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Bevezető 
 

A mozgáskorlátozottak esélyegyenlőségi szempontból világszerte a veszélyeztetett társadalmi 

csoportok közé tartoznak.1 Nincs ez másképp Magyarországon, Szerbiában és Romániában 

sem, ahol a világon mindenhol megfigyelhető trendeknek megfelelően emelkedik a 

fogyatékkal élők száma.2 Az érintettek testi, értelmi, vagy éppen érzékszervi fogyatékossága 

megnehezíti, adott esetben teljes mértékben meggátolja a fogyatékkal élők társadalmi 

integrációját és a legalább elfogadható életminőség elérését. A fogyatékkal élők számára 

nehézséget okoz a közlekedés, a köz- és magán- szolgáltatások igénybevétele, az iskolai 

oktatásban való részvétel, ekképp a megfelelő szakképzettség megszerzése, és mindez 

egyúttal a munkaerő-piaci integrációjukat is nagyban akadályozza.  

Az alábbi tanulmányban egyrészt áttekintésre kerülnek EFOP-5.2.2.-17-2017-0096 számú 

projekt keretében lebonyolított műhelymunkák és tanulmányutak rövid beszámolói, másrészt 

ismertetésre kerülnek azon hazai és nemzetközi jó gyakorlatok, melyek a fogyatékkal élők 

élethelyzetének javítását, kezelését célozzák. Ezen jó gyakorlatokat áttekintő gyűjtemény 

célja, hogy összegyűjtsön olyan releváns és működőképes példákat, jó gyakorlatokat, melyek 

hazai adaptálhatósága és alkalmazhatósága lehetségesnek tűnik. Olyan projektek, működő 

módszerek és modellek összegyűjtésére törekedtünk, melyek átvehetőek és alkalmazhatóak 

hazai viszonyok közt, illetve amelyek kezdeményezése, terjesztése, szakmai támogatása 

indokolt lehet a megjelölt területen történő beavatkozások szempontjából. 

A hazai és nemzetközi kurrens szakirodalom (pl. projektbeszámolók, jó gyakorlatokat 

ismertető gyűjtemények)3 mellett szakterületi intézmények példái is áttekintésre és kerültek. 

Legfőképp olyan gyakorlatok összegyűjtését tűztük ki célul, melyek elsősorban nem az egyéni 

                                                           
1 Study on the Socio-Economic Impact of New Measures to Improve Accessibility of Goods and Services for People 
with Disabilities Deloitte, Brussels, é.n. 1-3. 
2 Id. m. 12. 
3 Átfogó jó gyakorlat gyűjtemény példáját lásd: Employer Best Practices Supporting the Hiring, Retention, and 
Promotion of People with Disabilities: A Bibliography Employment and Disability Institute Cornell University ILR 
School, Itacha, New York, 2012. Továbbá: Jó gyakorlatok gyűjteménye Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat Szociális Munkacsoport, Budapest, 2017. 
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esetkezelésre irányulnak, hanem átfogóbb megoldási javaslatként is értelmezhetők. Az 

átfogó, nemzeti, egyes példák esetében nemzetközi összefogással megvalósult projektek, 

beavatkozások ismertetése mindenekelőtt a szakpolitikai döntéshozók figyelmét keltheti fel.  

A fogyatékossággal élők helyzetének javítása - a probléma komplexitását és kiterjedtségét 

figyelembe véve – nem érhető el intézményi szinten megvalósított, helyi kezdeményezésekre 

hagyatkozva. A hatályos nemzetközi egyezmények, illetve országos hatókörű törvényi 

szabályozások megléte ugyancsak indokolja, hogy a jó gyakorlatok között olyan példákat is 

említsünk, melyek a terület és a probléma kezelésének országos, esetleg regionális szintű 

kezelésére vállalkoztak. Az ilyen léptékű kezdeményezések áttekintése abból a szempontból 

is indokolt, hogy az intézményi szintű (pl. oktatási intézmény, vagy szolgáltató központ, 

egyesület, szociális szövetkezet, stb.) működést jogszabályok is szabályozzák. Ezen 

szabályozások felmerült igények alapján történő módosítása, illetve az egyes szakterületi 

szabályozások összehangolása, módosítása a fogyatékossággal élők problémáit közelről 

ismerő intézmények, illetve nemzetközi, országos, megyei hatáskörű intézmények, pl. 

hatóságok, országos szövetségek magas szintű koordinációján keresztül is megvalósulhat. 

A bemutatni kívánt példák kiválasztásánál a hangsúly az egyes intézmények (piaci alapon 

működő vállalatok, oktatási intézmények, egészségügyi szolgáltató központok, egyesületek, 

szociális szövetkezetek, stb.) példáin van, különös tekintettel a fogyatékkal élők oktatási 

intézményekhez és oktatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférésére. Azonos súllyal 

szerepelnek az újszerű képzési-oktatási módszerekre, illetve a mozgássérültek és egyéb 

fogyatékkal élők munkaerő-piaci integrációjára, illetve a többségi társadalom szemléletének 

formálásra fókuszáló projektek. Az egyes intézményi példák kiválasztásánál törekedtünk arra, 

hogy szemléltethető legyen, hogy milyen komplex feladatokat látnak el az egyes intézmények, 

legyen szó szállodaláncról, oktatási-képzési központokról, mozgássérültek rehabilitációját 

elősegítő egyesületről, netán fogyatékkal élők számára fenntartott otthonról. 

További kiválasztási szempont volt a jó gyakorlatok tekintetében, hogy a hazai, szerbiai és 

romániai példák nagy számban szerepeljenek. Ezt nem csupán a projekt e három országra 

vonatkoztatott hatóköre indokolta, hanem az adaptálhatóság feltétlenül érvényesíteni kívánt 
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szempontja is. A sok tekintetben hasonló helyzetben lévő szomszédos országok példái az 

alkalmazhatóság vonatkozásában többnyire adekvátabbnak bizonyulnak, mint a kedvezőbb 

gazdasági helyzetben lévő, merőben eltérő jogszabályi kereteket működtető, másfajta 

társadalmi attitűdöket reprezentáló Nyugat-európai országokban látható példák. Ez azonban 

nem jelenti azt, hogy egy franciaországi, írországi, esetleg olasz gyakorlat ne szolgálhatna 

tanulságokkal, illetve az ezen országokban alkalmazott gyakorlatok tapasztalatai ne lennének 

hasznosíthatók, vagy megfontolásra érdemesek. 

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény preambuluma a 

fogyatékosság fogalmát új, emberjogi alapra helyezte azzal, hogy a következőképpen 

határozta azt meg: a „fogyatékosság a fogyatékossággal élő személyek és az attitűdbeli, illetve 

a környezeti akadályok kölcsönhatásának következménye, amely gátolja őket a 

társadalomban való teljes és hatékony, másokkal azonos alapon történő részvételben”.  A 

projekt, mivel aktív, a társadalom számára hasznos, értéket teremtő aktorokká teszi a 

célcsoportot, hozzájárulhat ahhoz, hogy lebontsa a mozgáskorlátozottakkal szembeni 

társadalmi előítéleteket, negatív attitűdöket, továbbá, hogy megszűnjön a mozgáskorlátozott 

emberek társadalmi szegregációja. 
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Beszámoló a EFOP-5.2.2.-17-2017-0096 számú projekt keretében 

megvalósult tevékenységekről 

 

Az EFOP-5.2.2.-17-2017-0096 számú projekt keretében számos további tevékenység mellett 

műhelymunka-alkalmak és tanulmányutak megszervezésére és lebonyolítására is sor került. 

Ezek keretében egyrészt lehetővé vált a projektben részt vevő partnerszervezetek közötti 

információ- és tapasztalat-csere, másrészt az említett eseményeknek köszönhetően a projekt 

célkitűzései is megvalósultak. A projektidőszakban hat műhelymunka és négy tanulmányút 

lebonyolítására került sor. Az alábbiakban az ezekről készült rövid beszámolók lesznek 

megtalálhatók. 

 

Műhelymunka időpontja: 2018. 03.23. 

Helyszín: Gyula, Kulcs u. 7. 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

 

A projekt során megvalósított első műhelymunka kezdetén ismertetésre került a 

megjelentekkel az EFOP-5.2.2.-17-2017-00096 számú projekt és annak célkitűzései, illetve 

bemutatásra került a projektmenedzser is. A fogadó szervezeten, a Mozgáskorlátozottak Dél-

alföldi Regionális Egyesületén felül képviseltette magát a Vajdasági Agráregyesületek 

Szövetsége és az Asociatia Microregionala Banat-Ripensis de Dezvoltare a Localitatilor is. 

A műhelymunka fókuszában a szociális gazdaság állt. A résztvevők átbeszélték a szektor 

hasonlóságait és különbségeit a civil szféra és az üzleti szektor viszonylatában a társadalmi cél 

fogalmának középpontba helyezésének látószögéből. Áttekintették főbb sajátosságait, 

tulajdonságait, illetve lehetséges szerepüket a mozgássérültek foglalkoztatásában, helyzetük 

javításában.  
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Megemlítésre került, hogy a projekt egyik célja feltérképezni azokat a lehetőségeket, ahol 

részint for profit szektor, részint a szociális gazdaság lehetőséget nyújthat a munkavállalásra 

és pénzkeresetre. Explicit cél az egyesület tagjait olyan információkhoz juttatni, hogy a 

szociális gazdaságban minél több olyan vállalkozást tudjanak létrehozni, melyek segíteni 

tudnak a rászorulókon, vagy megóvhatják környezetünket, illetve egyéb társadalmi célok 

elérését segíthetik elő. 

 

Műhelymunka időpontja: 2018. 04.06. 

Helyszín: Gyula, Kulcs u. 7. 

 

A második műhelymunka ugyancsak fogadó szervezet, a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi 

Regionális Egyesületének gyulai székházában, Gyulán került megrendezésre.  

A műhelymunka fókuszában a szociális gazdaságon belüli munkavállalás, illetve a szociális 

szövetkezeti forma állt. A szociális szövetkezet alapításának és működésének jogszabályban 

rögzített feltételeit és szabályait tekintik át a résztvevők, külön kiemelve a jellemzően szociális 

szövetkezetek által végzett tevékenységeket. A vállalkozások szociális szövetkezeti keretek 

közt történő működéssel kapcsolatban elhangzottak a tagsággal járó jogok és kötelezettségek, 

illetve külön kiemelésre került, hogy a szociális szövetkezet tevékenységi köre – e szempontból 

megtévesztő - nevével ellentétben nem korlátozódik a szociális szférára, hanem keretei közt 

lényegében bármilyen vállalkozói tevékenység végezhető. Ilyenformán a mozgáskorlátozottak 

vállalkozásainak egyik lehetséges szervezeti és működési keretét biztosíthatja. Szemléltető 

példák ismertetésére is sor került. 
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Tanulmányút időpontja: 2018. 04. 11-12. 

Helyszín: Gyula  

 

Az projekt keretében megszervezett első tanulmányút úticélja Gyula volt. A tanulmányút célja 

az volt, hogy feltárásra kerüljön, a jelen lévő partnereknél milyen – a mozgáskorlátozottak 

számára releváns – vállalkozási lehetőségek vannak. A tanulmányúton a partnereknek 

bemutatásra került az Újkígyósi Szolgáltató Szociális Szövetkezetet és a békéscsabai Új Jövő 

Szociális Szövetkezetet. 

Az Újkígyósi Szolgáltató Szociális Szövetkezet elnöke ismertette a szövetkezet működését és 

tevékenységeit. A szövetkezet egy piaci résre alapozta tevékenységét. A szövetkezet felvállalta 

azoknak a területeknek a megművelését, melyek tulajdonosai életkoruknál, élethelyzetüknél 

fogva már nem képesek erre.  A tulajdonosnak nem kell fizetnie a kert rendben tartásáért, 

ugyanakkor a szövetkezet a megtermelt terményeket helyben értékesíti. 

A szövetkezet ezen felül a békéscsabai kistérség területéről önkormányzati megállapodásokon 

keresztül begyűjti a zöld és fahulladékot, amelyből aprítékot állítanak elő. Az aprítékot a Pécsi 

Erőmű részére értékesítik egy közvetítő cégen keresztül. A tervek szerint a helyi lakosokat is 

be fogják vonni az alapanyag-gyűjtésébe, így a leadott ágakért cserébe magas fűtőértékű 

tüzelőanyaghoz jutnak. 

Az Új Jövő Szociális Szövetkezet célcsoportja a roma munkanélküliek közössége. Autentikus 

ruhákat készítenek, felélesztik a cigányság régi mesterségeit, teknőt vájnak, vályogot vetnek 

és szappant főznek. 
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Műhelymunka időpontja: 2018. 05. 10. 

Helyszín: Gyula, Kulcs u. 7. 

 

A negyedik műhelymunka ugyancsak fogadó szervezet, a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi 

Regionális Egyesületének gyulai székházában, Gyulán került megrendezésre.  

Ez alkalommal a tanulmányúton látottak értékelésére, a hasznosíthatónak tűnő ötletek 

számbavételére került sor. Az Újkígyósi Szolgáltató Szociális Szövetkezet és az Új Jövő Szociális 

Szövetkezet példái a magyar és a romániai szervezetek képviselői számára nyújtottak 

átvételre, helyi viszonyokhoz történő honosításra érdemes mintákat. 

 

Tanulmányút időpontja: 2018. 05. 29-30. 

Helyszín: Eger  

 

Az projekt keretében megszervezett második tanulmányút úticélja Eger volt, témája a szociális 

gazdaság volt. A Miskolci Egyetem néhány hallgatója tartott előadást a résztvevőknek a 

szociális gazdaságról és a társadalmi vállalkozásokról. 

Kiemelésre került, hogy a szociális gazdaság integrálja a gazdasági, szociális, kulturális és 

környezeti összetevőket. A társadalom jelenlegi és jövőbeni jóléte érdekében a szociális 

gazdaság tiszteli és igyekszik megőrizni a humán és ökológiai diverzitást, tevékenysége 

végzése során igyekszik védeni és megőrizni az erőforrásokat a jövő nemzedékei számára.  

A szociális gazdaság szervezetei szociális szempontból hasznos munkát végeznek, ezáltal 

javítják a közösség életkörülményeit, a munkában részt vevőknek megfelelő 

munkakörülményeket és elfogadható javadalmazást biztosítanak. Az emberek igényeinek és 
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szükségleteinek kielégítése elsőbbséget élvez profitmaximalizálás elvével szemben, a szociális 

gazdaság eredményessége az egyénekre és a társadalomra gyakorolt hatásban mérhető le 

A szociális vállalkozás elsődlegesen társadalmi célokkal bíró szervezet, mely nyereségét főként 

ettől a céltól - s nem a tulajdonosok vagy részvényesek profitmaximalizálási szempontjait 

figyelembe véve - vezérelve fekteti be újra üzleti tevékenységének vagy a közösség 

fejlesztésének érdekében. A szociális gazdaság vállalkozásai általában abban különböznek az 

egyéb vállalkozásoktól, hogy tulajdonosaik legtöbb esetben tartós munkanélküliek, ezen belül 

gyakran megváltozott munkaképességűek. A döntési mechanizmus nem a befektetett tőke 

arányában oszlik meg, hanem érvényesül az egy tag egy szavazat elve, ami erősíti a lojalitást, 

és kötődést a vállalkozáshoz. Ez által alacsonyabb fluktuáció is jellemzi ezeket a 

vállalkozásokat. 

 

Műhelymunka időpontja: 2018. 06. 07. 

Helyszín: Gyula, Kulcs u. 7. 

 

Az ötödik műhelymunka ugyancsak fogadó szervezet, a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi 

Regionális Egyesületének gyulai székházában, Gyulán került megrendezésre.  

Ez alkalommal a korábbi ötletek és az ismertetett szociális szövetkezeti forma nyomán 

projektötletek és jövőbeli vállalkozások tevékenységeinek körvonalazásárak került sor. Az 

egyesület több tagja asztalos végzettségű, a fa- és bútoripar pedig ugyancsak munkaerő-

hiánnyal küzd. A szektorban és helyben is komoly igény mutatkozik ilyen jellegű szolgáltatások 

és termékek irányába. 

Bemutatásra került a Kreatív Varrónők Szociális Szövetkezete, melyben munkanélküli fiatal 

anyák gyermeknevelés mellett kezdték el a munkát. 

A Mozgáskorlátozottak Bihor Megyei Egyesülete műhelymunkán megjelent képviselője 

ismerteti a romániai civil szektor, az egyházak, illetve az állam szerepét a mozgáskorlátozottak 
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helyzetének javításával összefüggésben. Sor került a romániai és a magyar helyzet 

hasonlóságainak és különbségeinek áttekintésére a jövedelemszerző lehetőségek és a 

támogatások vonatkozásában. 

 

Tanulmányút időpontja: 2018. 06.25-26. 

Helyszín: Szeged  

 

Az projekt keretében megszervezett harmadik tanulmányút úticélja Szeged volt. A 

tanulmányút célja feltérképezni, hogy a jelen lévő partnereknél milyen – a 

mozgáskorlátozottak számára releváns – vállalkozási lehetőségek vannak. 

A tanulmányúton elsősorban a Szeged belváros rehabilitációja került megtekintésre, különös 

tekintettel a mozgáskorlátozottak igényeire, az akadálymentes környezet kialakítására. 

A program részét képezte a partnerszervezeti státuszban lévő Eurotender Egyesületnél tett 

látogatás is, melynek keretében az egyesület elnöke bemutatta a szociális gazdaságban 

létrehozott projektjeit. Az Eurotender Egyesület emellett több szociális szövetkezettel áll 

kapcsolatban, olyanokkal, ahol hátrányos helyzetű munkatársakat alkalmaznak. Az 

együttműködés során szerzett tapasztalatok átadására és közös megvitatására is sor került. 

 

 

Műhelymunka időpontja: 2018. 10.10. 

Helyszín: Gyula, Kulcs u. 7. 

 

A hatodik műhelymunka ugyancsak fogadó szervezet, a Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi 

Regionális Egyesületének gyulai székházában, Gyulán került megrendezésre.  
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Ismertetésre és áttekintésre kerültek a szociális gazdaságban történő munkavállalással 

kapcsolatos eddig begyűjtött információk. Az országos helyzet áttekintésében szakértőként a 

Miskolci Egyetem szociális gazdasággal foglalkozó munkatársai működtek közre. A for profit 

szektorral akarva-akaratlanul folytatott verseny rákényszeríti a szociális gazdaság résztvevőit 

arra, hogy az üzleti világban bevett módszereket alkalmazzák, legyen szó marketingről, 

értékesítésről, vagy éppen szakipari ismeretekről. Ennek a versenyhelyzet szülte elvárás-

halmaznak az áttekintésére került sor a műhelymunka során.  

 

Tanulmányút időpontja: 2018. 10. 11-12. 

Helyszín: Gyula  

 

Az projekt keretében megszervezett negyedi, egyben utolsó tanulmányútjának úticélja szintén 

Gyula volt. 

Sor került az Újkígyósi Szolgáltató Szociális Szövetkezetnél egy helyszín-bejárásra, melynek 

keretében a szövetkezet tevékenysége is megfigyelhető volt, továbbá lehetőség nyílt a 

munkatársakkal való megismerkedésre. 
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Jó gyakorlatok I. Átfogó nemzeti és nemzetközi intézkedések 

 

A fogyatékkal élők foglalkoztatási helyzetének javítása Olaszországban 
 

Az alábbiakban egy olyan olaszországi jó gyakorlat áttekintése következik, mely a 

fogyatékossággal élők országos foglalkoztatási mutatóinak javítása kapcsán tekinthető 

eredményes programnak.4 Jó példáját láthatjuk a különböző szakigazgatási szervek, 

tartományok és szakszervezetek együttműködésének, melyre a hazai, illetve szerbiai és 

romániai viszonyok között is lehetőség van. 

A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának előmozdítására irányuló stratégiák végrehajtása 

mind az olasz Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium közvetlen ösztönzésén, mind 

pedig a tartományi közigazgatás kezdeményezésére a saját hatáskörben történik. A 

Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium az Európai Unió által meghatározott 

beavatkozási stratégiákkal összhangban számos, a fogyatékkal élők foglalkoztatásának 

előmozdítását célzó tájékoztató és szemlélet-formáló beavatkozást támogatott az Italia 

Lavoro S.p.A. koordinálásával. A beavatkozások célja, hogy a munkaerőpiacon olyan kultúrát 

alakítsanak ki, amelyben „épnek” tekinthető és fogyatékkal élő személyek egyaránt teljes 

értékű életet tudjanak élni, elvárásaiknak, szakmai kompetenciáiknak és képességeiknek 

megfelelő munkát tudjanak végezni, egyúttal a munkáltató elvárásainak is megfeleljenek. Az 

Italia Lavoro S.p.A. stratégiája megfelel a jogalkotó azon szándékának, amely a 68/1999. számú 

határozatban "célzott foglalkoztatás" néven szerepel. A „célzott foglalkozatás” innovatív 

koncepciójának terjesztése révén olyan kultúra és cselekvések kerülnek ösztönzése, melyek 

célja a "megfelelő személy megfelelő állásba" helyezése.  

Az első érdemi lépésnek az "ICF és a foglalkoztatáspolitikák" című projektet tekinthetjük, mely 

elősegítette az Egészségügyi Világszervezet új osztályozási rendszerének (ICF) bevezetéslét a 

                                                           
4 GIORGIO MASCIOCCHI, PIER PAOLO VISIONE: Implementation of Policies - Italy In: DASKALOPOULOS APOSTOLOS, KORNELIA 

CZERWIŃSKA, JADWIGA KUCZYŃSKA-KWAPISZ  (szerk.) Good Practices in Rehabilitation of People with Disabilities Italy – 
Poland – Greece Academy of Special Education Press, Warszawa, 2007. 41-45. 
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foglalkoztatáspolitikai szektorban, figyelemfelkeltő kezdeményezések, képzések és 

kommunikációs akciók révén. A fogyatékkal élők munkaerő-piaci kirekesztése a terület 

legsúlyosabb problémák között szerepel, ami indokolja a fogyatékkal élők igényeinek és 

lehetőségeinek, valamint a fogyatékossággal kapcsolatos témák jobb ismeretét. A projekt 

egyik célja a foglalkoztatás feltételeinek javítása a pontosabb fogyatékosság-felmérési 

módszer bevezetése és elterjesztése révén. A felmérési rendszer célja egyrészt a személyes 

képességek és kompetenciák feltárása, másrészt az ICF alapján történő besorolás 

használatának általánossá tétele az adott területen. További cél volt, hogy országos és 

nemzetközi szinten releváns javaslatokat dolgozzanak ki a lehetséges jövőbeli cselekvésekre 

vonatkozóan a különböző ágazatokban. Az ICF-besorolás alkalmas arra, hogy felmérje és 

fejlessze a fogyatékkal élők személyes képességeit az által, hogy felméri és elemzi a 

fogyatékkal élő személy közvetlen környezetének sajátosságait és hatásait. Különösen a 

foglalkoztatáspolitika területén releváns a környezet és a személyes képességek illetve 

lehetőségek értékelésére, mely előmozdítja a fogyatékkal élő személyek munkához fűződő 

személyes viszonyának fejlődését is.  

E kísérleti projekt megkezdésével Olaszország, különösen az olasz Foglalkoztatási és 

Szociálpolitikai Minisztérium célul tűzte ki új, hatékonyabb módszerek és eljárások kialakítását 

a fogyatékosság értékelésére. A projekt vizsgálta az ICF hatását a társadalmi befogadási 

folyamatokra, továbbá a fogyatékosság értékelésére vonatkozó olasz szabályozás 

sajátosságait a fogyatékkal élők foglalkoztatása tekintetében. A projektben, illetve a 

minisztérium koordinációs csoportjában 11 intézményi partner vett részt (Foglalkoztatási és 

Szociálpolitikai Minisztérium, Italia Lavoro, DIN, Régiók Koordinációja, UPI, ANCI, FISH, FAND, 

Egészségügyi Minisztérium, Oktatási Minisztérium, Olasz Szociális Orvosi Intézet), továbbá 

képviseltette magát 17 régió és 78 tartomány. A projekt keretében 21 képzést tartottak 

Olaszország területén: 895 fő vett részt az alaptanfolyamon, ezen felül 552 fő vett részt a 

haladó tanfolyamon és a három hónapos képzést záró tréningen illetve záróvizsgán.  

A képzési szakasz két lényeges célt fogalmazott meg: egyrészt az ismeretek bővítését az ICF 

jellemzőiről és alkalmazási módszereiről a foglalkoztatáspolitikai szempontból releváns 
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ágazatok vonatkozásában, másrészt a mintegy 1000 célzottan bevont munkaerő-piaci szereplő 

tudatosságának növelését. Ez utóbbi cél kijelölése annak érdekében történt, hogy a bevontak 

rendelkezzenek néhány olyan módszerrel és eszközzel, melyek révén a fogyatékkal élők 

számára jobb lehetőségeket teremthetnek a társadalmi integrációra és munkanélküliség 

csökkentésére. A képzési szakaszban 4 kísérletet végeztek, illetve négy tájékoztató 

szemináriumot szerveztek összesen 140 célzott foglalkoztatási szereplő részvételével. Az ICF 

besorolás univerzális, egyetemesen használható fogalmi kereteket biztosít, amely a 

fogyatékkal élők életminőségére összpontosít, hangsúlyozva, hogy az milyen módon javítható. 

Ezen kívül az ICF eszközként szolgál a személy előrehaladásának nyomon követésére, valamint 

a célzott foglalkoztatás többi szereplője közötti kapcsolatok javítására. A kísérleti szakasz az 

ICF-kódokra lefordított foglalkoztatási ellenőrző lista létrehozásával kezdődött. A projektben 

összesen 176 fogyatékkal élő ember vett részt (ebből 92 fizikai, 34 mentális, 28 szellemi és 22 

érzékszervi fogyatékkal élő). 

Egy további releváns intézkedést a LINCS "Területi fejlesztés és társadalmi befogadás" című 

projekt képvisel. A projektmenedzsment feladatait az Italia Lavoro (a Foglalkoztatási és 

Szociálpolitikai Minisztérium technikai ügynöksége) látta el, melynek keretében az ügynökség 

a kezdeményezésben részt vevő intézmények, testületek, egyesületek és egyéb szervezetek 

képviselői által létrehozott koordinációs csoport munkáját hangolta össze. Az intézkedés célja 

a fogyatékkal élők foglalkoztatásának monitorozása, beleértve a legsúlyosabb fogyatékkal élők 

foglalkoztatását is, a 276/0314. törvény 14. cikkelyében foglaltakkal összhangban. Ennek a 

kísérleti projektnek a célja a 276/0314. törvény 14. cikkely végrehajtási folyamatának 

figyelemmel kísérése volt, mely cikkely összefüggésben áll a fogyatékkal élő emberek 

foglalkoztatásra vonatkozó 68/1999 törvénnyel. A törvény a célzott foglalkozatásról 

rendelkezik aktív munkaerő-piaci beavatkozás alapjául szolgáló modellek kidolgozását írva elő 

a fogyatékkal élők munkavállalási esélyeinek növelésének érdekében. Ezen felül a projekt célja 

volt a területi szintű kezdeményezések előmozdítása, valamint a normatív rendelkezések 

alkalmazásával kapcsolatos sikerek és kritikus pontok ellenőrzése is.  
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A tervezési intézkedés célja az innovatív módszerek kidolgozása és a keretegyezmények 

létrehozása - a területeken részt vevő különböző felek (Spi-k, szociális szövetkezetek és 

szakszervezetek) bevonásával -, valamint a rendelkezések végrehajtása, illetve azok 

hatékonyabb végrehajtása a vállalkozások, valamint a szociális szövetkezetek által a 

fogyatékossággal foglalkozó emberek foglalkoztatásának tekintetében. A koordinációs 

csoport kialakítását megelőző hónapokban alapos elemzést végezték a területi sajátosságokra 

vonatkozóan el annak érdekében, hogy azonosítsák és ellenőrizzék a különböző fejlesztési 

feltételek különbözőségét a rendelkezések végrehajtása érdekében. Mindez lehetővé tette a 

kritériumok meghatározását a szelektív elemzéshez. E kritériumok között az alábbiak 

szerepelnek:  

- a célzott foglalkoztatási szervek aktivizálódása és működési szintje;  

- a foglalkoztatáspolitikán belül szerzett tapasztalatok; a területi hálók fejlesztése; a 14. 

cikkely végrehajtását meghatározó döntések;  

- a kínálati és keresleti feltételek azonosítása a fogyatékossággal összefüggésben;  

- a társadalmi együttműködés fejlesztése.  

A koordinációs csoport tevékenységében a Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium és 

az Italia Lavoro képviselői mellett a régiók, az UPI és az ANCI, a CNEL és az ISFOL képviselői, 

valamint a szakszervezetek (CGIL, CISL, UIL) a szociális szövetségek, a FISH és a FAND 

munkáltatói egyesületek (Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confcooperative, Lega 

Cooperative, AGCI) vettek részt. Ezeken felül a különböző térségekben folytatott kísérletek 

sikere érdekében a projekt olyan támogatási cselekvések (előzetes és kontextus-elemzés, 

képzési csomagok stb.) támogatását is magában foglalta, amelyek jó gyakorlatok lehetnek, és 

a későbbiekben alkalmazhatnak és megismételhetnek az egész ország területén. 

A projekt négy fő fázisból áll: 

 Kutatás, fejlesztés és rendszerek felépítése.  Ez a fázis a területi kontextusok elemzését 

jelenti, a célból, hogy azonosítsa és ellenőrizze a kísérleti fejlesztési feltételek meglétét 

a különböző területeken. Tíz kísérleti fejlesztési terület kiválasztásán túlmenően a 
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276/0314. törvény 14. cikkelyének alkalmazásának vizsgálatára is sor került, 

hasonlóképp a keretszerződések és végrehajtására vonatkozó útmutatások 

kidolgozásához. 

 Képzés. A képzési fázisban egy szemlélet-formáló és információs csomagot dolgoztak 

ki, melyet a helyi szereplőknek címeztek. Az információs csomag a fogyatékkal élők 

foglalkoztatási feltételeit, eljárásait és előnyeit ismertette a 276/0314. törvény 14. 

cikkelyével összhangban. Annak érdekében, hogy minden szereplőt felkészítsenek a 

szükséges tevékenységek elvégzéséhez, koordinált képzésekben részesítették a 

projektbe bevont partnereket, szervezeteket, cégeket.  

 A kísérletekhez nyújtott technikai segítség. A kísérletekhez nyújtott technikai segítség 

az Italia Lavoro koordinációja mellett a területi végrehajtó projektek tervezésében, a 

helyi szereplők bevonásával valósult meg. A fázis vonatkozott a keretszerződések 

kidolgozásának támogatására, a módszerek és eszközök kialakítására, valamint a 

tartományi területek kísérleti központjaival folytatott jövőbeli együttműködési 

tevékenységek és lehetőségek azonosítására. 

 Kommunikáció és információ-megosztás. A projekt számos olyan tevékenységet 

biztosított, amelyek elősegítették a tájékoztatók és megbeszélések szervezését, a 

projekt weboldalának létrehozását, a szakmai közösségek, vállalatok és 

munkalehetőségek célcsoportok körében történő kölcsönös megismertetését.  

A projekt vizsgálta annak lehetőségét, hogy a cégek a fogyatékossággal élő emberek kötelező 

foglalkoztatásának teljesítését valóban képesek-e végrehajtani a szociális szövetkezeteknek 

szóló megbízások révén. Mindez további célok megfogalmazásával összhangban történt, 

melyek a következők:  

 fogyatékkal élők "védett" bevezetése a munkaerő piacra és foglalkoztatása az 

érintettek számára kedvező közegben, pl. a szociális szövetkezeteken keresztül;  

 kettős előny biztosítása a vállalkozások számára, amennyiben egyszerre 

teljesíthetik jogi kötelezettségeiket, ezzel egyidejűleg a szövetkezetek számára is 

számos szolgáltatást nyújthatnak;  
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 a vállalatok szempontjából pedig a munkahelyteremtés. 

 

A projekt keretében összesen 14.130 személy foglalkoztatása valósult meg. Ez önmagában 

nem tekinthető nagy számnak, mégis számottevő eredmény, ha figyelembe vesszük, hogy a 

munkába állított személyek esetében nagyon súlyos fogyatékkal élő emberekről van szó. A 

kísérlethez tíz tartomány csatlakozott, közülük néhány már kidolgozott keretszerződéssel 

(Belluno, Treviso, Genova, Milano, Lecco), mások keretszerződés nélkül (Cuneo, Chieti, 

Sassari, Lecce, Roma). Az egyezmény aláírása egy összetett tervezési folyamat végeredménye 

volt, amelybe az Italia Lavoro S.p.A. mellett a tartományi közigazgatási szerveket, a vállalkozói 

szövetségeket, a szakszervezeteket és a szociális szövetkezeteket is bevonták.  

Sikeres példának tekinthető Sassari tartomány esete, ahol az egyezményt aláírta az Iparosok 

Szövetsége, a Confcooperatives, a Legcooperatives, a CGIL, a CISL, az UIL, illetve Sassari 

tartomány is. Ezen egyezmény értelmében a tartomány kísérleti jelleggel felfüggesztette a 

tartományi nyilvántartásban fogyatékkal élőként nyilvántartott személyek 276/0314. törvény 

14. cikkelye szerinti célzott foglalkoztatását. Az illető személyek fogyatékossági fokának és 

jellegének nevesítése helyett az alkalmazott munkavállaló által ténylegesen elvégzett 

feladatoknak megfelelő besorolása történt meg. Az egyes munkaszerződések időtartama 

összefüggésben áll az elvégzendő munka jellegével, de a kísérleti időszak alatt legalább 12 

hónap. A szerződési feltételek, az időtartam és a foglalkoztatási közvetítő eszközök a célzott 

foglalkoztatás projekt keretében kerültek meghatározásra. A munkában részt vett a 

Tartományi Célzott Foglalkoztatási Szolgálat és a szociális szövetkezetek szakmai bizottsága. 

Figyelembe vették a munkavállalók szakértelmét és a munkavállalóknak a feladatokra 

vonatkozó kompetenciák elsajátításához kötődő elvárásait. Sassari tartomány támogatja a 

fogyatékkal élő munkavállalók új besorolás szerinti foglalkoztatását, hozzájárul a szociális 

szövetkezetek foglalkoztatási kiadásainak fedezéséhez a tartomány által a fogyatékkal élők 

foglalkoztatására létrehozott regionális alap által biztosított forrásokon keresztül. 
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Előkészítő és továbbképző tanárképzési lehetőségek Bosznia-

Hercegovinában, Horvátországban, Romániában és Szerbiában az EducAid 

projekt keretében5 
 

A következő példában megismerhetünk egy olyan projektet, mely a fogyatékkal élők 

társadalmi integrációjában kiemelt fontossággal bíró oktatási intézmények munkatársainak 

képzésére irányul. Az inklúzív / integrált oktatás módszertanának széles körű megismertetése, 

a tanárok szakmai továbbképzése, továbbá a tanárok fogyatékkal élőkkel szembeni 

attitűdjének formálása rendkívüli jelentőséggel bír. 

Bosznia-Hercegovina: Változatos pedagógusképzési lehetőségek 

Az EducAid projekt a szakmai továbbképzések tekintetében számítható a jó gyakorlatok közé. 

Az interaktív iskolai projektek esetében pozitív példáját láthatjuk a pályán lévő, aktív 

pedagógusok képzésének a fogyatékkal élő tanulók oktatására fókuszálva. A képzési sorozat 

multimédiás anyagokat használ az egyéni és a kisebb csoportokban történő tanuláshoz. A 

képzés túlmutat a hagyományos képzés keretein, kiemelten fontos a mentor jelenléte és 

részvétele, azaz egy olyan személy bevonása, aki megkönnyíti és támogatja a tanulást. Ez a 

képzési sorozat Bosznia-Hercegovina területén, a szarajevói, mostari és tuzlai pedagógiai 

intézményekkel és a Dokumentációs Központtal együttműködve került megrendezésre. 2007 

végére kilenc különböző képzési program állt rendelkezésre, beleértve az alap- és haladó 

szintű, oktatóknak szóló módszertani képzéseket, a tanulóközpontú oktatási módszereket, a 

fejlesztő képzéseket; osztálytermi integrációs módszereket; a kritikus gondolkodás 

kialakításának módszereit az olvasás és az írás során; az iskolai fejlesztési módszereket; a 

képzési programok értékelését; és az iskolai minőségbiztosítási módszereket. 

Regionális szintű együttműködés 

                                                           
5 The Right of Children with Disabilities to Inclusive Education - Good Practices in the CEECIS Region and 
Recommendations to the Albanian Government World Vision, Tirana, 2012. 33-34. 
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Regionális szinten hét egyetem működik együtt: a belgrádi, a ljubljanai, a szarajevói, a szkopjei, 

a tuzlai, a zágrábi és Finnország képviseletében az Oslói Egyetem. A hét egyetem 

együttműködése az új tudás megszerzésére és a kompetenciák fejlesztésére fókuszál az 

integrált oktatási módszerek kereteit alapul véve. A metódus összehasonlító tantermi 

tanulmányokra és közös kutatómunkára épül, melyek tanulmányi látogatásokkal és 

megbeszélés-sorozatokkal társulnak. A projekt egyaránt célozza a tanítókat és tanárokat, 

előmozdítja az iskolák és a tanárképző intézmények közötti együttműködést, a diákok nyári 

képzést biztosítja, illetve a hallgatói csereprogramot működtet az Oslói Egyetemmel 

posztgraduális képzési programokon. 

Horvátország: A horvát tanárképző közösségi hálózat 

A tanárok fejlesztési programjait az iskolai szintű tanári tanácsoktól kapott javaslatok alapján 

szervezik, majd további megvitatásra továbbítják a regionális pedagógiai tanácsokba. A 

Pszichológiai Segélyegylet egy nem kormányzati szervezet, amely folyamatos tanári tréning 

szemináriumokat kínál, különös hangsúlyt fektetve az iskolai etika szerepére a magatartásbeli 

anomáliák megelőzésében, valamint támogatást és tanácsadást nyújt a tanárok és az iskolák 

számára a pszichoszociális kompetenciák fejlesztésének tekintetében. Az aktív, gyakorló 

pedagógusokat célzó tanárképzés a tanárok öntevékeny csoportjaiban is megvalósul, ahol a 

tanároknak lehetősége nyílik arra, hogy tapasztalataikat megosszák egymással, illetve a bevált 

gyakorlatok példáit megismerjék.  

A fogyatékkal élő gyermekek joga az integrált oktatáshoz  

A boszniai Tanárképzési és Képzési Ügynökség által kínált továbbképzési programokat az 

Ügynökség tanácsa akkreditálja. Ezek a programok az állami költségvetésből kerülnek 

részfinanszírozásra. A fogyatékkal élők integrációjára vonatkozó programok száma a teljes 

szakmai továbbképzésen belül viszonylag alacsonynak mondható. Mindazonáltal számos 

program létezik az oktatás különböző szintjein (óvodai, általános és középiskolai), amelyek 

foglalkoznak a társadalmi integráció kérdéseivel (gyermekjogok, speciális szükségletek, iskolai 

képzést követő oktatás) és befogadó gyakorlatokkal (kritikai gondolkodás, kooperatív tanulás). 
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Egyes programok a gyermekek speciális csoportjaira irányulnak, pl. tehetséges gyermekek, 

speciális nevelési igényű gyermekek. A tanárok elkezdték használni a korszerű tanítási 

módszereket, amelyeket a nem kormányzati szervezetek által szervezett továbbképzések 

keretében sajátítottak el. 

Románia: gyakorló pedagógusok képzéseinek vizsgálata és akkreditációja 

Romániában számos, gyakorló pedagógusoknak szóló képzés létezik: felsőoktatási 

intézmények, tanárképzést végző intézmények, hatósági tanárképző központok, 

magánszektorhoz tartozó oktatóközpontok. Ez utóbbiakat, melyek például nyelvoktatást 

biztosítanak, nem kormányzati szervezetek és magánvállalatok kínálják. Az oktatási hatóság 

nevében eljáró független felügyeleti szerv felel valamennyi oktatást nyújtó szolgáltató 

akkreditálásáért és értékeléséért. 

A gyakorló pedagógusoknak szóló továbbképzések akkreditált képzési programok keretében 

valósulnak meg. Az akkreditációs folyamat figyelembe veszi az akkreditációs kritériumok és 

oktatási feltételek meglétét, például az intézmények jogszerű működésének hátterét, a 

szükséges képzési helyek meglétét, a képzési program hasznosságát. Vizsgálat tárgyává teszi 

a nemzeti oktatáspolitikákhoz és oktatás-fejlesztési stratégiákhoz való igazodást, a nemzeti 

szinten meghatározott képzési prioritások érvényesülését és a célcsoport számára való 

alkalmasságukat.  

Szerbia: Feladatok és jutalmak - Szerbiai tervek a folyamatos szakmai fejlődés érdekében az 

integrált oktatási formák fejlesztésén keresztül  

Minden szerbiai tanár köteles egy 100 órányi szakmai fejlesztési programot teljesíteni öt éven 

belül annak érdekében, hogy jogosult legyen magasabb beosztás elnyerésére. A képzési 

program a 2010-2013-as időszakra a következő prioritásokat határozta meg: (1) befogadó 

megközelítések, amelyek célja a fogyatékkal élő gyermekek, marginalizált csoportok és roma 

gyermekek bevonása; (2) hátrányos megkülönböztetés felismerése és megakadályozása; (3) 

gyermekek védelme az erőszakkal, visszaélésekkel és elhanyagolással szemben; (4) a 

tehetséges diákok felismerése és támogatása az oktatási rendszer keretei között. 
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„Vállalati, társadalmi felelősségvállalás és foglalkoztatás” projekt a Szerb 

Munkaadók Szövetségének koordinációjában6 

 

A Szerb Munkaadók Szövetségének kezdeményezése arra szolgáltat példát, hogy a fogyatékkal 

élők munkaerő-piaci integrációjában milyen szerepe lehet egy országos hatókörű 

szervezetnek. A projekt kapcsán kiemelendő, hogy annak előnyeit nem csupán a sikeresen 

munkába állt fogyatékkal élők, hanem a munkaadók is tapasztalhatták. A munkaadók nem 

csupán törvényi kötelezettségeiknek tettek eleget fogyatékkal élők foglalkoztatása révén, 

hanem az újonnan bevontak alkalmazásával maguk is értékes munkaerőre tettek szert. 

A szervezet bemutatása 

A Szerb Munkaadók Szövetségét (SAE) 1994-ben nem kormányzati szervezetként hozták létre, 

és 2005-ben a Munkaügyi Minisztérium munkáltatói szervezetként nyilvántartásba vette. A 

szervezet a legkülönbözőbb nagyságú, 20 különböző ipari ágazatban működő munkáltatót 

foglal magában. Tagsága több mint 1800 egyéni vállalkozást és több mint 100 regionális és 

ágazati munkaadói szervezetet foglal magában. Összességében a tagság körülbelül 100 000 

olyan vállalatot képviselnek, melyek mintegy 280 000 munkavállalót foglalkoztatnak. 

Az SAE célja a munkáltatók közös érdekeinek képviselete és előmozdítása; releváns 

információkat és szolgáltatásokat nyújtson tagjai számára; erősítsék és koordinálják egymás 

közötti kapcsolatokat; a széles nyilvánosság tájékoztatása a munkaadók érdekeiről. Fő 

tevékenységei közé tartoznak az érdekképviselet és a lobbizás, a kollektív tárgyalások nemzeti, 

ágazati és vállalati szinten, a vállalkozásbarát környezet és a különböző nemzetközi 

tevékenységek támogatása. A fentieken túl a SAE részt vesz a tagok számára szervezett 

különböző oktatási programokban, valamint a szakoktatás és szakképzés (VET) 

korszerűsítésében, hogy az megfeleljen a gazdaság valós igényeinek. 

                                                           
6 Disability in the Workplace: Employers’ Organizations and Business Networks Working Paper No 6. ILO - Bureau 
for Employers’ Activities and Skills and Employability Department, Geneva, 2011. 36-39. 
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Az SAE aktívan foglalkozott a fogyatékossággal kapcsolatos kérdésekkel, amikor 2009 

májusában elfogadták a fogyatékkal élők szakmai rehabilitációjáról és foglalkoztatásáról szóló 

törvényt. A 2010 májusában hatályba lépett törvény elősegíti a fogyatékkal élők társadalmi-

gazdasági befogadását, munkaerő-piaci esélyegyenlőségüket, továbbá megalkotott egy 

foglalkoztatási kvótarendszert is. A törvény előírja, hogy egy 20-49 főt foglalkoztató 

munkáltatónak legalább egy fogyatékossággal élő személyt kell foglalkoztatnia, míg az 50 főt 

foglalkoztató munkavállalóknak legalább két fogyatékkal élő személyt kell foglalkoztatniuk, 

illetve ezen felül további egy fogyatékossággal élő személyt kell alkalmazni minden további 50 

alkalmazott mellett. A törvény továbbá megszabja a kvóta betartásának elmulasztásáért 

kiróható bírságot és annak mértékét. Bár a törvény jelentős változtatásokat hozott a 

munkáltatók kötelezettségeit tekintve, a fogyatékkal élők és a munkáltatók között gyenge 

kapcsolatok és alacsony szintű együttműködés miatt, a törvény végrehajtásában hiányosságok 

mutatkoztak. Ennek megoldása érdekében az SAE együttműködött az ILO-val, hogy 2009-ben 

új projektet indítson a munkaadók számára, a társadalmi felelősségvállalás és a fogyatékkal 

élők foglalkoztatása terén. 

Struktúra és partnerek 

Az SAE független szervezet, amelynek székhelye Belgrádban van, négy fő szervvel: a Közgyűlés, 

az Igazgatótanács, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság, amelyek mindegyike saját 

feladatokkal rendelkezik a szervezeten belül. A fogyatékossággal kapcsolatos tevékenységek 

a szervezeten nem tartoznak külön osztályhoz. Az SAE számos olyan nemzeti intézményt és 

tanácsot foglal magában, amelyek a fogyatékossággal kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, 

mint például a Szerb Köztársaság Szociális-Gazdasági Tanácsa; Szolidaritási Alap a Munkaügyi 

Minisztérium; Nyugdíjazási és fogyatékossági alap; Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat; és a 

szakképzési tanács. Ezen kívül az SAE részt vesz a Fogyatékossággal Foglalkozó 

Foglalkoztatással Foglalkozó Foglalkoztatási Szervezet által elfogadott, a Foglalkoztatási 

Szektor Foglalkoztatási Szervezete által elfogadott Fogyatékossággal Foglalkozó 

Foglalkoztatási Akcióterv elkészítésében. 

Főbb tevékenységek 
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A 2009 novembere és 2010 márciusa között megvalósult "Vállalati, társadalmi 

felelősségvállalás és foglalkoztatás" projekt célja a munkáltatók tájékoztatása a törvényről és 

a törvény végrehajtásának elősegítése volt. Ide értendő a munkáltatók és a fogyatékkal élők 

szervezetei közötti kapcsolatok kialakítása, nemkülönben hogy eloszlassa mítoszokat és 

sztereotípiákat a fogyatékkal élők képességeivel és a fogyatékkal élő személyek 

foglalkoztatásával kapcsolatban. A projektet a Gazdasági Minisztérium Foglalkoztatási 

Szervezetével, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal és a szakszervezetek képviselőivel, 

továbbá a fogyatékkal élők szervezeteivel és az önkormányzatokkal együttműködve hajtották 

végre. Minden projektpartner felelős volt a projekt megvalósításának támogatásáért saját 

hatáskörén belül, valamint a tagok tájékoztatásáért. 

A projekt keretében megvalósított első tevékenység 2009 novemberében egy háromoldalú 

találkozó megszervezése volt, melyre meghívták a kormányzati szervek, szakszervezetek és az 

adatvédelmi tisztviselők valamennyi érdekeltjét. A találkozó célja az volt, hogy bemutassák a 

projekt céljait, és megállapodjanak az egyes szereplők felelősségéről ész elérni kívánt célokról. 

A megbeszélésen egyetértés született arról, hogy minden érdekelt fél részt vesz a projekt 

kerekasztal-találkozóin, a célból, hogy megvitassák a fogyatékkal élők helyzetét a 

munkaerőpiacon, a fogyatékkal élő személyek felvételével kapcsolatos kihívásokat és a 

kihívások leküzdésére irányuló lehetséges megoldásokat. 

A fogyatékossággal élő személyekkel és a foglalkoztatással kapcsolatos tudatosság növelése 

A projekt fő eleme a munkáltatók fogyatékossággal kapcsolatos tudatosságának növelése volt. 

A SAE kiadott egy „Mítoszok és valóság a fogyatékkal élő munkavállalókkal kapcsolatban” 

című kiadványt, melyet a szervezet a szélesebb nyilvánosság számára állított össze. A füzethez 

készült egy rövidfilm is a fogyatékossággal élők munkaerőpiacra történő belépésére irányuló 

szándékaikról. A füzet kétezer példányát és a film 500 példányát a különböző érdekeltekhez 

juttatták el, különös hangsúllyal a munkáltatókra. 

A következő lépés egy egynapos képzési workshop kidolgozása és megszervezése volt a 

munkáltatók számára a fogyatékossággal kapcsolatos tudatosság tárgykörében. A 
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workshopok során négy ágazat, a bankszektor, a helyi önkormányzatok, az állami vállalatok és 

szolgáltatók, továbbá az élelmiszeripar legnagyobb munkaadóit határozták meg kiemelt 

célcsoportokként. A workshop olyan kérdésekkel foglalkozott, mint a fogyatékossággal 

kapcsolatos alapvető fogalmak, a fogyatékkal élők foglalkoztatásának fontossága, a 

nemzetközi normák és a fogyatékkal élők foglalkoztatására vonatkozó hazai jogszabályok 

viszonya, a fogyatékkal élő munkavállalók toborzása és a bevált gyakorlatok példái. Összesen 

81 résztvevő vett részt a workshopokon. Ezen kívül az SAE saját honlapján külön fejezetet 

dolgozott ki a fogyatékkal élők jogairól szóló információk terjesztésének érdekében. A 

weboldal bemutatja a törvényt és annak legfontosabb rendelkezéseit, továbbá tanácsokkal 

látja el a munkáltatókat annak végrehajtásáról. Ez magában foglalja a nyilvánosság számára 

kulcsfontosságú üzeneteket, a szerbiai szakmai rehabilitációs vállalatok listáját és a további 

információkra mutató linkeket egyaránt. 

Kerekasztal-megbeszélések szervezése a törvény végrehajtásának megkönnyítése érdekében 

A törvény végrehajtásának megkönnyítése érdekében a projekt 11 alakalommal egynapos 

kerekasztal-megbeszélést szervezett Szerbiában az alábbi településeken: Kragujevac, Novi 

Sad, Sremska Mitrovica, Novi Beograd, Bor, Veliko Gradište, Leskovac, Nis, Lazarevac és 

Belgrád. A cél az volt, hogy a kerekasztal-beszélgetéseken keresztül a projekt bemutassa a 

jogszabályt, és különös hangsúllyal a munkáltatók jogaira és kötelezettségeire. Közel 

háromszáz résztvevő - beleértve a munkaadókat, az illetékes minisztériumok képviselőit, a 

nemzeti foglalkoztatási szolgálatot, a szakszervezeteket, az adatvédelmi tisztviselőket, a nem 

kormányzati szervezeteket és az önkormányzatokat – ült össze a törvény sikeres 

végrehajtásának megvitatására. A résztvevők számos gyakorlati nehézséget azonosították a 

fogyatékkal élők foglalkoztatásának előmozdításával kapcsolatban, beleértve a fizikai 

akadályok felszámolásának fontosságát az infrastruktúrában és a közlekedésben. 

Beavatkozási pontként és elérendő célként határozták meg, hogy a fogyatékossággal élő 

személyek nagyobb arányban regisztráljanak a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálathoz és aktívan 

keressenek munkát. Ugyancsak priorizálásra került a fogyatékkal élők oktatási és képzési 

lehetőségeinek javítása; a fogyatékossággal kapcsolatos tudatosság növelése a munkáltatók 
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és munkavállalók körében; valamint a fogyatékkal élők foglalkoztatási statisztikájának javítása. 

Míg a felvetett kérdések közül számos esetben sok időbe telik a látható eredmények elérése, 

az érdekelt felek közötti nyilvános és nyílt vita segített tisztázni a kérdéseket, és sikerrel 

rögzítette az egyes partnerek szerepét a kezdeményezésben. 

Eredmények 

A SAE projektpartnerei által elért eredmények: 

• új szolgáltatás fejlesztése a munkáltatók számára, a fogyatékossággal élő személyek 

foglalkoztatásával kapcsolatos releváns információk és képzések biztosítása révén, akár a 

munkajoggal kapcsolatos rendszeres szemináriumok keretében, akár egyéni kérésre; 

• Az érdekelt felek - az adatvédelmi tisztviselők, a munkaadók, a kormányhivatalok és a 

szakszervezetek - összekapcsolása hálózati és információcsere-események révén, ami 

jelentősen növelte a projekt érintettjeinek kapacitását a fogyatékossággal élő személyek 

foglalkoztatáspolitikájának megvalósítása érdekében. Ezek az események lehetővé tették a 

jogszabály teljes körű végrehajtása kapcsán felmerült kérdések megvitatását a fogyatékkal 

élők foglalkoztatási kilátásainak előmozdítása érdekében; 

• A fogyatékkal élőkkel és foglalkoztatásuk fontosságával kapcsolatos tudatosság erősítése 

országszerte megszervezett kerekasztalok és szemináriumok lebonyolítása révén. Ezek az 

események széles közönséget értek el, és lehetővé tették a fogyatékkal élők 

foglalkoztatásának kérdésével kapcsolatos további helyi szintű kezdeményezések elindítását;  

• A fogyatékossággal kapcsolatos kérdések közzététele a médián keresztül a projektben 

közvetlenül részt vevő érdekelteken túlmenően is. A televízió, a rádió és az újságok képviselői 

felkérést kaptak arra, hogy részt vegyenek a projekteseményeken és az interjúk résztvevői 

között. A projekt során több mint 300 tudósítást készítettek a fogyatékkal élők 

foglalkoztatásával kapcsolatos kérdésekről, melyek legfőképp a helyi média felületein jelentek 

meg. 

Tanulságok 
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Az összes érdekelt fél bevonása a törvény sikeres végrehajtásához vezet. Bár jelenleg még 

nincs mód arra, hogy átfogó képet kapjunk a jogszabályok közepes és hosszú távú hatásairól, 

elmondható, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NES) adatai szerint a fogyatékkal élő 

munkavállalók száma és a foglalkoztatásban nyilvántartott fogyatékkal élők száma a bevezetés 

óta nőtt. A SAE úgy véli, hogy az érdekeltek nagyobb mértékű bevonása további pozitív 

hatással jár majd. Ez magában foglalja az érintett minisztériumok részvételét további kedvező 

jogszabályok elfogadásában, egyúttal több információt szolgáltatnak a törvény 

végrehajtásáról. Világossá vált a Szerb Munkaadók Szövetsége (SAE) szerepének fontossága a 

fogyatékkal élők oktatási lehetőségeinek javításában; és a fogyatékkal élőkről készített 

statisztikák, kimutatások pontosabbá tételében. Az összes érdekelt fél együttes 

elkötelezettsége szükséges a fizikai hozzáférhetőséggel kapcsolatos akadályok leküzdéséhez - 

amelyek közül sokat egyáltalán nem költséges felszámolni. A fogyatékkal élő személyek 

pontosabb szakmai felmérése javítani fogja a munkakeresés esélyeit. Kulcsfontosságú, hogy 

hangsúly kerüljön a fogyatékkal élők képességeire, szemben a korábbi megközelítéssel, mely 

magát a fogyatékosságot helyezte fókuszba. Ezek az értékelések segítik a fogyatékkal élő 

álláskeresők további képzési igényeinek pontosabb felmérését. A munkáltatókat és a 

fogyatékkal élő álláskeresőket körültekintően kell kiválasztani. Mind a munkaadók, mind a 

fogyatékkal élők igényeit figyelembe kell venni a kielégítő, hosszú távú munkakapcsolatok 

kialakítása érdekében. 
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A láthatatlan láthatóvá tétele: Szerbiai fogyatékkal élő gyermekek Közösségi 

alapú szolgáltatások fejlesztése a fogyatékkal élő gyermekek és családjaik 

számára7 
 

A komplex, 41 önkormányzatot érintő, országos médiakampánnyal kiegészült, attitűd-formáló 

szerepet is betöltő szerbiai projekt nem csupán a fogyatékkal élők számára tett elérhetővé 

közösségi alapú szolgáltatásokat, ekképp javítva életminőségüket, hanem a társadalom 

fogyatékossággal szembeni attitűdjében is jelentős változást ért el. A jelentős anyagi források 

hozzárendelésével megvalósított, magas szintű koordinációt igénylő projekt a társadalmi 

integráció területén ért el jó eredményeket. 

Az alábbiakban a szerb Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztérium által az IPA 

2008 programján belül elnyert 5.500.000 eurónyi támogatási összegből 2010 áprilisa és 2013 

decembere között megvalósított projekt rövid ismertetése következik. A 2011-es 

fogyatékosságról szóló világjelentés szerint 95 millió gyermek él a fogyatékossággal szerte a 

világon. Az UNICEF szerint a szerb társadalom hagyományosan intoleránsan viszonyul e 

csoport felé, hozzátéve, hogy a fogyatékkal élő gyermekek kétharmada egyáltalán nem jár 

iskolába. A 2011 áprilisában indított "A fogyatékkal élő gyermekek és családjaik számára 

nyújtott közösségi alapú szolgáltatások fejlesztése" projekt célja a fogyatékkal élő gyermekek 

életminőségének javítása a jobb szabályozás révén, közösségalapú szolgáltatások fejlesztésén 

keresztül, melyek hozzájárulnak a helyi közösségekbe való beilleszkedéshez és elősegítik a 

közvélemény pozitívabb hozzáállását e gyermekek és családjaik irányában. Az EU által 

finanszírozott kezdeményezés keretén belül 41 önkormányzatnál jöttek létre közösségen 

alapuló szolgáltatások, köztük napközi otthonok, otthoni ápolási szolgáltatások és a 

fogyatékkal élő gyermekek és családjaik számára nyújtott ápolási gondozás. A projektet a 

Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Minisztériummal együttműködve, az UNICEF 

támogatásával valósították meg. Összesen 52 új szolgáltatás jött létre, és lehetővé vált a 

fogyatékkal élő gyermekek közösségi életbe való bevonása, készségeik fejlesztése és az 

                                                           
7 Growing Together - Most Successful EU Funded Projects in Serbia EU Info Centre, Belgrade, 2015. 20-21. 
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érintett családok egyben maradása. Ezeknek a szolgáltatásoknak köszönhetően mintegy 930 

kedvezményezett – fogyatékkal élő gyermekek és családjaik - számára a korábbinál jobb 

életminőség és boldogabb gyermekkor megélésre nyílt lehetősége. 

Knjazevacban, egy ápolási központ megnyitásakor kilenc éves Stefan Ciric izgatottan 

körülnézett. Nem akarta megnézni a hálószobákat, hanem a nappaliban maradt, ahol 

mindenkinek megmutatta a számítógépeket. „A legjobban ez tetszik itt” – mosolygott. Tízéves 

ikrek, Iva és Milica Dzonic, akik tanulási nehézségek ellenére a harmadik osztályban kitűnő 

eredményt értek el, szintén a középpontban voltak. A tanárnőjük, Snezana Djurić elmondta a 

testvérpárról: "Ezek a gyerekek tudásuk és képességeik alapján minden elismerést 

megérdemelnek. "  

A projekt média komponense, az "Együtt jobbak vagyunk" című nemzeti médiakampány, 

melynek célja a fogyatékos gyermekek jogainak tudatosítása, az esélyegyenlőség 

alapfogalmainak megismertetése és elfogadtatása, valamint a figyelem felhívása a társadalmi 

integráció hiányára. A közelmúltbeli rendezvények, mint a "Játéknap", melyet Gorica és 

Dragan, neves rádiós személyiségek vezettek 2012. március 28-án, Belgrádban, lehetőséget 

adtak a fogyatékkal élő és ép gyermekeknek arra, hogy együtt játszanak és megtanulják 

elfogadni egymást a közös szórakozás és interakciók révén. Az alapvető üzenet az volt, hogy 

támogassák a gyermekeket a társaikkal való kommunikációban, és ösztönözzék őket arra, 

hogy egymástól különböző készségeket tanuljanak. 

"Ezek a csodálatos gyerekek pozitív energiával töltenek el. A szülőknek ösztönöznie kellene 

gyermekeiket arra, hogy a sokszínűség minden formáját megtapasztalhassák és 

befogadhassák" - mondta Dragan az esemény záróeseményén a Sumice sportközpontban. 

Una, egy fogyatékkal élő lány megjelent a tíz, projekt keretében készített rövidfilm egyikében, 

amely a mindennapi életét ábrázolta a legjobb barátjával folytatott játékon és az anyjával való 

interakciókon keresztül. Ez az élmény személyesen Unanak is bizonyosan sokat segített, de 

legfőképp nyilvánosan ellenpontot képezett az emberek fogyatékossággal kapcsolatos 

álláspontjával, attitűdjével szemben. A célcsoport elérése tekintetében a projekt 
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kiemelkedően jó eredményt ért el: a megcélzottak 84,9 százaléka, vagyis öt millió ember 

legalább egyszer látta a tévészpotokat. Így az egy évig tartó projektnek köszönhetően a 

társadalmi befogadás koncepciójának előmozdítása és a pozitív gyakorlatok bemutatása révén 

a nyilvánosság fogyatékossággal kapcsolatos téveszméi ellenpontozásra kerültek. A projekt 

pozitívabb képet mutat a fogyatékossággal élő gyermekekről is. A projekt keretében 

bevezetett szolgáltatásoknak köszönhetően a szociális védelmi intézményekben a gyermekek 

száma 30%-kal csökkent, mondta a projektzáró konferencián Michel Saint-Lot, az UNICEF 

szerbiai igazgatója. Ugyanezen eseményen az EU szerbiai küldöttségének vezetője, Michael 

Davenport hangsúlyozta, hogy "az esélyegyenlőség biztosítása minden polgár számára, 

különösen a társadalom legsebezhetőbb gyermekei számára, az az Európai Unió alapelveiről 

és értékeiről szól", ezért az EU továbbra is támogatja Szerbiát az egyenlő esélyek 

megteremtésére irányuló erőfeszítéseiben minden gyermek számára. 

Eredmények: 

 a program hozzájárult a társadalmi beilleszkedés területén a rendszerszintű 

változásokhoz törvényi szabályozások módosításán keresztül; 

 41 önkormányzatot részesítettek támogatásban; 

 52 új közösségi alapú szolgáltatás bevezetése a fogyatékkal élő gyermekek számára; 

 a fogyatékossággal élő gyermekek társadalmi integrációjának fontosságára irányuló 

figyelemfelkeltő kampány megvalósítása. 
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Jó gyakorlatok II. Helyi intézkedések, vállalati, közösségi példák 
 

Az összehangolt, országos szintű beavatkozások áttekintését követően helyi intézkedések, 

illetve olyan jó gyakorlatok ismertetése következik, melyek vállalatokhoz, fogyatékkal élők 

támogatását, oktatását, rehabilitációját célzó intézményekhez és projektekhez kötődnek. 

Bemutatásra kerül, hogy helyi hatókörű, illetve vállaltok, cégek által végigvitt projektek 

segítségével milyen változatos módon és sokrétűen lehet segíteni a fogyatékkal élők 

integrációját, munkához, termékekhez, szolgáltatásokhoz történő hozzájutásukat, egyáltalán: 

életminőségük javulását.  

A bemutatni kívánt példák kiválasztásánál nagy hangsúly került az egyes intézmények 

változatosságára. Ennek megfelelően a fejezetben egyesületek, szociális szövetkezetek, üzleti 

szektorban tevékenykedő vállalatok, oktatási intézmények, továbbá egészségügyi szolgáltató 

központok példái és gyakorlatai is képviseltetik maguk. Megtalálhatóak lesznek az újszerű 

képzési-oktatási módszerekre, illetve a mozgássérültek és egyéb fogyatékkal élők munkaerő-

piaci integrációjára, illetve a többségi társadalom szemléletének formálásra fókuszáló 

projektek ismertetései egyaránt. Az egyes intézményi példák kiválasztásánál törekedtünk arra, 

hogy szemléltethető legyen az egyes intézmények által ellátott feladatok komplexitása. Ennek 

megfelelően megismerhetünk jó gyakorlatokat a szálloda-iparból, oktatási-képzési 

központoktól, továbbá mozgássérültek rehabilitációját elősegítő egyesülettől, továbbá 

fogyatékkal élők számára fenntartott otthonoktól származó jó gyakorlatokat. Megtalálható 

lesz munkavállalást és munkahelyi integrációt segítő kezdeményezés épp úgy, mint 

szolgáltatásokhoz és termékekhez, illetve intézményekhez való hozzáférést könnyítő banki jó 

gyakorlat is. A helyi viszonyok tekintetében vett adaptálhatóság a szerbiai és romániai példák 

esetében többé-kevésbé magától értetődik, azonban úgy véljük, hogy pl. a francia, svájci és 

írországi példák helyi viszonyok közé történő adaptálhatósága sem lehetetlen vállalkozás.  
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A Gecse Dániel Oktatási és Rehabilitációs Központ Marosvásárhelyen8 

 

E fejezet első példáját a marosvásárhelyi Gecse Dániel Alapítvány és az általa működtetett 

rehabilitációs központ tevékenysége jelenti. Az alapítványt 1993-ban hozták létre azzal a céllal, 

hogy segítséget nyújtson a fogyatékkal élő és súlyosan fogyatékos gyermekek számára. A 

fogyatékkal élő gyermekek részére nyújtott szolgáltatás 1996-ban indult, amikor megalakult 

az Oktatási és Rehabilitációs Központ, ahol 9 gyermekkel kezdődött meg a munka. Eddig 180 

gyermek részesült szolgáltatásainkból, közülük sokan más oktatási intézményekben folytatták 

későbbi tanulmányaikat. A szervezet és az intézmény célja, hogy javítsák a speciális igényű 

gyermekek életminőségét, és támogassák családjukat az alábbi tevékenységeken keresztül: 

 korai életkorban kezdődő fejlesztési folyamat megfelelő szakmai felügyelet biztosítása 

mellett;  

 a gyermekek általános életminőségének javítása a fogyatékosságuk által okozott 

negatív pszichológiai hatások csökkentése révén; 

 a gyermekek önfenntartó képességének kialakítása és fejlesztése annak érdekében, 

hogy a lehető legmagasabb fokú függetlenséget érhessék el; 

 segíteni a gyermekeket a kommunikációs, kognitív és szociális készségek 

kialakításában és elsajátításában; 

 elősegíteni az iskolai és társadalmi az integráció folyamatát; 

 családtagok bevonása a gyermekek számára kidolgozott fejlesztési programba, 

valamint a családtagok hozzásegítése a megfelelő oktatási készségek megszerzéséhez; 

 szülők részére nyújtott tanácsadás; 

 az intézmény személyzetének továbbképzése. 

Az alapítványi szolgáltatások célcsoportja: 

                                                           
8 Continuous Support Systems and Good Practices towards Inclusion, Activation and Participation of Young People 
with Complex and Intense Support Needs University of Antwerp, Antwerp, 2017. 78-80. 
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• különböző fogyatékkal élők (testi és értelmi fogyatékosok, látás- és halláskárosodott 

személyek, halmozott fogyatékosságban szenvedők, továbbá viselkedési zavarokkal és 

autizmussal küzdők); 

• fejlődési rendellenességgel rendelkező 0-3 éves korú gyermekek; 

• óvodás és általános iskolai korú gyermekek, akik különböző pszichomotoros zavarokkal, 

súlyos beszédzavarokkal, tanulási nehézségekkel, látás- és halláskárosodással, viselkedési 

zavarokkal élnek; 

• olyan súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekek, akiket nem tudnak integrálni a 

hagyományos oktatási rendszerbe. 

Az Oktatási és Rehabilitációs Központ által nyújtott szolgáltatások: 

 képzési és oktatási tevékenységek az óvodai és az iskolai csoportokban; 

 jelenleg 85 Maros megyei gyermek és fiatal élvezi központunk szolgáltatásait. A napi 

programban 30 gyermek vesz részt két óvodai csoportra és két iskolai csoportra osztva. 

Több mint 55 gyermek vesz részt az ambuláns programban, és heti rendszerességű 

egyéni terápiákból részesül; 

 komplex felmérés és értékelés; 

 a gyerekek felmérése az adat-felvétellel el és a problémák azonosításával kezdődik. 

Speciális tesztek állnak rendelkezésre a pszichomotoros fejlődés szintjének 

meghatározására; 

 foglalkozási terápia, mely a gyermekek szellemi fejlődését elősegítő terápia. Célja az 

önállóság és a szociális készségek fejlesztése a társadalmi integráció céljaival 

összhangban; 

 beszédterápia; A beszédterápia célja a beszédkészségek fejlesztése, az artikulációs 

rendellenességek korrekciója, a szókincs javítása, helyesírása és a nyelvtan, valamint a 

tanulási zavarok megelőzése és kezelése; 



35 
 

 fizioterápia; A fizioterápia a fizikai rehabilitáció komplex terápiás eszköze, amely 

megelőző és terápiás célokat szolgáló fizikai gyakorlatokat foglal magában 

  egyéni és csoportos tanácsadás szülők részére; A szülők szakmai tanácsadást és 

érzelmi támogatást kapnak a szakemberektől. Segítünk nekik a gyermekeik 

rendellenességéből fakadó problémák megoldásában; 

  speciális útmutatás az általános iskolai rendszerbe belépő gyermekek szülei számára; 

  a központ tanácsadást nyújt az általános és középiskolák tanárai és munkatársai 

számára a speciális tanulási igényű gyermekek hatékony integrálása érdekében; 

 gyermekek szállítása otthonról az intézménybe és vissza. 

A szakemberek által végzett napi tevékenységek: 

Napi programok és ellátás: 

• csoportos tevékenységek - speciális tanterv alapján; 

• speciális terápiák - az egyedi igények és a fejlesztési stratégia alapján; 

• integratív társas tevékenységek. 

A központ valamennyi programja a projektmenedzser, az orvos, a pszichológus, a 

beszédterapeuta, a fizioterapeuta, a foglalkozás terapeuta, a szociális munkások, a tanárok, 

bevonásával megvalósuló csapatmunka keretei közt zajlik. 
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Munkavállalási Program Fejlődési Rendellenséggel Élő Személyek Számára – 

Programok kialakítása fejlődési rendellenséggel élő fiatal felnőttek részére9 

 

Az alábbiakban ismertetésre kerülő projekt a fejlődési rendellenességekkel élő emberek 

munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének támogatását tűzte ki célul. A projekt keretei közt 

kidolgozott és bevezetett modell előmozdítja a fogyatékkal élők társadalmi integrációját, 

növeli a projekt célcsoportjába tartozó személyek személyes önállóságát. 

 A 2002-ben indított Munkavállalási Program Fejlődési Rendellenséggel Élő Személyek 

Számára (KEC) egy fogyatékossággal élő fiatal felnőtteknek szóló szerbiai program, mely azt 

célozza, hogy az érintettek támogatást kapjanak a felnőtt létbe való belépéssel kapcsolatos 

nehézségek leküzdésében, lehetővé váljon erősségeik, tehetségük, képességeik 

kibontakoztatása a helyi közösségekkel kialakított kapcsolatokon keresztül. 

A KEC program  

 napközi központ működtetésén keresztül olyan tevékenységeket biztosít, amelyek 

célja a függetlenség előmozdítása és a társadalmi integráció elősegítése;  

 munkaközvetítő tevékenységet folytat, melynek célja a különböző fogyatékossággal 

élő emberek számára megfelelő munkahelyek és tevékenységek elérhetővé tétele;  

 szociális vállalkozásokon keresztül biztosít foglalkoztatást a fogyatékkal élők számára. 

Ezek a vállalkozások magukban foglalják a hobbiállat-eledel gyártását, facsemeték 

ültetését és ún. "gyümölcshengerek" előállítását;  

 olyan érdekképviseleti tevékenységet nyújt, amely a fogyatékkal élőkre vonatkozó 

törvények és rendeletek pozitív befolyásolására irányul. Ezen kívül a KEC képzést nyújt 

azoknak a szakembereknek, akik foglalkoztatási programokat kívánnak nyújtani a 

fogyatékkal élők számára. 

                                                           
9 10 Best Practices In Employment Support for Persons With Disabilities European Association of Service Providers 
for Persons with Disabilities, Brussels, 2015. 14. 
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A KEC lehetővé teszi a fejlődési rendellenességekkel élő emberek számára, hogy munkát 

szerezzenek a nyílt munkaerőpiacon, ami egy integráltabb, aktívabb és önállóbb élethez vezet. 

A KEC által biztosított modell lehetővé teszi a közvetlen kapcsolatot a kedvezményezettek és 

a polgárok között, ami csökkenti az akadályokat, oldja a sztereotípiákat egy integráltabb 

társadalom kialakítása érdekében. Mindezeken felül a programba bevont fogyatékkal élő 

személyeknek fizetett bérek méltányos volta növeli a kedvezményezettek pénzügyi 

függetlenségének szintjét. 

A KEC munkavállalási programja 2004-ben kezdődött egyetlen partnercéggel, ma azonban a 

program több mint 30 vállalatot és 160 kedvezményezettet foglal magában. Jelenleg 45 olyan 

személy van a programban, akik teljes foglalkoztatási státuszt szereztek. A KEC az Erste 

Alapítvány Szociális Innovációs Díjátadójának harmadik helyezést ért el, és a szerb kormány 

akkreditálta. 
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A "SPERANTA" Rehabilitációs Alapítvány és Oktatási Támogatási és 

Erőforrás Központ, Temesvár, Románia10 

 

A következőkben egy fogyatékkal élők támogatásával foglalkozó romániai alapítvány 

széleskörű tevékenység-sorozatát és az általa működtetett intézmény működését ismertetjük. 

A "Speranta" a fogyatékossággal élő gyermekek és családjaik részére nyújt szolgáltatásokat, 

hasonlóképp a tanárok és szakemberek számára. Évente több mint 250 gyermek kap 

megfelelő pszichológiai, pedagógiai, orvosi és szociális támogatást. Több mint 12 éves 

tapasztalattal az integrált oktatás tekintetében a "Speranta" országosan elismert 

intézményévé vált. A legfontosabb kurrens eredményei az IEN (Inkluzív Oktatási Hálózat) 

létrehozása, illetve az integrált oktatás új központjának megalapítása. 

Erősségek: 

• inklúzív oktatási irányelvek és gyakorlatok implementációja  

• tanárok és más szakemberek attitűdjének formálása 

• a problémakör és a terület érintettjeivel folytatott széleskörű együttműködés 

Az OSI-MHI által finanszírozott "Nyitott Ajtók" projektsorozat célja a fogyatékkal élő 

gyermekekhez fűződő attitűdök megváltoztatása az érintettek oktatási rendszerbe és 

társadalomba történő beilleszkedésének megkönnyítése érdekében. Az EARC "Speranta" a jó 

gyakorlat országos modelljét képviseli ebben a kérdéskörben. 

A román jogi keretrendszer előírja, hogy minden gyermek számára biztosítani kell az 

oktatáshoz való jogot, függetlenül a fogyatékosság típusától vagy szintjétől. Jogi 

megközelítéssel élve: a fogyatékkal élő gyermekek egyenlő esélyeket kell, hogy kapjanak a 

társadalmi életben való részvételre, beleértve az oktatást is. Mégis, sok fogyatékkal élő 

gyermek kiszorul az oktatási rendszerből. 

                                                           
10Towards Inclusive Education - Examples of Good Practices of Inclusive Education Inclusion Europe, Brussels, é.n. 
13-14. 
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A "Nyitott Ajtók" projektsorozat keretében a „Speranta” Rehabilitációs Alapítvány és a 

„Speranta” Oktatási Támogatási és Erőforrás Központ a megyei szintű oktatási 

szolgáltatásokat az integrált oktatás és a korai beavatkozás szempontjait előtérbe helyezve 

kezdte fejleszteni, azzal a céllal, hogy ép társaikkal azonos esélyeket biztosítson a vidéken élő 

fogyatékos gyermekek számára. 

A „Speranta” Rehabilitációs Alapítvány és a „Speranta” Oktatási Támogatási és Erőforrás 

Központ kezdeményezést indított Inclusive Education Network (IEN) néven, melynek célja az 

inkluzív oktatási jogszabályok végrehajtásának újragondolása és előmozdítása. A projekt célja 

az inkluzív oktatás előmozdítása Romániában az IEN kezdeményezésével, kiterjesztésével és 

fejlesztésével. A tevékenység magában foglalja a befogadó oktatási jogszabályok szakmai 

szempontú fejlesztésére és végrehajtására irányuló cselekvési és lobbitevékenységet. 

Kifejezett cél az integratív módszerekkel kapcsolatos tudatosság erősítése, az érintett 

szereplők közötti hatékonyabb kommunikáció elősegítése, melyet egy internetes portál 

létrehozásával valósítottak meg.  

A projekt másik eredménye egy szolgáltató központ létrehozása volt Comloșu Mare 

(Nagykomlós) településen, mely 50 fogyatékkal élő gyermeket illetve az érintettek családjait, 

tanárait segíti a vidéki térségben. A központot a helyi iskola és önkormányzat 

együttműködésével alakították ki a "Speranta" modell alapján. Az intézmény olyan térségben 

kezdte meg működését, ahol ilyen jellegű szolgáltatás korábban nem volt. 

Néhány eredmény és kimenetel: 

• Comloșu Mare (Nagykomlós) új szolgáltató központja a befogadó oktatás támogatására a 

vidéki térségben 

A Comloșu mare-i "Nyitott Ajtók" központ 2007 októberében nyílt meg egy "Speranta"-projekt 

részeként, mely projekt az "Együtt az inklúzív oktatás felé" címen futott. A központot több 

helyi partnerrel közösen alakították ki: az önkormányzat, az iskola, az Iskola Felügyelőség és a 

Temes Megyei Tanács is támogatta a kezdeményezést, amelyet a Nyitott Társadalom Intézet 

és a Rotary Klub finanszírozott. A pszichológusokból, beszédterápiás és támogató tanárból álló 
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csapat már az első néhány hónapban több mint 30 fogyatékkal élő gyermeket vizsgált meg, és 

a szakmai fejlesztőmunka is elkezdődött. A központ alkalmas arra, hogy 50 fogyatékkal élő 

gyermeket fogadjon a térségből. 

• A fogyatékkal élő gyermekek elfogadottságának növelése az inkluzív oktatás eszközeivel 

A Központban gondozott, még nem iskoláskorú fogyatékossággal élő gyermekek 75%-a 

normál óvodákba jár. A Központban gondozott iskoláskorú fogyatékossággal élő gyermekek 

95%-a normál iskolákba jár. Látható tehát, hogy a Központtal kapcsolatba került gyermekek 

oktatási rendszerbe történő integrációja magas szinten áll. 

• Az IEN dinamikusan fejlődő szakmai hálózata és anyagi támogatást nyújtó 

kapcsolatrendszere 

Az IEN-t eredetileg megyei szintű szövetségként alakították meg, hogy előmozdítsa az inkluzív 

/ integrált oktatást a vidéki területeken működő iskolák és óvodák körében. Egy integrált 

oktatási hálózat kiépítésére volt szükség, mivel a feladatokat egyetlen intézmény nem lenne 

képes elvégezni. E célból partnerségi struktúrák kialakítása kezdődött meg az oktatási 

intézmények között. Az IEN nem csupán az oktatási intézmények, hanem csatlakozni kívánó 

magánszemélyek számára is nyitva áll. Az Inclusive Education Network (IEN) folyamatosan 

működik és növekszik, és kiemelt hangsúlyt fektet tagjainak és tevékenységének láthatósága, 

felelősségére és szakmai hitelességére. A hálózat több mint 50 partnerségi szerződést kötött 

óvodákkal, iskolákkal, egyetemekkel és magánszemélyekkel az eredetileg meghatározott 

megyei hatókört ekképp jelentősen meghaladva.  

A hálózat mögé felsorakozott, üzleti szférában érdekelt támogató közösség egyre aktívabban 

vesz részt az inkluzív oktatás előmozdításában és további pénzügyi támogatások 

biztosításában. Az IEN számos nagylelkű szponzora közül kiemelendő a Rotary Club, mely 

felajánlotta egy játszótér felszerelését, illetve oktatási anyagokat és karácsonyi ajándékokat 

vett több mint 250 fogyatékkal élő gyermek számára. 
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• Az oktatási reform hatékonyabbá és fenntarthatóvá tétele regionális szinten 

A szervezet jelenleg is intenzív lobbitevékenységet folytat az inkluzív oktatás terjesztéséért 

Romániában. Az szakpolitikai döntéshozókkal folytatott első találkozó Bukarestben kerül 

megrendezésre 2008. március 12-én. A lobbitevékenység célja, hogy olyan oktatási törvényt 

fogadtasson el, mely figyelembe veszi a fogyatékkal élők esetében kiemelten fontos korai 

beavatkozást és inkluzív oktatást. 

• Termékek: információs és oktatóanyagok 

A "Speranta" egy szakemberei által készített, több mint 10 könyvből álló kiadvány-

gyűjteményt publikált különböző témákban: autizmus, ADHD, Asperger-szindróma, 

magatartászavar, tanulási nehézségek, Down-szindróma, többszörös fogyatékosság, korai 

beavatkozás, stb. Ezen kívül a szervezet rendszeresen megjelentet egy inkluzív oktatási 

magazint is, melyből a szülők és a tanárok egyaránt tájékozódhatnak – hasonlóképp a 

szervezet weboldalán elérhető anyagokhoz. 

A projekt hatásvizsgálata a Temesváron 2006. november 16-án megrendezett "A befogadó 

oktatási hálózat felé vezető lépések" c. rendezvény megszervezése keretében történt. A 

rendezvényen több mint 200 résztvevő vett részt, köztük a hálózat tanárai, az IEN-hez tartozó 

iskolák és óvodák igazgatói, továbbá szülők, a helyi és országos oktatási hatóságok 

szakemberei, illetve a média képviselői. 
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Jass - támogatott foglalkoztatási szolgálat a Stewarts Care szolgáltatás 

felhasználói számára11 
 

Az Írországban a JASS-programmal összehangoltan működő Stewarts Care szolgáltatás a 

munkaerő-piaci integráció tekintetében számítható a jó gyakorlatok közé. Annak érdekében, 

hogy az írországi Stewarts Care szolgáltatásaival támogatott foglalkoztatási szolgáltatások 

megfelelően működhessenek, a JASS programja olyan személyközpontú megközelítést 

alkalmaz, amely magában foglalja a szolgáltatás felhasználóját és családját. A programot 18 év 

feletti szellemi és / vagy fizikai fogyatékkal élők számára kínálják. 

A JASS program 2000-ben történt elindítása óta összesen 62 fogyatékkal élő Stewarts Care-

felhasználó talált munkát a kiskereskedelemtől a kertészetig. A munkahelyet kereső 

felhasználókat a szabad piacon foglalkoztatják. A JASS program célja, hogy megszerezze az 

adott munkát a szolgáltatás igénybevevőinek, profilírozza a jelentkezőt, annak érdekében, 

hogy preferenciáiknak és tapasztalataiknak megfelelő gyakornoki vagy munkahelyet 

találjanak. Ezen felül megfogalmazott cél, hogy a program munkaalapú képzést és közösségi 

oktatást nyújtson, támogassa az önálló életvitelt és munkaerő-piaci önérvényesítést. 

A kitűzött célok elérése érdekében a JASS program segíti a munkaerőpiac személyre szabott 

feltérképezését, asszisztenciát nyújt az önéletrajzok elkészítésében, illetve felkészülési 

lehetőséget biztosít az interjúkra. Minden egyes szolgáltatást igénybe vevő személy 

támogatást kap a munkaszerződés áttekintésében, illetve a béralku során, továbbá a 

munkatársak javaslatot tesznek az igénybe vevő számára szükséges képzésekre is. Ezen kívül 

a helyi oktatási képző intézményekben és az egyetemeken meglévő közösségi oktatási 

kurzusokat felkínálják a felhasználóknak az önálló életvitel előmozdítása érdekében. A Jobs 

Hub ülés havonta kerül megrendezésre, amely lehetőséget biztosít a szolgáltatás 

felhasználójának arra, hogy megbeszéljék a munkával kapcsolatos aggodalmait társaikkal. A 

                                                           
11 10 Best Practices In Employment Support for Persons With Disabilities European Association of Service 
Providers for Persons with Disabilities, Brussels, 2015. 10. 
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JASS programot az Ír Támogatott Foglalkoztatási Szövetség, valamint az Ír Támogatott 

Foglalkoztatási Szövetség munkatársai is elismerték. 

KARE Foglalkoztatási Program12 
 

Az előző példához hasonlóan ugyancsak Írországban futó KARE Foglalkoztatási Program célja 

"annak biztosítása, hogy minden olyan fogyatékossággal élő felnőtt, akinek támogatást 

nyújtunk, és dolgozni kíván, megkapja a lehetőséget". A KARE úgy véli, hogy a foglalkoztatás 

kulcsfontosságú elem a fogyatékkal élők társadalmi integrációjában. A programon keresztül a 

fogyatékossággal élő egyének maguk is aktív szerepet kapnak a folyamatban. Ez magában 

foglalja az arra vonatkozó egyéni döntést, hogy az illető milyen munkát szeretne végezni, 

mennyit kíván dolgozni, illetve milyen fizetési igénnyel jelentkezzen. A KARE program olyan 

munkaközvetítőkből álló csapatot biztosít, amely segítséget biztosít abban, hogy program 

résztvevői megtalálják a számukra leginkább megfelelő munkát. A munka megszerzését 

követően a csapat továbbra is együttműködik az egyénnel, annak érdekében, hogy kiválasszák 

az adott munkakörhöz szükséges képzést, és minden más lehetséges igényt kielégítsen, melyet 

a munka megkövetel, mint például a munkahelyre való eljutás. A munkaközvetítők a 

munkáltató és a munkaadó szükségleteinek megfelelően támogatják a munkáltatót is. A KARE 

program szemléletmódja teljességgel ügyfélközpontú, valódi munkát és versenyképes fizetést 

segít találni a nyílt munkaerőpiacon. 

A KARE program biztosítja, hogy a résztvevők számára csak a nyílt munkaerőpiac azon, egyéb 

tekintetben is korrekt ajánlatai kerüljenek közvetítésre, melyek garantálják legalább a 

minimálbér kifizetését. A KARE program támogatott életprogramot is biztosít, ami egy 

kiegészítő segítség a KARE programban részt vevő személyeknek, ami abban segíti a 

résztvevőket, hogy függetlenné váljanak és önállóan éljenek. Ezzel a programmal a KARE 

megalkotta saját támogatott foglalkoztatási képzési programját, amely az akkreditációs 

                                                           
12 10 Best Practices In Employment Support for Persons With Disabilities European Association of Service 
Providers for Persons with Disabilities, Brussels, 2015. 11. 
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folyamat során hivatalosan elismert képzési programmá vált. Jelenleg a program mintegy 160 

fogyatékossággal élő személyt támogat. 

 

Valódi Lehetőségek – Átmenet a Foglalkoztatásba13 
 

Fogyatékossággal élő személyek szakmai tapasztalat-szerzését, illetve fizetett munkához 

jutását biztosító program Nagy-Britanniában, Walesben.  A Valódi Lehetőségek – Átmenet a 

Foglalkoztatásba program feladata, hogy "biztosítsa a programba bevontak számára a 

megfelelő támogatáshoz és fizetett munkához történő hozzáférést". A program a Támogatott 

Foglalkoztatás modelljén alapul, mely magában foglalja az álláskereső részletes szakmai 

profiljának kialakítását, a munkakeresést, a munkáltatói tárgyalások során nyújtott 

támogatást és az egyénre szabott tanácsadást. A megszerzett munkahely megtartása 

érdekében a továbbiakban az életkori sajátosságokat is figyelembe vevő mentorprogram 

keretében folytatódik a kapcsolattartás és támogatás. 

A wales-i program a fogyatékossággal élők számára történő munka-keresésen felül képzéseket 

és tréningeket biztosít a munkaadók számára a fogyatékkal élők foglalkoztatásának 

tárgykörében. Az ingyenes képzések az egyenlő bánásmód és a fogyatékossággal kapcsolatos 

tudatosság fejlesztését célozzák, illetve a speciális fogyatékosságok, mint például az autizmus 

megfelelő munkahelyi kezelésében nyújtanak segítséget. Ezzel a képzéssel a program 

érdemben képes előmozdítani a fogyatékkal élő munkavállalók előtt álló akadályok 

lebontását. 

A program jelenleg Dél és Nyugat-Wales kilenc megyéjében összesen 500 személyt támogat. 

A program 2007-ben megkapta a Social Care Accolades Díjat, 2008-ban elnyerte az Association 

for Public Service kiválósági díját, 2009-ben pedig a Helyi Munkaadói Díjat. Ezen díjak mellett 

a program számos Peer Mentor egyéni díjat is nyert. 

                                                           
13 10 Best Practices In Employment Support for Persons With Disabilities European Association of Service 
Providers for Persons with Disabilities, Brussels, 2015. 12. 
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A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései14 

 

A kaposvári Guruló Műhely létrejötte óta törekszik arra, hogy szoros szakmai együttműködést 

alakítson ki olyan rehabilitációs intézményekkel, melyek a komplex rehabilitációban kiemelt 

feladatot látnak el. Ennek érdekében került kialakításra a szakmai kapcsolat a Praktikum Kft.-

vel, a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületével és a Napsugár Habilitációs és 

Rehabilitációs Központtal is. 

Mindegyik intézmény kiemelten fontos szerepet játszik a sérült emberek életminőségének 

javításában. A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete megalakulása óta szolgáltató 

egyesületként működik, és törekszik a tagok számára hiánypótló szolgáltatásokat nyújtani 

egészségügyi és rehabilitációs szolgáltatások terén. Ezen túlmenően jelentős szerepe van az 

érdekérvényesítő tevékenységben is, melyet megyei partnerhálózatával együttműködve 

folytat. A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete fenntartóként közoktatási és 

szociális intézményeket is működtet gyermekek és felnőttek számára. Ennek keretében 

gyógypedagógiai módszertani intézményt, nappali intézményeket, foglalkoztatókat, átmeneti 

és lakóotthonokat üzemeltet, otthonápolási, támogató szolgálatot működtet, valamint 

többségi tulajdonosa egy rehabilitációs kft.-nek. A rehabilitációs profilú Praktikum Kft. egy 

nonprofit közhasznú rehabilitációs kereskedelmi, szolgáltató és ipari vállalat, amely 

megváltozott munkaképességű munkavállalókat rehabilitációs foglalkoztatás keretében 

foglalkoztat. 

A Napsugár Kistérségi Szociális Központ közösségi keretek között biztosítja az 

akadályozottsággal élő ember számára a nappali ellátást és a szociális foglalkoztatást. A 

                                                           
14 ÁGOSTONNÉ LÁBAS KATALIN, CSEK TAMÁSNÉ: Egy jó gyakorlat bemutatása - A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs 
együttműködései Kaposvár, é.n. 1-3. 
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központ a Praktikum Nonprofit Rehabilitációs Kft-vel szoros szakmai együttműködésben végzi 

a tevékenységét. A munkák jelentős része bérmunka, mely során konfekcionált textilipari 

termékek, valamint háztartási, szállodai, éttermi textíliák és munkaruhák varrása, valamint 

biztosítékok és sorkapcsok összeszerelése folyik. Ezen kívül zöldterület-kezelés, papír-, textil-, 

viasz-, kő-, bőr- és faalapú ajándéktárgyak készítése, segédrecepciós feladatok ellátása, 

takarítás, masszázs, nyomdai előkészítő tevékenységek, karbantartói tevékenység tartozik 

profiljába. 

Az alábbiakban a Praktikum Kft. a Napsugár Kistérségi Szociális Központ és a Guruló Műhely 

rehabilitációs együttműködése kerül bemutatásra. A komplex rehabilitációs tevékenység 

ebben az együttműködésben két tényezőt vett alapul: a klienst és a környezetét, melyek közös 

elemet alkotnak. Mindkét intézmény a sérült emberek élethelyzetének megváltoztatására 

irányítja tevékenységét eltérő módszerekkel, valamint kiemelt prioritásként kezeli a 

környezeti adaptációt. A komplex rehabilitáció területei jelen esetben a következők voltak: 

egészségügyi (orvosi), foglalkozási, szociális és környezeti rehabilitáció. 

Kiemelt fontosságú, hogy a munkavállalók képességeiknek, képzettségüknek, illetve egészségi 

állapotunknak megfelelő, tartós munkalehetőséget kapjanak. Ez csak úgy valósítható meg, ha 

a munkavégzés során egészségi állapotuk nem romlik tovább. A megváltozott 

munkaképességű emberek között jelentős számban hallássérültek és mozgássérültek vannak. 

Sok a másodlagos mozgásproblémával küszködő kliens közöttük, akiknek a hosszú üléssel járó 

munka megterheli a gerincet. A mozgássérültek diagnózisai között az enyhe cerebral paresis, 

a Bechterew kór, a súlyos gerincferdülés, spina bifida, köszvény, baleseti sérülés is szerepelt. 

A hallássérültek pedig inkább spondylosissal, gerincsérvvel, gerincferdüléssel, és egyéb 

degeneratív betegségekkel rendelkeztek. Ezek a problémák hátráltatták őket a tartós 

munkavégzésben.  

Egy esettanulmány ismertetésén keresztül szemléltethető a konkrét rehabilitációs 

tevékenység és folyamat. A rehabilitációs folyamat kezdeteként az egyesület rehabilitációs 

munkatársa felkeresi a Guruló Műhelyt. Azt a kérést közvetítette a műhelyvezető és a 

mozgásterapeuta felé, hogy néhány megváltozott munkaképességű munkavállalót 
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megvizsgálva a kliensek tanácsadás keretében kapjanak javaslatokat arra nézve, milyen 

munkát végezzenek, a munka során hogyan, milyen testtartásban üljenek, illetve milyen 

gyógyászati segédeszköz alkalmazása tenné jobbá az állapotukat. Az első beszélgetés során az 

egyesület rehabilitációs munkatársa és a mozgásterapeuta kialakított egy tevékenységi tervet, 

mely arra vonatkozik, hogy a kliensek és a rehabilitációs munkatárs együttesen javasolt lépései 

(vizsgálat, eszközök áttekintése, javításra előjegyzés, tanácsadás) mikor, milyen sorrendben és 

hol kerüljenek sorra.   

Ezt követően a műhely vezetője, a mozgásterapeuta és a rehabilitációs munkatárs a 

kliensekkel együtt megtekintette a munkavégzés helyszínét. A helyszínen a műhelyvezető 

néhány mondatban bemutatta a kaposvári műhely szolgáltatásait, feladatait, és felajánlotta a 

segítségnyújtást. Többen jelezték szándékukat, hogy szeretnék igénybe venni a műhely 

szolgáltatásait. A mozgásterapeuta megvizsgálta, hogy a kliensek milyen széken ülnek, milyen 

asztal mellett dolgoznak, illetve indokolt esetben javaslatot tett a munkavégzéshez szükséges 

segédeszköz beszerzésére (speciális ülőpárna), melynek beszerzésében közreműködést 

ajánlott. A rehabilitációs munkatárs szociális rehabilitáció keretében jelen volt, és segítette, 

irányította a klienseket. 

A Guruló Műhely a szociális rehabilitáció keretében a megváltozott munkaképességű 

munkavállalónak szükség esetén támogatást biztosít személyi segítésben, valamint a 

munkahelyre való eljutásban. Igény szerint lehetőséget biztosít speciális szállító jármű 

igénybevételére. Az igények felmérését követően ennek megfelelően került sor a kapcsolat-

felvételre a Támogató Szolgálattal, melynek keretében időpont-egyeztetésre került sor a 

személyi szállításra vonatkozóan.  

A következő két hétben két időpont került meghatározásra, amikor a kliensek a rehabilitációs 

munkatárs kíséretében bejöttek a műhelybe vizsgálatra és a tanácsadásra. Összesen 18 ember 

vett részt a két napon lefolytatott vizsgálatokon, akikkel tanácsadás keretében beszéltük át a 

problémákat. A tanácsadásokat összegezve az alábbiak kerültek megállapításra: a 

munkavégzéshez 3 főnek segédeszköz-javításra (mechanikus kerekesszék, kis moped, 

járókeret), 8 főnek gyógyászati segédeszköz felírásához vizsgálatra, 6 főnek szakorvosi 
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vizsgálatra volt szüksége. A mozgásvizsgálat elsősorban arra irányult, hogy milyen gyógyászati 

segédeszközre lenne szüksége a kliensnek (3 fő nyakgallér, nyakrögzítő, 5 fő gerincfűző) a 

munkavégzéshez. Az eszközök felírása miatt a kliensek közül 2 főt neurológiai, 2 főt ortopédiai 

és 2 főt a műhelyorvoshoz rehabilitációs vizsgálatra irányítottunk. Az egyéb szakorvosi 

vizsgálatok egyeztetését a rehabilitációs munkatárs és a kliens intézte. A receptek felírását 

követően sor került az eszközök megrendelésére. A recept kiváltását már a kliens végezte, az 

adott segédeszköz kipróbálását az eladó segítette. A Guruló Műhely műszerészei elvégezték a 

javításokat (mechanikus kerekesszéken a fékek javítása, a mankón, járókereten a gumik 

kicserélése) a kis moped pedig átvizsgálásra került.  

A Guruló Műhely vizsgálat, eszközök áttekintése, javításra előjegyzés, tanácsadás, közvetítés 

és szociális rehabilitáció tekintetében látott el feladatokat. Ekképp valósult meg a kliensek 

munkahelyhez segítése, kivizsgálása, az igényeiknek megfelelő további vizsgálatok előírása, a 

szükséges eszközök javítása és beszerzése, mely az érintettek tartós munkahelyhez jutásához 

szükséges.  
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Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete – Kaposvár 
 

Az alábbiakban elsőként egy kaposvári székhelyű, fogyatékkal élők ellátásra és támogatására 

szakosodott intézmény által alkalmazott gyakorlatok ismertetése lesz megtalálható.15 

Kaposváron működő Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete fogyatékossággal élő 

emberek számára biztosít szolgáltatásokat, melynek keretében nevelési, szociális, 

egészségügyi intézmények fenntartásában tevékenykedve közfeladatokat is ellát. A 

fogyatékossággal élő emberek társadalmi beilleszkedését segíti elő közösségi, sport-, 

szabadidős programok szervezésével és lebonyolításával, ezen felül megváltozott 

munkaképességű emberek számára biztosít munkalehetőséget. 

Az egyesület 1990-ben létrehozta saját vállalkozását, a Praktikum Ipari, Szolgáltató, 

Kereskedelmi Rehabilitációs Nonprofit Kft-t, amelyet azonban a jelentősen csökkenő állami 

támogatási rendszer, valamint a térségben bekövetkező kedvezőtlen piaci változások miatt 

2010-ben átalakított. Jelenleg csak vagyonkezelő, vagyonhasznosító szervezetként működik. 

Az egyesület 2002 óta végez akkreditált foglalkoztatást, valamint szociális intézményi 

foglalkoztatást, napjainkban érvényes megnevezés szerint fejlesztő foglalkoztatást. 

Az egyesület által foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma: 180 fő, közülük 

akkreditált foglalkoztatás keretei között foglalkoztatottak létszáma: 46 fő. Fejlesztő 

foglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma: mintegy 80 fő. 

Az egyesület fenntartásában a foglalkoztatás 8 telephelyen valósul meg. A széles vállalkozási 

paletta lehetővé teszi mindegyik foglalkoztatási forma – fejlesztő, akkreditált, 

                                                           
15 Jó Gyakorlat - Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete, Kaposvár Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest, é.n. 
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közfoglalkoztatás, nyílt piaci foglalkoztatás – biztosítását a siket és hallássérült, a 

mozgáskorlátozott, az értelmi sérült, autista, látássérült, pszichoszociális fogyatékossággal 

élő, valamint egészségkárosodott emberek számára. Az egyes munkatevékenységekben a 

különböző foglalkoztatási formában alkalmazott munkatársak együtt dolgoznak. 

A foglalkozási rehabilitáció jó gyakorlatai 

Hosszú munkapróba-időszak 

Az új jelentkezők jellemzően telefonon keresik meg az egyesületet. Az intézmény vezetője a 

tájékozódó beszélgetést követően megbeszél egy időpontot, amikor kimennek a jelentkező 

lakására, és megismerkednek családjával, életkörülményeivel is. A jelentkező adottságai, 

érdeklődése alapján kialakul, hogy az egyesület tevékenységei közül elsősorban melyek 

lehetnek számára megfelelőek. Az új belépőkkel két foglalkoztatás vezető dolgozik. A 

betanulás időszaka akár több hónapot is igénybe vehet. Igény szerint akár az összes lehetséges 

feladatot kipróbálhatják, akár úgy, hogy az egész munkafolyamatot, akár csak egy-egy elemet 

kiemelve. 

Képzési lehetőség biztosítása 

Az egyesület foglalkozik dolgozói továbbképzésével is. Az elmúlt időszakban 6 varrónő szerzett 

képesítést. Az aquaponiás ház működtetéséhez egy 160 órás tanfolyamot állítottak össze, 

amely képzésen a részvétel lehetőségét minden érdeklődő munkatárs részére biztosították. 

Egy 30 fős csoport részére pedig alap- és középfokú számítástechnikai tanfolyamot szerveztek, 

melynek végén az ECDL vizsgát is le lehetett tenni. A tanfolyam ingyenes volt a résztvevők 

számára. Az együttműködés keretében a képzőintézményt az egyesület akadálymentesítette, 

valamint biztosította a mozgáskorlátozott résztvevők szállítását, a hallássérült hallgatók 

részére pedig a jelnyelvi tolmácsszolgáltatást. A tanfolyam közvetett célja, hogy az egyesület 

dolgozói felkészültek legyenek egy esetleges új informatikai szolgáltatási ág beindítására – 

webáruházak árukészletének, árlistájának karbantartására. 
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A foglalkoztatás jó gyakorlatai 

Bérmunka vállalása 

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete intézményeinek dolgozói több telephelyen 

különböző bérmunkákat végeznek. 

Egy tejipari kft. tejtermékeinek kiskereskedelmi egységekbe történő kiszállítási 

egységcsomagolásához szükséges kartonokat, papírtálcákat állítják össze csomagolásra kész 

állapotba a megrendelő által raklapon szállított alapanyagokból. A tevékenységet éves 

keretszerződés alapján bérmunkavégzés formájában végzik, évente több százezer darabos 

mennyiségben. Az összeállított csomagolási eszközökből a fajtánként összeállított 

egységcsomagokat szállításra előkészítik, fóliázzák. 

Egy nyomda számára a nyomda által előrenyomtatott lap formájában szállított 

alapanyagokból, gépi stancolással, kézi hajtogatással, ragasztással különböző méretű és 

rendeltetésű dobozok készítését végzik. A kész dobozokból raklapos egységcsomagokat 

állítanak össze, amelyek közvetlenül a felhasználók számára kerülnek kiszállításra – pl. 

vegyszergyártó vállalkozások, cérnaterméket előállító vállalkozások, mobiltelefon-

forgalmazók számára. 

Csomagolási bérmunkát is végeznek. A csomagolás cérna-, fonaltermékek, valamint 

különböző méretű és rendeltetésű húzózártermékek összeállítását, dísz-, vagy kereskedelmi 

egységcsomagolását, kód-címkézését, majd nagyobb egységcsomagokba rendezését jelenti. 

Továbbá házi malmok, őrlő berendezések, házi kenyérsütéshez használt, fából készült egyedi 

kisgépek alkatrészeinek gyártását, összeszerelését, csomagolását végzik az elsősorban 

hallássérült dolgozók. 

Rugalmasság 
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A székhelyen és telephelyeken folytatott papír-, illetve nyomdaipari kiegészítő 

tevékenységeket, a mindenkori megrendelések függvényében összehangoltan, egymás 

tevékenységét kiegészítve végzik. Ennek érdekében a dolgozók az összes munkafolyamatot 

ismerik, így szükség esetén munkaerő-átcsoportosítással, túlóra vállalásával tudják a 

határidőket tartani. 

Saját termékek előállítása 

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének intézményeiben a saját termékek 

széles választékban, igényes minőségben készülnek, melyeket különböző csatornákon 

értékesítenek. Felhalmozott raktárkészlet nincs, az értékesítés folyamatos. 

 Kőedények gyártása 

 Természetes alapanyagokból készült kis- és nagyméretű, beltéri és kültéri 

kőedényeket, virágedényeket készít a szervezet saját üzleteiben történő értékesítésre, 

valamint viszonteladók számára, illetve egyedi megrendelések – pl. önkormányzat, 

vendéglátó egységek, intézmények, magánszemélyek – alapján. 

  Varroda 

 A varrodában a különféle egyedi megbízások – pl. egyedi méretre formaruhák 

készítése gimnazisták számára, munkaruhavarrás – mellett saját termékek előállítása 

is történik. Például ágyhuzatok, lakástextília, textiljátékok, ünnepekhez kapcsolódó 

ajándékok, kiegészítők, konyhai eszközök készítése. 

Innovatív technológia alkalmazása 

Aquaponia, az innovatív vegyszermentes technológia. – Az energiatakarékos, számítógépes 

rendszer által vezérelt, téli időszakban kerti hulladék komposztálását végző komposzt-

kazánnal fűtött passzív házban komplex biológiai folyamattal előállított, vegyszer nélküli 

zöldség és gyümölcstermesztés, valamint haltenyésztés valósul meg. 

Megváltozott munkaképességű autista, fogyatékossággal élő emberek gondozzák a halakat és 

a kemikáliáktól mentes fűszernövényeket, zöldségeket, gyümölcsöket, biztosítják a passzív ház 
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működési feltételeit, közreműködnek az előállított termékek elsődleges feldolgozásában, 

valamint értékesítésében. 

Több csatornán keresztül történő hirdetés és értékesítés 

Az egyesület által előállított termékek értékesítése több csatornán történik. Az előállított 

termékeket elsősorban megrendeléseken keresztül forgalmazzák. Például az aquapóniás 

termékek egyre ismertebbé válásával a vegyszermentes zöldségek, fűszernövények 

legnagyobb része lakossági rendelésen keresztül kel el. A megmaradó termények feldolgozása, 

tartósítása házon belül történik, melyet az igali üdülőben az étkeztetés során tudnak 

felhasználni. 

A termékek listája az egyesület mindkét honlapján, facebook oldalán is megtalálható, de a 

helyi TV, rádió is rendszeres híradással szolgál. Buszmegállóban megállítótáblán is hirdetik a 

termékeket. Napi kapcsolatban állnak az önkormányzatokkal (pl. kőedények rendelése), de 

egy-egy marketingakció alkalmával telefonon külön is megkeresik őket. Visszatérő 

megrendelők mind az intézmények (pl. idősek otthona, oktatási intézmény), mind a 

magánszemélyek. Rendszeresen részt vesznek vásárokon, falunapokon, ahol nem csak a 

termékek értékesítése a cél, hanem az egyesület ismertté tétele is, melyet szórólapok 

osztásával támogatnak. 

Jelenleg új értékesítési és megrendelési csatorna van kialakulóban egy webáruházzal. 

Sokszínű szolgáltatás-nyújtás 

Az egyesület a fenntarthatóság, a több lábon állás, valamint céljainak, missziójának érdekében 

többféle szolgáltatást biztosít mind az egyesületi dolgozók, mind a települések lakossága 

számára. 
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 Varrodai szolgáltatás 

Az egyesület műhelyében a saját termékek, valamint a megbízások alapján vállalt bérmunkák 

mellett varrodai szolgáltatást is biztosítanak a lakosság részére (pl. cipzárcsere, felhajtás, 

ruhaigazítás, illetve egyedi kérések teljesítése). 

 Cipészműhely 

 Az egyesület két telephelyén is biztosít cipőjavító szolgáltatást. 

 Bolti értékesítés 

 Az előállított termékek értékesítése főként az egyesület saját boltjaiban történik. 

 Kőedények értékesítése beültetéssel, szállítással 

 Amennyiben a megrendelő a kőedényt beültetve, házhoz szállítással kéri, úgy ezt a 

szolgáltatást is vállalja a cég. 

 „Napsugár Ház” Panzió, Rehabilitációs Képzési és Szabadidő Központ – Igal 

Az egyesület igali akadálymentes panziója lehetővé teszi, hogy a településen lévő, a 

mozgáskorlátozott emberek számára kiváló hatású gyógyfürdőt a nyaralók gyógyászati céllal, 

szakorvos által felírt fürdőjegy, illetve kezelési utalvány – gyógytorna, gyógymasszázs, 

elektromos kezelések, stb. – birtokában élvezhessék. 

A panzióban a nyaralók, pihenni, gyógyulni vágyók számára rendelkezésre áll egy 

akadálymentes infraszauna, kétszemélyes pezsgőfürdő kád beemelő szerkezettel, 

kondicionáló gépek, udvari és beltéri játékok, csúszda, hinta, lengőteke, csocsó, sakk, kártya, 

társasjátékok, mini könyvtár, asztalitenisz, szalonnasütő, kerti bútorok, napozóágyak, 

ingyenes WIFI, valamint akadálymentes parkolóhelyek (mindezek ingyenesen használhatók). 

Az épület két szintjét akadálymentes felvonó köti össze. 

Igény esetén akadálymentes mikrobuszokkal, a környéken lévő turisztikai helyszínekre – pl. 

Kaposvár Rippl Rónai Villa, Deseda turisztikai Központ, Szenna Falumúzeum, Katica tanya 

gyermek és felnőtt élmény központ stb. – programszervezést is vállalnak. 
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A panzióban az egyesület foglalkoztatóiban készített dísztárgyak, ajándéktárgyak, 

hűtőmágnesek, alkalmi kitűzők, textiljátékok, ágyneműk, kül- és beltéri kőedények, virágtartó 

edények stb. megvásárolhatók. 

 Frissítő masszázs, gyógytornász 

Az egyesület dolgozói és a lakosság részére mind a frissítő masszázs, mind a gyógytorna 

lehetősége biztosított a rehabilitáció, az egészségmegőrzés érdekében. A munkatársak előre 

megbeszélt órarend szerint vehetik igénybe a szolgáltatásokat. 

 Szállítás 

A dolgozókat az egyesület minden nap háztól-házig szállítja lakásuk és a munkahely között havi 

átalánydíj fejében. 

Műszaki-, karbantartó csapat 

A műszaki-, karbantartó csapat elsősorban a nyolc telephely üzemeltetését (pl. az aquaponia-

ház műszaki felügyeletét is), karbantartását, rendszeres felújítását, fejlesztését végzi. Minden 

dolgozó megváltozott munkaképességű, minden szakma szakembere képviseltetve van. A 

belső munkákon kívül külső intézmények, lakások akadálymentesítését is vállalják. 

Előrelépési lehetőségek biztosítása 

A megfelelő képességek, készségek elsajátítása, valamint megfelelő motiváltság esetén az 

egyesület keretén belül is van mód az előrelépésre, mely betanító, minőségellenőrző, 

elszámoló, raktáros, csoportvezető munkakörökben történő alkalmazást jelenthet. Előrelépési 

lehetőség a fejlesztő foglalkoztatási formában a fejlesztési szerződéssel történő 

foglalkoztatásból munkaszerződés szerinti foglalkoztatásba, onnan pedig megfelelő 

körülmények esetén akkreditált foglalkoztatásba történő áthelyezést, valamint magasabb 

óraszámban történő foglalkoztatást is jelenthet. 
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Ritkán, de előfordul (2016-ban 1 fő esetében) a nyílt munkaerőpiacra történő kimenet, 

azonban az egyesület által foglalkoztatott – jellemzően súlyosan fogyatékos, vagy jelentős 

egészségkárosodással élő – emberek esetében ritkán találkozik az igény és a lehetőség. 

A közösségi érzés folyamatos erősítése 

Az egyesület létrejöttét és működését a tagok akarata, önkéntes munkája teszi lehetővé. A 

tagság igényeire, szükségleteire érzékenyen reagál a szervezet, így a dolgozók magukénak 

érzik az egyesület tevékenységeinek, működtetésének felelősségét is. Motiváltak abban, hogy 

ne csak önmagukért tegyenek, hanem hozzanak áldozatot az egész közösségért is. Sokszor 

összekapcsolódik a munka és a különböző társadalmi eseményeken – pl. Civil napon, 

ünnepeken, falunapokon – való közös részvétel, mely a szórakozás, feltöltődés mellett sok 

esetben az egyesület népszerűsítésének, a termékek eladásának feladatával is jár. De 

közösségépítő az egyesület szervezésében megvalósuló kulturális- és sportprogramokon, a 

közös nyaralásokon, előadásokon, szabadidős programokon való részvétel is. Az egyesület 

nem csupán munkahely, hanem egy nagy, összetartó közösség is. 

Tudásátadás 

A jelentős foglalkoztatási tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező Mozgáskorlátozottak 

Somogy Megyei Egyesülete az érdekvédelem mellett elkötelezett a fogyatékos emberek 

önálló életvitelének, társadalmi integrációjának minél hatékonyabb elősegítésében. Ennek 

érdekében vállalják tudásuk, tapasztalataik megosztását az érdeklődő szakemberek számára, 

elsősorban az alábbi témákban: 

 alkalmazkodás a változó piaci igényekhez, helyzetekhez – folyamatos fejlesztés 

 bérmunkák vállalásának tapasztalatai 

 saját termékek előállítása, értékesítése 

 dolgozói elkötelezettség 
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Az egyesület felkészült szakemberei, valamint a helyi adottságok, a több telephely lehetővé 

teszi, hogy egyidejűleg akár 20 fős csoportot is tudjanak fogadni tudásmegosztás, konzultáció 

céljából. 

 

Napfényes Sziget Integrált Intézmény – Püspökladány 
 

A következő hazai példa16 a Napfényes Támogató Szociális Egyesület és tevékenysége, mely 

2005-ben alakult Püspökladányban. Célja, hogy elősegítse a fogyatékos személyek 

esélyegyenlőségének, önrendelkezési képességének megteremtését, az egyéni igényeken 

alapuló, biztonságos, önálló életvitel kialakítását, a társadalmi integráció megvalósulását. 

2011-ben a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése Az Év Civil Szervezete kitüntető 

díjjal ismerte el az egyesület kimagasló munkáját, az esélyegyenlőség, a másság elfogadása 

érdekében végzett kiemelkedő színvonalú önkéntes tevékenységét. 2012-ben a „Magyar 

Kézműves Remek” kiállításra meghívást kapott a Napfényes Nemzeti Peddig termékcsalád.  

2013-ban, majd 2014-ben az egyesület egy 300 m2-es ingatlan építésére nyert lehetőséget. A 

teljes körűen akadálymentes épület optimális helyszínt nyújt a támogató szolgálat, a 

fogyatékosok nappali intézménye, a fejlesztő foglalkoztatás, és a nevelőszülői hálózat 

működéséhez egyaránt. 

Az intézmény által biztosított szolgáltatások 

Az egyesület által fenntartott Napfényes Sziget Integrált Intézmény 2006 óta Támogató 

szolgálatot, 2007-től Fogyatékosok Nappali Intézményét, 2008-tól Nevelőszülői hálózatot, 

valamint Szociális foglalkoztatót működtet. 2016-tól 6 fő számára biztosítják a Támogatott 

Lakhatás szolgáltatását. 2017-ben fejlesztő foglalkoztatás keretében 48 fő foglalkoztatását 

tervezik. 

                                                           
16 Jó Gyakorlat - Napfényes Sziget Integrált Intézmény, Püspökladány Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 
Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest, é.n. 
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Az intézmény a sárréti kistérségből fogadja az ellátottakat. A környező településeken élő 

fiatalokat a Támogató szolgálat segítségével szállítják be Püspökladányba, mely óriási 

segítséget jelent a családok számára. 

 

Foglalkoztatás 

A Napfényes Sziget Integrált Intézményben jelenleg fejlesztő foglalkoztatás keretében 29 fő 

foglalkoztatása történik – 22 fő fejlesztői jogviszonyban, 7 fő Mt. szerinti munkaviszonyban. 

Minden ellátott értelmi fogyatékossággal él, 9 fő halmozottan fogyatékos személy. Öt 

munkatárs dolgozik rész- vagy osztott munkakörben a fejlesztő foglalkoztatás területén. 

A foglalkoztatás területei a következők: 

 peddig nádból készült fonott termékek előállítása, 

 egyedi ékszergyártás, 

 rózsagyertya készítés, 

 papíripari tevékenységek 

 kertészeti munkák, 

 karbantartási munkák. 

A Napfényes Intézmény a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan az alábbi alapelveket követi: 

 A fogyatékos személy a képességeinek legmegfelelőbb munkafolyamatokat végezze. 

 Folyamatosan rendelkezésre kell állnia a biztonságot jelentő szakmai 

segítségnyújtásnak. 

 A munka jelentsen sikerélményt. 

 Az ellátottakat folyamatosan ösztönözni kell a magasabb teljesítmény elérésére. 

 Tudatosan kell törekedni az ellátott képességeinek legmegfelelőbb, legmagasabb 

szintű foglalkoztatására, az állandó fejlődés lehetőségének biztosítására. 

A foglalkozási rehabilitáció jó gyakorlatai 
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Jól kidolgozott egyéni foglalkoztatási és fejlesztési tervek 

Az intézmény fontosnak tartja az egyéni foglalkoztatási és fejlesztési terv készítését és 

megvalósítását. Az egyéni foglalkoztatási tervet havonkénti bontásban készítik el a 

munkatársak, különös hangsúlyt fektetve a munkavállalási ismeretekre, a foglalkoztatáson 

belüli fejlődésre, a személyiség-, a kommunikáció- és az önismeret fejlesztésére, valamint a 

konfliktuskezelésre. 

A Napfényes Sziget Integrált Intézményben az egyéni foglalkoztatási és fejlesztési terveket úgy 

kell a munkatársaknak elkészíteniük, hogy az intézmény vezetője név nélkül is meg tudja 

mondani, melyik ellátotté az adott terv. A terveket az ellátottakkal közösen kell elkészíteni. 

Képzés támogatása 

Az ellátottak támogatása a szakképesítés megszerzésében óriási kihívást jelent az intézmény 

számára, mégis nagyon elkötelezettek e téren is. 2014-ben 8 értelmi fogyatékos munkatárs 

tette le sikerrel a kosárfonó szakvizsgát. Ebben az évben további 5 fő részére tervezik az 

ékszerkészítő szakképesítés megszerzésére történő felkészítést. 

A munkafolyamatok egyéni szükségletek szerinti bontása és betanítása 

Az ellátottak betanítása egyénileg történik. A betanítás ütemezése, időtartama, a kiválasztott 

munkafeladatok köre, valamint a tanítás módja, a fejlesztési lépések sorrendje minden 

esetben az ellátottak képességeihez, adottságaihoz igazodik. 

A tevékenységek ismertetését és bemutatását követően az ellátott állandó felügyelet mellett 

végzi a munkafolyamatokat. A segítő célja, hogy az ellátott munkája során minél nagyobb 

önállóságra tegyen szert, feladattudata kialakuljon, a szükséges segítséget megkapja. Fontos 

kiemelni, hogy a betanítás talán legeredményesebb eszköze a pozitív megerősítés. 

Új munkafeladat betanításának menete a Napfényes Intézményben: 

1. Motiválás 
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2. A munkatevékenység bemutatása 

3. Az adott munkafolyamat egyéni szükséglet szerinti egységekre bontása 

4. Az adott munkafolyamat megtanítása, egyéni szükséglet szerint egységekre bontásával 

5. Munkafázisok megtanítása 

6. Megerősítés, pontosítás, rögzítés 

7. Gyakorlás a dolgozó képességei által meghatározott módon és időtartamban. Szükség 

esetén együttes munka 

8. Ellenőrzés közvetlenül, eleinte gyakran 

9. Ellenőrzés indirekt formában 

10. Pozitív visszajelzés 

Egyre önállóbb munkavégzés 

A szakember a két legügyesebb ellátottnak tanítja be az adott munkatevékenységet, majd a 

többi ellátottat már az előzőleg felkészített fogyatékos dolgozók tanítják be a szakember 

állandó jelenléte, szükség szerinti támogatása mellett. 

A foglalkoztatás jó gyakorlatai 

Minden részletében fogyatékosok által is végezhető feladatok vállalása 

Az intézményben csak olyan termékek előállítása történik, amelyek minden munkafázisát 

képes a fogyatékos ellátottak munkacsoportja önállóan, szakember segítsége, beavatkozása 

nélkül elvégezni. 

Ráhagyással történő időbeli tervezés 
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A határidővel teljesítendő feladatokat úgy tervezik meg, hogy a határidő előtt néhány nappal 

elkészülhessenek a vállalt feladattal. Ez a kulcsa annak, hogy a munkavégzéshez nem 

kapcsolódik feszültség, kapkodás, ami a biztonság, a harmónia biztosítéka. 

Folyamatos megújulás és egyediségre törekvés a termékek terén 

A szakember feladata a folyamatos fejlesztési lehetőségek, ötletek felkutatása. A feltárt és 

alkalmasnak tartott fejlesztések, új termékek prototípusát a vezető szakember elkészíti, az új 

technikai megoldásokat kipróbálja. A próbamunka tapasztalatai alapján a munkafolyamat 

feladatait szakaszokra, lépésekre lebontja, meghatározza az eszköz- és alapanyag 

szükségletet, az előállítás költségigényét. Ezt követően az ellátottak bevonásával a 

gyakorlatban is letesztelik az új termék elkészítését, mely megmutatja a bevezetés realitását 

az intézményi erőforrásokra, lehetőségekre, adottságokra vonatkozóan. Amennyiben az újítás 

beválik, megkezdődik az új termék előállításának előkészítése. 

Egy új termék bevezetésének szempontjai: 

 piaci igények ismerete; 

 akkor lehet az adott termék bevezetését vállalni, ha jó minőségben történő 

előállítására hosszú távon is képes a munkacsapat; 

 minőségi termék előállítását a munkacsapat önállóan el tudja végezni, ugyanakkor a 

csapat minden tagja valós feladatot lát el; 

 meg kell határozni a reális gyártási kapacitást, valamint a maximális terhelhetőséget 

(egy esetleges nagy megrendelés esetére); 

 a reklámtevékenységet a termék- és a kapacitások ismeretével összhangban kell 

megszervezni (pl. kommunikációs csatorna, mérték, intenzitás, célközönség). 

A munkafolyamatok testreszabása 

E tekintetben a fő kérdés az, hogy a kiválasztott termék elkészítésének munkafolyamatai 

párhuzamba vonhatók-e a terméket elkészítő személyek képességeivel. Mindenképpen 

tovább kell szakaszolni a gyártási folyamatot, vagyis egy 5 lépésből álló tárgy elkészítését akár 
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10-12 lépésre lebontani, a lépéseket pedig egymásra épülően több személy kezéből 

összeállítani. Mivel különböző képességű személyek vesznek részt a rehabilitációs 

foglalkoztatásban, többféleképpen is megoldható ez a folyamat. A felkészítő/betanító feladata 

a termék-előállítás menetének kialakítása, a munkatársak képességeinek, adottságainak 

ismeretében történő testreszabása. 

 

Divatékszer-készítés 

Divatékszerek gyártásának lépései a Napfényes Intézményben: 

1. A fogyatékos személy megismeri az ékszergyártás során használt különböző anyagokat, 

szerszámokat – reszelők, csiszoló szerszámok, fűrészek, fogók, csipeszek, kalapácsok és ezek 

speciálisan kialakított altfajtái. 

2. Megtanulják a kézi szerszámok funkcionális használatát. 

3. Fontos az anyagismeret, szerszám ismeret, csakúgy, mint a tervezés és a gépek kezelése. 

4. A gyakorlati tervezés, rajzolás, szakmai kép elkészítésével kezdik a munkát. 

5. Meghatározzák, illetve megtervezik az elkészítésre váró ékszereket, annak alapanyagait 

előkészítik, a szükséges szerszámokat leellenőrzik. 

6. Ezt követi a rajz készítése, mely megmutatja az ékszer méretileg pontos alkatrészeit. A 

tervezés utolsó pontjába a látványrajz elkészítése tartozik, ami képet mutat az elkészülő 

ékszerről. 

7. A szakember megismerteti a fogyatékos személyekkel a különböző kötésformákat. 

8. Megtanítják ellátottaiknak a drót előkészítését, az ékszer – gyűrű, fülbevaló, karkötő – 

elkészítéséhez. 
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9. Az ékszerkészítés művészetének elsajátításához sok gyakorlás, sok tárgy elkészítése 

szükséges, mely által egyre újabb és újabb technikák elsajátítása valósul meg. 

10. A fogyatékos személyek tudását képességeikhez mérten folyamatosan továbbfejlesztik. 

Minden fogyatékos személy esetében olyan célokat és tevékenységi formákat határoznak 

meg, amelyeket képes elvégezni, ugyanakkor szem előtt tartják a fejlődési lehetőségek 

kiaknázását is. Az ékszergyártás biztosítja a készségek, képességek fejlesztését, jelentősen 

hozzájárul a fogyatékos személy sikerélményéhez, fejlődéséhez. Modellértékű, igényes 

foglalkoztatási forma. A fogyatékossággal élő emberek körében jellemzően nem ismert az 

ékszergyártás ezen területe. A divatékszergyártás segítségével az integráció óriási lépést tett 

a művészet világába. 

Új munkatárs felvételének menete az intézményben: 

1. A jelentkezővel az első beszélgetés alkalmával tisztázza a vezető, hogy amennyiben felvételt 

nyer az állásra, akkor a jogszabályban előírtaknak megfelelően a szükséges végzettséget meg 

kell szereznie. Az egyesület vállalja a beiskolázást a megfelelő oktatási intézménybe, azonban 

a jelentkezőnek vállalnia kell a szükséges szakismeret és bizonyítvány megszerzését. 

2. Az első beszélgetéshez kapcsolódóan egy kérdőívet is kitöltetnek, amely az intézmény által 

fontosnak tartott és elvárt tulajdonságok, hozzáállás tekintetében egy átfogó képet mutat a 

jelentkezőről. 

3. A felvételi eljárás első lépéseként minden jelentkező 2 hétig önkéntesként dolgozik az 

Intézményben. 

4. Ezt követően az ellátottak és dolgozók véleményét is figyelembe véve a vezetőség átbeszéli 

a tapasztaltakat a jelentkezővel, és dönt a felvételéről. Az első körben – 3 hónapos próbaidővel 

– 1 éves határozott idejű szerződést kötnek az új munkatárssal, melyet egy újabb 1 éves 

szerződéssel hosszabbítanák meg a határozatlan idejű szerződés megkötése előtt. 

A foglalkozatás fejlesztése 
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A fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatásba új ellátottak felvételét is tervezi az egyesület a 

Baptista Tevékeny Szeretet Misszió – Szociális Szolgáltató Intézmény által működtetett 

szenvedélybetegek nappali ellátásának, valamint a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, 

Család-, és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ által működtetett fogyatékos személyek 

nappali otthonának ellátottjai bevonásával. 

 

Tudásátadás 

A Napfényes Sziget Integrált Intézmény örömmel fogadja szakmai konzultációra, az intézmény 

tevékenységének bemutatására az érdeklődő szakembereket, elsősorban az alábbi 

területeken: 

 munkatevékenységek lebontása, munkacsoportok kialakítása; 

 munkatevékenységek betanítása, szakképesítés; 

 egyéni foglalkoztatási terv készítése; 

 szemléletmód kialakítása a fogyatékos emberek foglalkoztatásában. 

Az intézmény előzetes egyeztetést követően egyszerre 10 fős csoportok fogadását tudja 

vállalni. 
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Hozzáférhetőség az Alkalmazottak és az Ügyfelek Számára - Jobb lehetőségek 

biztosítása a munkavállalók és az ügyfelek számára17 

 

2006-ban a svájci székhelyű Credit Suisse elindította a munkavállalók és az ügyfelek 

hozzáférést támogató programját. A projekt célja egyrészt a cégnél dolgozó fogyatékkal élő 

munkavállalók integrációjának elősegítése, másrészt a banki termékek és szolgáltatások 

hozzáférhetőbbé tétele valamennyi fogyatékkal élő személy számára, ideértve az 

akdálymentesítést is. A Hozzáférési Központ egy kapcsolattartó intézmény a fogyatékossággal 

és a hozzáféréssel kapcsolatos kérdéseket illetően. 

A programban megfogalmazott célok elérése érdekében a Credit Suisse számos programot 

kezdeményezett. Ezek a programok magukban foglalják a fogyatékosságra fókuszáló 

tudatosító képzéseket, a szolgáltatásokhoz, termékekhez és az infrastruktúrához való 

hozzáférés javítását, az akadálymentesítési irányelvek kidolgozását és implementálását, a 

fogyatékossággal élő munkavállalókat segítő technológiák bevezetését, valamint a létrehozott 

az ép és fogyatékkal élő munkatársak részére egy kommunikációs platformot, mely a 

fogyatékossággal kapcsolatos kérdések megvitatását teszi lehetővé. A projekt a Credit Suisse 

menedzsmentjének támogatását élvezi. 

 A Credit Suisse fiókjainak meg kell felelniük bizonyos szabványoknak, amelyek jobb 

hozzáférést tesznek lehetővé úgy az intézmények mint a termékek és szolgáltatások 

tekintetében. Ezek a követelmények magukban foglalják az akadálymentesített belépési 

                                                           
17 10 Best Practices In Employment Support for Persons With Disabilities European Association of Service 
Providers for Persons with Disabilities, Brussels, 2015. 17. 
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pontokat, a megfelelő hozzáférést mind a munkavállalók, mind az ügyfelek számára. Továbbá 

a Credit Suisse akadálymentes hozzáférést biztosít az intranethez, így a látássérültek is 

hozzáférhetnek az online információkhoz és alkalmazásokhoz. 

Mindezeken felül a Credit Suisse elindította a fogyatékossággal élő fiatalokat célzó gyakornoki 

programját is. A Credit Suisse akadálymentességi kerekasztal-beszélgetést kezdeményezett 

más vállalkozásokkal Svájcban, hogy elősegítse a fogyatékossággal és a hozzáféréssel 

kapcsolatos tudatosságot. A cégnél a fogyatékkal élő és ép munkavállalók is egyenlő esélyeket 

kapnak a javadalmazás és a karrierlehetőségek terén. Ezen kívül a Credit Suisse lehetővé teszi 

a munka- és a fizetés-folytonosságot, amennyiben a munkavállaló betegségben vagy 

fogyatékosságban szenved. A projekt elnyerte a Credit Suisse Best Award, a Biene Award és 

Aeppli Award díjakat. 
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Accor Csoport – a vezető szálloda-üzemeltető cégcsoport fogyatékkal élőket 

támogató céges irányelvei és jó gyakorlatai18 
 

Az 1967-ben alapított, párizsi székhelyű Accor Group a világ első számú szálloda-üzemeltetője 

470.000 szobával, 3600 hotellel a világ 92 országában. A csoporthoz tartoznak többek között 

a Sofitel, a Pullman, a Novotel, a Mercure és az Ibis láncok. Az Accor elkötelezett a sokféleség 

képviseletében és propagálásában, melyet négy pillérre alapozva valósít meg: származás, 

nemek közötti egyenlőség képviselete, életkor szerinti sokféleség biztosítása, illetve 

fogyatékkal élők foglalkoztatása. E négy pillér meghatározására 2011-ben került sor a 15 

nyelven publikált Sokszínűségi Charta keretei között. Az Accor Csoport elkötelezettsége a 

fogyatékkal élők tekintetében a nemzetközi és nemzeti szintű cselekvések kidolgozásán és 

megvalósításán keresztül látható.  

A Sokszínűségi Charta mellett az Accor a fogyatékossággal élők nemzetközi napjának 

megrendezésén keresztül növeli a tudatosságot. A rendezvény keretein belül találkozókat 

szervez a személyzeti ügyekért felelős vezetők és a fogyatékkal élő munkavállalók között. 

2013-ban például a menedzsment tagjai és fogyatékkal élő munkatársak, illetve a brazil Rede 

Empresarial de Inclusão Social vendégei tekintették át és vitatták meg a fogyatékkal élők 

felvételével és munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos helyzetet és tennivalókat. Egy 

Franciaországban megtartott találkozó keretében megvitatásra kerültek a felvételi és 

készségfejlesztési képzések is. A csoport vezetősége kiemelt célként kezeli a fogyatékkal élő 

munkatársakkal történő közös munkával kapcsolatos mítoszok és előítéletek felszámolását is.  

Az Accor 1992-ben létrehozott egy külön csapatot, melynek célja, hogy megkönnyítse a 

                                                           
18 Business as Unusual: Making Workplaces Inclusive of People with Disabilities International Labour 
Organization, Geneva, 2014. 15. 
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fogyatékkal élők felvételét és beilleszkedését a Franciaországban található létesítményekbe. 

A csapat megbízatása magában foglalja a fogyatékkal élők toborzásának felgyorsítását, 

valamint a pályakezdők a képzését, a kommunikációt és az érzékenyítést is. Az alkalmazottak 

értelemszerűen saját tapasztalatokkal is rendelkeznek a fogyatékossággal élő emberekkel 

kapcsolatban, mely tapasztalatok nem feltétlen pozitívak. Ezért fontos, hogy a menedzsment 

és a fogyatékkal élők és a beilleszkedéssel foglalkozó csoportok felismerjék, hogy a 

fogyatékosság sok ember számára érzékeny téma lehet. 

A párizsi Novotel Saclay hotelben a konyhai személyzet tagjai rendszeres tréningeken vesznek 

részt, melyet a csoport egy speciális képzési központtal együttműködésben valósít meg. Ezek 

a programok különösen hasznosak, mivel látássérültek nagy számban képviseltetik magukat a 

konyhai személyzet tagjai között. A képzés során a résztvevők átélhetik a fogyatékosság 

jelentette hátrányokat, köszönhetően a speciális szemüvegeknek, amelyek a látásromlást 

szimulálják. Az ép munkatársak ekképp lehetősége nyílik átélni a fogyatékkal élők 

tapasztalatait és a munkájuk során tapasztalható nehézségeket. A résztvevők a tréning 

tapasztalatait megosztják a hotel menedzsmentjének tagjaival és a többi munkatárssal is. 

Ez a képzés a konyhai csapatban jelentős kultúra-változást eredményezett, valamint segített 

abban, hogy a konyha kialakítása során figyelembe vehessék a látássérült munkatársak 

speciális igényeit. Ebben segítenek pl. a különböző színű vágódeszkák és a neonvilágítás is. 

Számos szálloda átalakította a konyhát a Novotel Saclay példáját követve. A Pullmnakan Paris 

Montparnasse az egyetlen szálloda, amely több mint 50 speciális motoros szállító kocsit 

rendelt kizárólag a szobákban található minibárok újratöltéséhez. Ez nagy beruházás volt a 

szállodában, melyet az Accor Csoport kezdeményezett, és a fogyatékossági csoport által 

nyújtott kiegészítő finanszírozás tett lehetővé. Ez a fejlesztés segít csökkenteni a mozgásszervi 

rendellenességek és más típusú fogyatékosságok hátrányait a nehéz tárgyak kezelése és 

mozgatása során.  

Fontos tanulságnak bizonyult, hogy a menedzsment támogatása és a hosszú távú stratégiák 

nélkül nem érhető el érdemi változás. Lényeges továbbá, hogy ne kizárólag a fogyatékkal élő 

munkavállalók cselekvéseire és magatartására összpontosítsanak, hanem a folyamatba 
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magukat a fogyatékossággal élő személyeket is a lehető legnagyobb mértékben bevonják. Ez 

biztosítja, hogy a tevékenységek eredményei megfeleljenek a szükségletnek. Kiemelt cél, hogy 

minden munkatárs (nemcsak a fogyatékkal élők) szenzitívvé váljon a munkahelyi 

fogyatékosság által érintett tevékenységek irányába.  

Összegzés – Módszertani ajánlás 
 

Az elkészült példagyűjteményben ismertetésre került számos olyan hazai és nemzetközi jó 

gyakorlat, melyek a fogyatékkal élők, különösen a mozgáskorlátozottak élethelyzetének 

javítását célozták. A példák tekintetében explicit kiválasztási szempont volt, hogy egyrészt az 

iparágak, üzletágak, tevékenységi területek változatossága megjelenjen, másrészt, hogy a 

bemutatásra szánt példák átvehetők hazai viszonyok közt is, vagyis adaptálható mintáknak 

legyenek tekinthetők. Demonstrálni kívántuk, hogy a mozgáskorlátozottak, illetve más 

fogyatékkal élők alkalmazásának területe nagyon is széles, változatos, vagyis a legkülönbözőbb 

területeken megvalósítható, egyszersmind a hazai adottságok, körülmények sem jelentenek 

akadályt. Úgy véljük, az ismertetett kezdeményezések és példák tanulmányozása, terjesztése 

és szakmai támogatása indokolt lehet.  

A felhozott példák között elsőként megtalálható volt egy olyan olaszországi jó gyakorlat 

áttekintése, mely a fogyatékossággal élők országos foglalkoztatási mutatóinak javítása 

kapcsán tekinthető hatékony programnak. Nagy volumenű, országos hatókörű stratégiai 

cselekvési tervek előkészítéséhez ajánlanánk megfontolásr. Jó példáját láthattuk a különböző 

szakigazgatási szervek, tartományok és szakszervezetek együttműködésének, melynek 

következtében nem csupán helyi szintű, hanem országos statisztikákban is kimutatható 

javulást értek el a beavatkozási területen. E példa esetében az országos és megyei 

szakigazgatási szervek, hatóságok, illetve szakszervezetek, továbbá az érintett terület 

résztvevőinek mintaszerű kooperációja és a projekt magas szintű koordinációja tekinthető 

példaértékűnek.  
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Az ezt követő, szerbiai példában megismerhettünk egy olyan projektet, mely a fogyatékkal 

élők társadalmi integrációjában kiemelt fontossággal bíró oktatási intézmények 

munkatársainak képzését tűzte ki célul. A szakemberek továbbképzése, szakmai 

kompetenciáik és „soft skilljeik” fejlesztése a segítő szakmák mindegyikében elsőrendűen 

fontos szempont. A projekt fókuszában álló, inklúzív / integrált oktatás módszertanának széles 

körű megismertetése, a tanárok szakmai továbbképzése, továbbá a tanárok fogyatékkal 

élőkkel szembeni attitűdjének formálása okvetlenül követendő eljárásnak tekinthető és 

elengedhetetlenül fontos. Az itthon sem ismeretlen inklúzív / integrált oktatás 

módszertanában bevezetett újítások tanulmányozását, illetve a gyakorlati alkalmazás széles 

körű bevezetését a szakemberek figyelmébe ajánlanánk. 

A következőként ismertetett példában a Szerb Munkaadók Szövetségének kezdeményezését 

áttekintve láthattuk, hogy a fogyatékkal élők munkaerő-piaci integrációjában milyen szerepet 

játszhat egy országos hatókörű, munkaadókat ezres nagyságrendben elérő és összefogó 

szervezet. A hazai szervezetek számára az amúgy nagyon is kézenfekvő koordinációs 

feladatkör és ernyő-szervezet szerep kínálta lehetőségeket ajánlanánk megfontolásra. Nem 

látjuk akadályát, hogy Magyarországon a munkaadókat tömörítő országos szövetségek 

hasonló projekteket bonyolítsanak le. A projekt tekintetében kiemelendő, hogy az elért 

eredményekből nem csupán a sikeresen munkába állt fogyatékkal élők, hanem a munkaadók 

is profitáltak. A munkaadók fogyatékkal élők foglalkoztatása által nem csupán egyebekben is 

meglévő törvényi kötelezettségeiknek tettek eleget, hanem az újonnan bevont munkavállalók 

alkalmazásával maguk is értékes, jól használható munkaerőre tettek szert. A projekt konkrét 

tanulságain túl kiemelnénk, hogy a fogyatékkal élők, köztük a mozgáskorlátozottak számos 

munkakör esetében teljes értékű, feladataikat maradéktalanul ellátni képes munkaerőként 

alkalmazhatók. Vagyis ez a potenciális munkavállalói csoport a munkadókat majdnem minden 

iparágban és szegmensben érintő, akut munkaerő-hiány enyhítésének is eszköze lehet. A 

munkaadóknak tehát puszta gazdasági megfontolásokból, saját érdekeikből kiindulva is 

célszerű lenne a fogyatékkal élőkkel szembeni, nem ritkán előítéletektől sem mentes 

attitűdjeiket felülírni. Jelentős számban vannak ugyanis dolgozni képes és hajlandó, ám a 
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munka világából önhibájukon kívül kiszorult embertársaink, akik egyrészt megérdemelnék, 

hogy esélyt kapjanak a munka világában, másrészt konkrét, fennálló probléma enyhítésében 

is szerepet játszhatnának. Egy hasonló kezdeményezés tehát a mind több területen jelentkező 

munkaerő-hiány enyhítésében is szerepet játszhatna. Ilyenformán a fogyatékkal élők 

munkaerő-piaci integrációjának jótékony hatásai nem csupán az érintettek vonatkozásában, 

hanem össztársadalmi szinten is jelentkeznének. 

Az előző példához az attitűd-váltás vonatkozásában kapcsolóik a következő jó gyakorlat, amely 

egy nagy volumenű, 41 önkormányzatot érintő, országos médiakampányt is magában foglaló 

szerbiai projekt. A szemléltetett példa esetében láthattuk, hogy nem csupán a fogyatékkal élők 

számára váltak elérhetővé közösségi alapú szolgáltatások, ekképp javítva életminőségüket, 

hanem a társadalom fogyatékossággal kapcsolatos attitűdjében is számottevő változást 

sikerült elérni. A jelentős Európai uniós források hozzárendelésével megvalósított, magas 

szintű koordinációt igénylő projekt a fogyatékkal élők társadalmi integrációjának tekintetében 

ért el hazai viszonyok közt is elérhető, jó eredményeket. A szemlélet-formáló projektek hazai 

szükségességét a projektünk során mi magunk, személyesen, mozgássérültekkel kapcsolatba 

kerülve is érzékeltük. Sokan számoltak be hátrányos megkülönböztetésről, munkaadói oldalról 

megnyilvánuló elutasításról, alaptalan félelmekről. Mindez nem csak az érintettek szubjektív 

jólétét érintik hátrányosan, hanem komoly, jól nevesíthető hátrányokat is jelentenek.  

A következő fejezetben helyi intézkedések, illetve olyan jó gyakorlatok ismertetése volt 

megtalálható, melyek vállalatokhoz, fogyatékkal élők támogatását, oktatását, rehabilitációját 

célzó intézményekhez és projektekhez kötődnek. Bemutatásra került, hogy helyi hatókörű, 

illetve vállaltok, cégek által végig vitt projektek segítségével milyen változatos módon és 

sokrétűen lehet segíteni a fogyatékkal élők integrációját, munkához, termékekhez, 

szolgáltatásokhoz történő hozzájutását és általános életminőségük javulását.  

E fejezet első példáját a marosvásárhelyi Gecse Dániel Alapítvány és az általa működtetett 

rehabilitációs központ tevékenysége jelentette. Az alapítvány és a rehabilitációs központ 

tevékenysége az alábbi vonatkozásokban tekinthető jó gyakorlatnak: korai életkorban 

kezdődő fejlesztési folyamat, a gyermekek önfenntartó képességének kialakítása és 
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fejlesztése, illetve általános életminőségének javítása a fogyatékosságuk által okozott negatív 

pszichológiai hatások csökkentése révén. A társadalmi és iskolai integráció elősegítése, 

továbbá a családtagok bevonása a gyermekek számára kidolgozott fejlesztési programba, 

valamint a családtagok hozzásegítése a megfelelő oktatási készségek megszerzéséhez és a 

szülőknek nyújtott tanácsadás nemkülönben követendő példa. Magyarországon is működnek 

hasonló profilú szervezetek és intézmények, melyek a fentebb részletezett tevékenységek 

tekintetében példaként tekinthetnek a Romániában sikeresen működő intézmény 

gyakorlatára.  

Az ugyancsak Romániában tevékenykedő, fogyatékkal élők támogatásával foglalkozó 

„Speranta” alapítvány széleskörű tevékenység-sorozatát és az általa működtetett intézmény 

működtetését nemkülönben a jó gyakorlatok közé sorolhatjuk. Az alapítvány a 

fogyatékossággal élő gyermekek és családjaik részére nyújt szolgáltatásokat, illetve a tanárok 

és szakemberek számára biztosít továbbképzési lehetőséget. Évente több mint 250 gyermek 

kap megfelelő pszichológiai, pedagógiai, orvosi és szociális támogatást. Az integrált oktatás 

módszertanának tekintetében a "Speranta" országosan elismert intézményévé vált. A 

szervezet ugyancsak sikerrel szerzett anyagi támogatásokat projektjei, intézménye és 

tevékenysége finanszírozásához.   

A szerbiai Munkavállalási Program Fejlődési Rendellenséggel Élő Személyek Számára (KEC) 

projekt a fejlődési rendellenességekkel élő emberek munkaerőpiacon történő 

elhelyezkedésének támogatását tűzte ki célul. A projekt keretei közt kidolgozott és bevezetett 

modell előmozdítja a fogyatékkal élők társadalmi integrációját, növeli a projekt célcsoportjába 

tartozó személyek személyes önállóságát. A program napközi központ működtetésén 

keresztül olyan tevékenységeket biztosít, amelyek célja a függetlenség előmozdítása és a 

társadalmi integráció elősegítése. Ezen túlmenően munkaközvetítő tevékenységet folytat, 

szociális vállalkozásokon keresztül biztosít foglalkoztatást a fogyatékkal élők számára. Ezen 

kívül a KEC képzést nyújt azoknak a szakembereknek, akik foglalkoztatási programokat 

kívánnak nyújtani a fogyatékkal élők számára. 
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Az Írországban futó JASS-program és a KARE-projekt a munkahelyi integráció, a foglalkoztatási 

mutatók javítása és a támogatott foglalkoztatási képzési programok tekintetében számít jó 

gyakorlatnak. A JASS-program segíti a munkaerőpiac személyre szabott feltérképezését, 

személyre szabott segítséget nyújt az önéletrajzok elkészítésében, illetve felkészülési 

lehetőséget biztosít az interjúkra. A szolgáltatást igénybe vevő személyek támogatást kapnak 

a munkaszerződés áttekintésében, illetve a béralku során, továbbá a projekt munkatársai 

javaslatot tesznek az igénybe vevő számára szükséges képzésekre is. Ezen kívül a helyi oktatási 

képző intézményekben és az egyetemeken meglévő közösségi oktatási kurzusokat felkínálják 

a felhasználóknak az önálló életvitel előmozdítása érdekében.  

Wales területén futó Valódi Lehetőségek – Átmenet a Foglalkoztatásba program feladata, 

hogy biztosítsa a programba bevontak számára a megfelelő támogatásokhoz és munkához 

történő hozzáférést. A program a Támogatott Foglalkoztatás modelljén alapul, mely magában 

foglalja az álláskereső részletes szakmai profiljának kialakítását, a munkakeresést, a 

munkáltatói tárgyalások során nyújtott támogatást és az egyénre szabott tanácsadást. A 

megszerzett munkahely megtartása érdekében a továbbiakban az életkori sajátosságokat is 

figyelembe vevő mentorprogram keretében folytatódik a kapcsolattartás és támogatás.  

A fenti négy projekt (KEC, JASS, KARE és a Valódi Lehetőségek – Átmenet a Foglalkoztatásba) 

mintaként szolgálhat a Magyarországon is fogyatékkal élők foglalkoztatásának kritikusan 

alacsony szintjének növeléséhez. Hazánkban is adottak azok a lehetőségek és feltételek, 

melyek hasonló projektek működtetéséhez szükségesek. Ezt igazolja, hogy hazánkban sem 

ismeretlenek a hasonló szolgáltatást nyújtó kezdeményezések. Ezek hatékony és sikeres 

működtetése érdekében érdemes megismerkedni a fentebb bemutatott, jó gyakorlatnak 

tekinthető programokkal, melyek beavatkozási területükön szignifikáns eredményeket értek 

el.  

A Guruló Műhely megyei szintű a sikeres kooperációs hálózat működtetésre, a komplex 

rehabilitáció és intézmények közötti kapcsolat tekintetében követendő példa. Az ismertetett 

példa az aktív támogatás, munkahely-biztosítás, a komplex rehabilitáció (ideértve az orvosi, 

foglalkozási, szociális és környezeti rehabilitációt) vonatkozásában mutatkozott jó 
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gyakorlatnak. Az ismertetett eset során a kliensek munkahelyhez segítése, kivizsgálása, az 

igényeiknek megfelelő további vizsgálatok előírása, az érintettek tartós munkahelyhez 

jutásához szükséges eszközök javítása és beszerzése egyaránt megvalósult a Praktikum Kft. a 

Napsugár Kistérségi Szociális Központ és a Guruló Műhely kooperációjában. Mindez jól 

szemlélteti, hogy a megyei szinten jól beágyazott, kiterjedt network-öt működtető szervezet 

felkészült szakembereivel milyen sokrétű segítő tevékenységet végezhet. Tekintve, hogy hazai 

példáról van szó, az adaptálhatóság kérdése legfeljebb olyan vonatkozásban merülhet fel, 

hogy Békés Megyében is rendelkezésre állnak-e egy hasonlósan komplex hálózat elemei. 

Az alábbi két intézményi példa a fogyatékkal élők foglalkoztatásával kapcsolatban jelenít meg 

számos követésre érdemes jó gyakorlatot. A Kaposváron működő Mozgáskorlátozottak 

Somogy Megyei Egyesülete által foglalkoztatott fogyatékos munkavállalók átlagos állományi 

létszáma: 180 fő, közülük akkreditált foglalkoztatás keretei között foglalkoztatottak létszáma: 

46 fő. Fejlesztő foglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma: mintegy 80 fő. 

 A fejlesztő foglalkozás keretében megvalósított jó gyakorlatok az alábbiak: hosszú 

munkapróba-időszak, képzési lehetőség biztosítása, bérmunka vállalása, rugalmasság, saját 

termékek előállítása innovatív technológiákkal, sokrétű szolgáltatás-nyújtás, előrelépési 

lehetőségek biztosítása, a közösségi kötődés erősítése.  

A számos díjjal jutalmazott püspökladányi Napfényes Támogató Szociális Egyesület a 

fogyatékkal élők esélyegyenlőségének, önrendelkezési képességének megteremtését, az 

egyéni igényeken alapuló, biztonságos, önálló életvitel kialakítását, a társadalmi integráció 

megvalósulását tűzte ki célul. Az Egyesület működteti a Fogyatékosok Nappali Intézményét, a 

nevelőszülői hálózatot, valamint szociális foglalkoztatót is. Ezen felül támogatott lakhatás 

szolgáltatást is biztosít, és fejlesztő foglalkoztatás keretében közel 50 fogyatékkal élő ember 

munkáját biztosítják. Kiemelt szempont, hogy a fogyatékos személy a képességeinek 

legmegfelelőbb munkafolyamatokat végezze, rendelkezésére álljon a biztonságot jelentő 

szakmai segítségnyújtás, sikerélményt jelentsen a munka, motiválják a foglalkoztatottakat a 

jobb teljesítmény elérésre, és lehetőséget biztosítsanak az állandó fejlődésre.  
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A fejlesztő foglalkozás keretében megvalósított jó gyakorlatok az alábbiak: jól kidolgozott 

egyéni foglalkoztatási és fejlesztési tervek, képzések támogatása, a munkafolyamatok egyéni 

szükségletek szerinti bontása és betanítása, egyre önállóbb munkavégzés ösztönzése, minden 

részletében fogyatékosok által is végezhető feladatok vállalása, ráhagyással történő időbeli 

tervezés, folyamatos megújulás és egyediségre törekvés a termékek terén. 

Végezetül két vállalat példáján keresztül kívántuk bemutatni, milyen jó gyakorlatok 

bevezetésre van lehetőség céges keretek között. Jóllehet tőkeerős, nemzetközi szinten is 

jelentős piaci szereplőkről van szó, mégsem gondoljuk, hogy a projektek sikeressége kizárólag 

vagy akár elsődlegesen a rendelkezésre álló anyagi eszközök függvénye. Bizonyosnak 

tekinthető, hogy a két vállalat erőfeszítései üzleti szempontból sem elhanyagolható hasznot 

hajtottak az említett cégeknek, amennyiben – jóllehet ez nem volt explicit célja a 

programoknak – sikeres célcsoport- és ügyfélkör-bővítést is jelentettek. 

A Credit Suisse által kivitelezett projekt célja egyrészt a cégnél dolgozó fogyatékkal élő 

munkavállalók integrációjának elősegítése volt, másrészt a banki termékek és szolgáltatások 

hozzáférhetőbbé tétele valamennyi fogyatékkal élő személy számára, ideértve az 

akadálymentesítést is. E gyakorlat követésére nem csupán a banki szektorban van lehetőség 

és szükség, hanem a projekt földrajzi megkötés nélkül valamennyi iparág tekintetében 

adaptálható és követésre érdemes példának tekinthető.  

Az Accor szállodalánc a Sokszínűségi Charta kidolgozásával valósított meg jó gyakorlatnak 

tekinthető programot, melynek gyakorlatba ültetése ugyancsak figyelemreméltó 

eredményeket hozott. A fogyatékkal élők szempontjait is figyelembe vevő, felvételi 

eljárásokat érintő specifikáció, munkahelyi beilleszkedés támogatása, a fogyatékosságra 

fókuszáló rendszeres képzések, tréningek, és a fogyatékkal élő munkatársak igényeinek 

felmérése, illetve az ezek figyelembe vételével lebonyolított eszközbeszerzések méltán 

tekinthetők jó gyakorlatnak. Ugyanez érvényes arra a törekvésre, mely a menedzsment és a 

fogyatékos munkatársak közötti kapcsolat-teremtést és kommunikációt tűzte ki célul. 
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A bemutatni kívánt példák kiválasztásánál nagy hangsúly került az intézmények és projektek 

változatosságára. Ennek megfelelően a fejezetben egyesületek, szociális szövetkezetek, üzleti 

szektorban tevékenykedő vállalatok, oktatási intézmények, továbbá egészségügyi szolgáltató 

központok példái és gyakorlatai is megtalálhatók voltak. Áttekintésre kerültek az újszerű 

képzési-oktatási módszerekre, illetve a mozgássérültek és egyéb fogyatékkal élők munkaerő-

piaci integrációjára, illetve a többségi társadalom szemléletének formálásra fókuszáló 

projektek. Az egyes intézményi példák kiválasztásánál törekedtünk arra, hogy szemléltethető 

legyen az egyes intézmények által ellátott feladatok komplexitása. Ennek megfelelően 

megismerhettünk jó gyakorlatokat a szálloda-iparból, oktatási-képzési központoktól, továbbá 

mozgássérültek rehabilitációját elősegítő egyesülettől, azonfelül fogyatékkal élők számára 

fenntartott otthonok által képviselt és alkalmazott jó gyakorlatokat. Megtalálható volt 

munkavállalást és munkahelyi integrációt segítő kezdeményezés épp úgy, mint 

szolgáltatásokhoz és termékekhez, illetve intézményekhez való hozzáférést könnyítő banki jó 

gyakorlat is. A helyi viszonyok tekintetében vett adaptálhatóság a szerbiai és romániai példák 

esetében többé-kevésbé magától értetődik, azonban úgy véljük, hogy pl. a francia, svájci és 

írországi példák helyi viszonyok közé történő adaptálhatósága sem irreális kezdeményezés.  
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