és bevezetve a gyakorlatban. A
munkateljesítmények

növekedéséből

adódó

többletkereseti

lehetőségek

nincsenek szabályozva így oda ítélésük „ügyvezetői kegy ajándékként” történik.
A szervezeti struktúra értékelése
A szakirodalom az irányítás szempontjából meghatározónak tartja az
úgynevezett szélességi és mélységi tagozódást
A mélységi tagozódás lényegében azt a döntési láncot jelenti, hogy a felső
vezető utasítása miként, hány lépésben jut el a közvetlen termelőhöz a
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társaságnál elég vegyes képet mutat. Sok esetben közvetlenül utasít a
felsővezető és van úgy, hogy a telephelyvezető a segítőjén keresztül irányít.
Ebből az következik, hogy biztonsággal nem állapítható meg mélységi
tagozódási gyakorlat.
Ebben a szervezeti felépítésben problémát az jelent, hogy struktúra hiányában a
működés esetlegessé válik a határidők a vállalások tekintetében bizonytalanok
lehetnek. És igazából nem érvényesül a vezető irányító szerepe. A
tevékenységek szerinti strukturálatlanság azt jelenti, hogy csak a megrendelő
igényei szerinti ugrálás történik, és nem alakulhat ki a tevékenységek szerinti
ágazati tagozódás. Mivel nincs a struktúrában a rehabilitációval foglalkozó
szakmai irányító, ügyintéző, így a dolgozók személyes ügyeinek intézése,
felvételi kikérdezésük igen sok feladatot ró a gyakorlatirányítóra, ami az
árbevétel rovására mehet. Ez a rossz gyakorlat igaz a munkaszerzés árajánlat
készítés témakörében is hiszen itt is csak egyszemélyes a történet.
A szélességi tagozódás az egyes vezetőkhöz tartozó beosztottak számát mutatja.
A szakirodalom szerint optimális a 4-7 fő. Tehát az ügyvezető közvetlen
beosztottainak a termelésirányító ágazatvezetőket kellene tekinteni, de ilyen
nincs. A telephelyvezető ha a tevékenységét jól strukturálja akkor megfelelő
csoportvezetői rendszer kialakításával szintén követhetné ezt a gyakorlatot.
Természetesen nem csak organogram formájában szükséges a kívánt tagozódást
biztosítani, hanem munkaköri leírások, hatáskörök és érdekeltségi rendszer
szerint dokumentálni szükséges.
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V. A ROLFIM Szövetkezet foglalkozási rehabilitációs stratégiája

A fent bemutatott, illetve áttanulmányozott nemzetközi és hazai tapasztalatok
alapján vonhatjuk le azokat a következtetéseket, amelyek meghatározzák a
ROLFIM Szövetkezet rehabilitációs szakmai törekvéseit, a szükséges fejlesztési
irányokat.
Világosan látszik, és tapasztalataink megerősítenek abban, hogy a megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatása, rehabilitációja az úgynevezett
magyar sajátosságok szerint valósulhat meg.
A Szövetkezet bemutatása érdekében feltártuk a technológiai, műszaki,
pénzügyi, a jelenlegi szervezeti felépítés erősségeit és gyengeségeit. Mivel ez
szerves részét képezi a foglalkozási rehabilitáció fejlesztésének erről kell először
szólni.
Telephely
A ROLFIM Szövetkezet nem rendelkezik saját telephellyel. Jelenleg
Szigetszentmiklós-Gyártelepen bérel egy ipari épületet, így ennek terheit a
szervezetnek viselnie kell. Bár a Szövetkezet egy kedvező és biztonságosan
hosszú távú bérleti szerződést kötött, a legjobb megoldás mégis a telephely
megvásárlása lenne, melyre reményeink szerint pályázati pénzből a jövőben sor
kerülhet.
Ezen kívül csak pályázati úton képzelhető el a telephely felújítása
korszerűsítése. A Szövetkezet az EQUAL pályázat keretében nyert összegből
elvégezte

a

telephely

részleges

akadálymentesítését,

azonban

további

támogatásra lenne szükség a teljes akadálymentesítés elvégzéséhez, mellyel
egyenlő esélyt tudnánk biztosítani minden megváltozott munkaképességű ember
számára. Az elkövetkező időben a tervek szerint további fejlesztési forrásra van
szükség

a

megváltozott

munkaképességű
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dolgozók

munkájának

megkönnyebbítése, még hatékonyabbá tétele érdekében történő korszerű
munkakörülmények megteremtésére.
Technológia
Alapvetően használt elektromos és elektronikai berendezések bontásához
rendelkezik a cég szerszámokkal. Az alap eszközök rendelkezésre állnak, a
speciális berendezések beszerzése indokolt lenne. A cég rendelkezik olyan
műszaki szellemi kapacitással, amely képes megtervezni a helyes technológiát,
de mindig figyelembe kell venni az anyagi teherbírás korlátait. Az új
technológiák bevezetése esetén figyelembe kell venni a dolgozók képességeit,
terhelhetőségüket, valamint a piac stabilitását. Tanulmányozva konkrét külföldi
eseteket (Svédország, Franciaország, Németország), megállapítható, hogy a
megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlőségét nagymértékben elő
lehetne segíteni olyan korszerű (csúcs) technológia bevezetésével, amely
lehetővé tenné a nem megváltozott munkaképességű emberek teljesítésének
elérését. A korszerű technológia kiépítése olyan munkakörülményeket
biztosítana

a

megváltozott

munkaképességű

emberek

számára,

mely

hozzájárulna személyes rehabilitációjukhoz és lehetővé tenné a nyílt
munkaerőpiacra való beilleszkedést, illetve visszailleszkedést.
Piac
A piaci kapcsolatok kialakításánál tekintettel kell lenni a dolgozók képességeire,
fejleszthetőségük-,

képzésük-, egyéni

motivációs

bázisuk-,

foglalkozási

rehabilitációs előmenetelükre. Célszerű lenne védett termékké, szolgáltatássá
nyilvánítani

olyan

tevékenységeket,

amelyek

kifejezetten

alkalmasak

megváltozott munkaképességű emberek rehabilitálására, a nyílt munkaerőpiacra
történő beilleszkedésére. Erre igen jó példa – hasonlóan több EU tagállamhoz –
az általunk végzett elektromos és elektronikai berendezések bontása.
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Szervezeti struktúra
A ROLFIM Szövetkezet alapvetően rendelkezik az irányításhoz szükséges
magas

fokú

szakmai

tapasztalattal

rendelkező

létszámmal,

van

környezetvédelmi vezető, adminisztrációs dolgozói létszám. Külső vállalkozótól
veszi igénybe a könyvelési, valamint a rehabilitációs szolgáltatást. Jelenleg még
hiány mutatkozik a termelést segítő munkatársak, az úgynevezett csoportvezetői
munkakört betöltő személyekből, ám a ROLFIM Szövetkezet rehabilitációs
munkavégzésének

eredményeképpen

a

meglévő

dolgozókból

kívánjuk

„kinevezni” ezeket a munkatársakat.

A minél gyorsabb és hatékonyabb foglalkozási rehabilitáció elérése érdekében a
tárgyi feltételeink, valamint személyi szükségleteik megteremtéséhez a
bértámogatáson

kívül

egyéb

fejlesztési-beruházási

támogatási

forrás

megteremtése lenne célszerű. Természetesen a sikeres és eredményes
foglalkoztatási rehabilitáció feltételeinek megteremtése nem csak pénzügyi
kérdés, de a szervezet fejlesztése nélkül elképzelhetetlen.
Foglalkozási rehabilitáció gyakorlata
Minden ember önálló személyiség, így minden megváltozott munkaképességű
személy foglalkoztathatóságának más-más, egyedi tulajdonságok ismeretében
lehet rehabilitációs programot tervezni. Adódik ez abból, hogy a betegségek,
képzettségek, szociális körülmények, egyedi motivációs lehetőségek jelentősen
eltérhetnek egymástól. A hazai tendenciák rávilágítanak arra, hogy a
megváltozott munkaképességű személyek betegségtünetei, leszázalékolásuk oka
eltér a nemzetközi tapasztalatoktól. A megváltozott munkaképesség oka
esetünkben is gyakrabban szerzett betegség mint veleszületett fogyatékosság. A
hosszabb időt

munkanélküli státuszban vagy státusz nélkül rokkantsági

nyugdíjban otthon tartózkodó munkavállalók esetében gyakrabban kialakulnak
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olyan betegségek melyeknek kezelése a pszichiátria szakterületére tartoznának,
de ezt nem diagnosztizálják mert nem kerül ellátó rendszerbe a személy. Ezen
tünetcsoportok a szorongástól egészen a szenvedélybetegségekig, magában
foglalja az úgynevezett „társadalmi beilleszkedési zavarok” széles skáláját, és
elmondhatjuk, hogy a foglalkoztatottak nagy többségénél a megváltozott
munkaképesség kísérő jelenségeként számolhatunk vele. A legtöbb esetben ez a
tényező határozza meg a személy foglalkoztathatóságának korlátait. Ezért igen
fontos

a

jól

képzett

szakemberek

foglalkoztatása

a

foglalkoztatási

rehabilitációban, akik az ismert módszertan szerint teszik meg az egyedi
foglalkoztatási megállapításaikat a segített és a segítő irányában.
Az eddigi megállapítások tükrében kell megfogalmazni azokat az alapelveket,
amelyeket a napi gyakorlatban a szervezet szakemberei használhatnak.
A ROLFIM Szövetkezet rehabilitációs alapelvei
A ROLFIM Szövetkezet (1054 Budapest, Alkotmány u. 4.) Együttműködési
szerződést kötött a Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvánnyal (1053
Budapest, Henszlmann I. u. 9.) az alábbi feltételek szerint:
A Motiváció Alapítvány tevékenységi körében ellátja a következő megváltozott
munkaképességű személyeket segítő humán szolgáltatásokat:
– Munkaerő-piaci információ nyújtása
– Munkatanácsadás
– Pályatanácsadás
– Rehabilitációs tanácsadás
– Pszichológiai tanácsadás
–

Életvezetési tanácsadás

– Jogsegélyszolgálat
– Szociális ügyintézés
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A Motiváció Alapítvány ezen humán szolgáltatások igénybevételét szükség
szerint biztosítja a ROLFIM Szövetkezettel munkaviszonyban álló megváltozott
munkaképességű munkavállalók részére.
A ROLFIM Szövetkezet alkalmazásában álló rehabilitációs megbízott
folyamatosan kapcsolatot tart a Motiváció Alapítvánnyal, a munkavállalók
részéről felmerült – a segítő által közösen meghatározott célok érdekében a
munkához jutást, a munkahely megtartást, az egészséges életmódot, az önálló
rendelkezést és az önálló életvitelt akadályozó problémák kezelésére.
A

ROLFIM

munkaképességű

Szövetkezet

húsz

munkavállalók

éve

szinte

foglalkoztatását

kizárólag
végzi.

megváltozott

Ezen

területen

együttműködést ajánl fel a Motiváció Alapítvány számára a megváltozott
munkaképességű kliensei foglalkoztatási problémáinak megoldására.
A ROLFIM Elektrotechnikai és Finommechanikai Szövetkezet elsődleges
céljának tartja, hogy megváltozott munkaképességű dolgozói rokkantságából
adódó

munkaképesség-csökkenését

figyelembe

véve

olyan

munkakörülményeket teremtsen, alakítson ki, melyekkel hozzájárul a dolgozók
személyes rehabilitációjához, továbbfejlődésükhöz és a nyílt munkaerőpiacra
való beilleszkedésükhöz.
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VI. A Szövetkezet által felkínált munkalehetőségek
Olajtöltés
Az olajtöltés abból áll, hogy különböző kozmetikumokat, illóolajokat töltenek
különböző nagyságú üvegekbe. Nagy pontosságot, figyelmet igényel ez a
munka, így természetesen azokat választják ide, akik jól látnak és van türelmük
ezeket a pici edényeket megtölteni, lezárni, felcímkézni. Általában a
halláskárosultak dolgoznak ezen a munkaterületen, mivel ez nem veszélyes
munka az ő sérültségüket tekintve.
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Raktári munka
A raktári munkát olyan munkaképesség-csökkent dolgozókra bízzák, akik
könnyebb fizikai munkát végezhetnek, természetesen mindenki a teherbírásának
megfelelően láthatja el ezt a feladatot. A halláskárosultak nem vehetnek részt a
raktári pakolásokban, hisz nem hallanák, ha a szállítójármű érkezik, vagy
mellettük nagyobb anyagokat pakolnának. Rájuk nézve ez a feladattípus
mindenképpen veszélyes lenne.
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Elektromos berendezések bontása, összeszerelése
Az elektromos berendezések bontása megfelel azoknak, akik mozgássérültek, de
kézügyességük, látásuk jó és pontos munkát tudnak végezni. Nem megerőltető
fizikai munka. Közben ülhetnek vagy épp felállhatnak attól függően, hogy
milyen mozgásszervi, belső szervi problémájuk van és hogy tudnak
kényelmesebben dolgozni.
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Empíria
Hogy ezeknek az embereknek mekkora szüksége van a rehabilitációra, a
rehabilitációt segítő munkahelyekre, azt néhány példával szeretném érzékeltetni.
A Szövetkezet minden dolgozójával készült interjú. A vezetés arra kereste a
választ, hogy mennyire felel meg ez a munkahely a dolgozók elvárásainak.
Megtalálták-e számításukat? Biztosítottak-e azok a lehetőségek, amelyek
kiaknázzák megmaradt munkaképességeiket és megfelelnek-e a szövetkezet
által felkínált tevékenységek a dolgozók fogyatékosságából adódó teherbírásnak,
munkavégzési képességnek?
A megkérdezettek szinte 100%-a arról győzött meg, hogy nagy szükség van erre
a munkahelyre. Végre a társadalom hasznos tagjainak érzik magukat. Éreztetik
velük, hogy szükség van a munkájukra, nagyon fontos még ezen a munkahelyen
is a pontos, odaadó feladatvégzés. Teljes komolysággal kezelik a feladatokat. Az
is kiderült a beszélgetésekből, hogy mindenki kipróbálhatja magát az adott
munkafázisok

bármelyikében.

Ha

nem

a teherbírásának

megfelelő

a

részfolyamat, kérheti áthelyezését egy másik munkára. Azt is lelkesen fogadják,
ha egy aktuális feladathoz átcsoportosítják őket és besegíthetnek egy határidős,
sürgősebb munka elvégzésébe.
A második beszélgetésbe már csak azokat vontuk be, akikről úgy gondolta a
vezetés, hogy vállalnának egy továbbképzést előrelépésük érdekében. Itt már
differenciáltabb eredményt kaptunk. Sajnos a dolgozók nagyobb részénél a
munkaképesség-csökkenés egyik oka rendszerint neurotikus állapotuk romlása.
Ehhez társulnak még szerzett és veleszületett szervi elváltozások betegségek.
Többen azt a választ adták, hogy ők nehezen tudnának felfogni dolgokat, amiket
tanulni kellene, sok gyógyszert szednek, ami tompítja felfogóképességüket és
türelmük sem lenne új ismereteket elsajátítani.
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Utolsó körben azokkal beszélgettem, akik valamilyen hajlandóságot mutattak a
továbbképzésben való részvételre. Ebből szeretnék néhány interjút kiragadni,
természetesen nevek említése nélkül.
M.L-né, 58 éves, 67%
2000-ben műtötték daganattal. A Szövetkezet beindulásáig sehol nem talált
munkát, ami odavezetett, hogy pár éve gyógyszert szedett be, mert nem találta
értelmét az életnek. Mióta itt dolgozhat, megváltozott az élete. Itt nem csak
fiatalokat vesznek fel, mint máshol. Mikor idejött, betanították a munkafolyamat
elvégzésére, de bármikor kérdezhet még ma is, ha valamilyen új műszert, gépet
kell szétszednie.
Vállalná a továbbképzést, mert még több évig szeretne dolgozni. Semmiképpen
nem marad otthon, a négy fal között a betegségével.
„De jó lenne, ha közel lenne az iskola, ahová majd járni kell.”
B.J., 54 éves, 67%
Csak könnyű fizikai munkát végezhet.
Előző munkahelyén is csökkent munkaképességűekkel dolgozott, de elmondása
szerint nagyon megalázó volt, mert „nőknek való”, monoton ülőmunkát végzett
egész nap.
„Mikor idejöttem, emberileg 180 fokos fordulat következett be az életemben.
Hasznos munkát végezhetek. Elfáradok, de jó kedvem van, mert embernek
néznek. Ha nem lenne ez a munkahely, akkor is megélnénk a feleségemmel, de
emberileg ez nekem fontos, hogy idejöhessek.”
Volt már autón, a raktárban, a bontóknál, mind a három munkát kedveli,
változatos és ha a raktárban rakodás van, akkor is mindenki csak annyi terhet
visz az autóra, amit könnyen elbír.
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Továbbképzést vállalna, ha nem túl későn lenne vége és nem kellene sokat
utazni a tanuláshoz.
Sz.Z., 32 éves, 100%
Születése után betegség miatt lett halláskárosult. Rengeteg helyen volt munkát
keresni, de mindenhol elutasították fogyatékossága miatt.
Imádja a számítógépeket. Most a bontóban dolgozik, de számítástechnikai
tudására alapozva a vezetés már egy újabb feladatkörben szeretné kipróbálni. A
számítógépeket kellene átvizsgálnia bontás előtt, hogy vannak-e bennük még
használható alkatrészek. Nagyon örült az új lehetőségnek, lelkesen fogadta. Ez a
későbbiekre újabb motivációt jelenhet számára.
V-né N. Zs., 48 éves, 50%
2001-ben agyinfarktusa volt. A részleges felépülés után három évig sehol nem
tudott elhelyezkedni.
„Meglátták az 50 százalékomat és elköszöntek, még azt sem nagyon kérdezték
meg, hogy mihez értek.”
A Szövetkezet beindítása óta dolgozik itt. Nagyon jó, mert közel van a lakáshoz.
„Emberségesek velünk. Hét óra a munkaidőnk és a reggeli és ebédidő is benne
van ebben a hét órában. Nem kell ledolgozni az ebédidőt, úgy, mint más
munkahelyen hallottam.”
Továbbképzést csak akkor vállalna, ha nem hosszú ideig kellene tanulni és nem
kell messzire eljárni.
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A dolgozók összetétele a munkaképesség-csökkenés szempontjából
Siketnéma és halláskárosult:
Látási fogyatékos:

11 fő
22 fő

Ezenkívül halmozott fogyatékosság is előfordult több dolgozónál.
A depresszió, a neurotikus zavar is több dolgozónál okoz fogyatékosságot,
melyekhez gyakran még szervi elváltozások is társulnak.
Több embernek nehezített a mozgása, különböző izületi, mozgásszervi
problémák miatt.

Ezekből is következik, hogy ezek az emberek már nagyon nehezen tudnának
vállalni egy „iskolába” járást. Nem beszélve arról a szomorú tényről, hogy ha
egyszer valaki sérülése, fogyatékossága miatt kikerül a teljes keresőképesek
köréből, utána már nagyon nehezen vagy egyáltalán nem talál vissza. Ennek oka
általában az, hogy megalázottnak érzi helyzetét, kisebbségi érzése támad a
többiekkel szemben. Rosszul érzi magát az épek között, majd egy idő után
sokkal megnyugtatóbb, biztonságot adóbb az otthoni környezet, ahol talán nem
szembesül olyan gyakran fogyatékosságával. Nem kell nap, mint nap látnia ép
embertársait közlekedni, bevásárolni, gyermeket nevelni és rádöbbeni, hogy ez
nála mennyivel másképp működik. A legtöbb embernél eljön az az idő, amikor
beletörődik sorsába, feladja elveit, megtörik, magába fordul és már nem is
vágyik az ép embertársai közé.

A Szövetkezet részéről már az is nagy tett, ha csak egy pár embernek tudja
visszaadni életkedvét ezzel a munkahellyel. Nem beszélve arról, hogy a tanulást
bevállalóknak megadja azt a lehetőséget, hogy munkaidőben továbbépezhessék
magukat, ezzel is elősegítve azt, hogy visszanyerjék önbecsülésüket. Kisebb
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mértékű munkaképesség-csökkentekben újra felkelti azt a vágyat, hogy az épek
közé kerüljenek és újra „normális” életet éljenek.
A Szövetkezet vezetése az interjúk eredményei alapján úgy döntött, hogy azokat
a dolgozókat, akik vállalják a továbbképzést, mindenképpen támogatja. Szeretné
megadni a lehetőséget számukra, hogy a továbbképzés után visszakerülhessenek
a nyílt munkaerőpiacra, és ne érezzék csökkent munkaképességük miatt
kiszorítottnak, elhanyagoltnak magukat. A lehetőségekhez képest megtesz
mindent, hogy ezek az emberek újra hasznosnak, egyenrangúnak érezzék
magukat embertársaik között.
Biztosítja a továbbképzést a munkahelyen, munkaidőben. Vagyis olyan oktatási
lehetőséget keres, ami legjobban megfelel dolgozóinak. A továbbképzés csak
munkaidőben folyna, itt, a telepen. Ugyanúgy kell tanulni járniuk, mint eddig a
munkába és ugyanakkor végeznek nap mint nap, mint mikor hét órában
dolgoztak.
Természetesen a kiesett munka, a tanfolyam kiadásai veszteséggel járnak, ezért
Keresi a Szövetkezet a támogatási lehetőségeket, mivel a tanfolyamot végzők
munkavégzésből való kiesése megnehezíti annak gazdasági helyzetét.
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A munkaadaptációs folyamatok értékelése, javaslatok
A megváltozott munkaképességű dolgozók nyílt munkaerőpiacra való kijutása,
továbbá az összes dolgozó minél jobb beilleszkedése, a különböző
munkafolyamatok minél jobb, az adott körülményeket figyelembe vevő helyi
adottságokhoz igazodó adaptálásának elősegítése érdekében a Szövetkezet
vezetése az alábbi intézkedéseket tette meg, illetve teszi meg a közeljövőben:
• A Szövetkezet különböző munkafolyamatainak tanulmányozása más
cégeknél, a tapasztalatok adaptálása.
• Üzemi tanács működtetése, a dolgozói javaslatok, észrevételek
információáramlásának biztosítása érdekében.
• Nyílt napok biztosítása az információ-visszacsatolás érdekében.
•

A megváltozott munkaképességű dolgozók minél magasabb szintű
mentorálása érdekében a Szövetkezet vezetőjének mentori képzésben
való részvétele.

• A Szövetkezet telephelyének kialakítása, átalakítása a megváltozott
munkaképességű dolgozók adottságainak figyelembevételével.
• A megváltozott munkaképességű dolgozók nyílt munkaerőpiacra
történő kijutása, illetve visszajutása érdekében munkavégzés alól
való felmentés, tanfolyamon való részvétel biztosítása.
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