
5. számú melléklet

Társadalmi változás = Esély

Munkaadói fókuszcsoportok interjúvázlata

A fókuszcsoportokkal készített interjú célja: 

1.  A  szakértői  fókuszcsoportos  interjúk  alapján  meghatározott  akadályozó  tényezők  és 

feltételrendszer ellenőrzése, értékelése.

2.  pontosítások,  kiegészítések  és  javaslatok  elkészítése  az  akadályozó  tényezőkhöz  és  a 

feltételrendszerhez.

Résztvevők:  megváltozott  munkaképességű  munkavállalókat  foglalkoztató  akkreditált 

szervezetek képviselői

A fókuszcsoport időkerete: 90 perc

Bevezető, bemutatkozás, célok, keretek meghatározása:

Az EQUAL program rövid ismertetése – Prókai Orsolya

1.  Rendelkeznek-e  arra  vonatkozóan  ismeretekkel,  hogy  a  veleszületett  vagy  a  szerzett 

fogyatékossággal élők, munkavállalási hajlandósága erősebb?

Amennyiben van eltérés, annak mi az oka?

2. Van-e arra vonatkozóan tapasztalatuk, hogy az oktatás mennyiben, miben tudja segíteni a 

megváltozott  munkaképességűek  foglalkoztathatóságát,  nyílt  munkaerő-piaci 

beilleszkedésüket?

3. Hogyan értékelik a segélyezés és a foglalkoztatásra ösztönzés viszonyát?

4.  Hogyan  ítélik  meg  a  megváltozott  munkaképességűek  foglalkoztatásához  kapcsolódó 

ismereteket / az érintettek körében, a nyílt munkaerőpiac körében, a társadalomban



5.  Szükséges-e  a  munkakörülmények  megváltoztatása  a  megváltozott  munkaképességűek 

foglalkoztatásának  elősegítéséhez?  Mennyiben  térnek  el  a  résztvevők  által  biztosított 

munkakörülmények a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatókétól.

6. Melyek azok a képességek, amelyekkel rendelkeznek egy-egy fogyatékossági csoporthoz 

tartozók, de a jelenlegi rendszerben ezek nincsenek kihasználva?

7.  Kinek,  milyen  szervezetnek  mely  feladatokat  kell,  kellene  elvégezni  a  megváltozott 

munkaképességűek  foglalkoztatásának  segítésében,  elősegítése  érdekében?  mentor, 

üzemorvos, ápoló, segítő, pályaválasztási tanácsadó

8. Lehet-e szerepe a szakszervezetenek, vagy bármilyen érdekképviseletnek a megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatásában?

Milyen mértékű a megváltozott munkaképességűek jelenléte a fekete foglalkozatásban

9.  Differenciáltak-e  az  ország  különböző  területein  a  megváltozott  munkaképességűek 

foglalkoztatási lehetőségei?

10.Ha  súlyozni  kellene,  melyik  tényező  az  elsődlegesen  akadályozó:  a  megváltozott 

munkaképességűek  foglalkoztatásra  való  motivációja,  vagy  a  foglalkoztatásuk  technikai 

feltételeinek biztosítása, esetleg a gazdaság működése?

11.  Mi  a  véleményetek,  arról  a  kérdésről,  hogy  az  akkreditált  szervezetek  tranzit 

foglalkoztatóként  működjenek,  az  legyen  a  feladatuk,  hogy  az  általuk  átmenetileg 

foglalkoztatottakat felkészítsék a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásra?

12. Kit éri meg foglalkoztatni,  magas támogatottságot hozó, alacsony teljesítményt  nyújtó, 

vagy, vagy magas teljesítményt nyújtó alacsony támogatottságú munkavállalót?

Összegzés, zárás


