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Kézenfogva Alapítvány 

Foglalkoztatás 2016 „Oktatási intézményből kilépő fiatalok 

elhelyezkedésének támogatása” program megvalósítása 

 

Előzmények 

A Kézenfogva Alapítvány mintegy 9 éve foglalkozik megváltozott munkaképességű, 

fogyatékossággal élő álláskeresők munkaközvetítésével, hivatalos keretek között. 

A kialakult gyakorlat során változó létszámú foglalkoztatási csoport (2-5 fő+ külsős 

munkatársak) működött közre a bejövő álláskeresői, illetve munkáltatói igények kielégítésére. 

Az alap-struktúra csak a bejövő igények és megkeresések kezelésére volt elegendő, tehát a 

meglévő álláskeresői igények és a bejövő munkáltatói igények összekapcsolására. Ily módon 

az egyéni elvárások, igények figyelembe vétele csak a másik oldal lehetőségeihez való 

alkalmazással valósulhatott meg. 

Az álláskereső ügyfélkör markáns hányadát alkották a kezdetektől azon fiatalok csoportjai, akik 

iskolai tanulmányaik befejezéséhez közelednek, vagy frissen, 1-2 éve fejezték be a 

közoktatásban, vagy felsőoktatásban tanulóéveiket. Az ő igényeik jobb megismerése, s 

aktívabb bevonásuk érdekében több alkalommal építettünk ki együttműködést –különböző 

projektek égisze alatt- köz-, és felsőoktatási intézményekkel.  

Iskolai tájékoztató/toborzó alkalmak, szülőcsoport-sorozatok, gyakorlatorientált munkára 

felkészítő képzések, klubfoglalkozások, önismereti tréningek, szabadidős programok, jogi és 

ügyintézési segítségnyújtás révén működtünk együtt ügyfeleinkkel és támogatóikkal. Az évek 

során jelentős tapasztalati anyag gyűlt össze, s itt kiemelendő az a felismerés, hogy főként a 

speciális szakiskolákba járó fiatalok kiszolgáltatottak, „támogatás-nélküliségük” fokozott az 

álláskeresésben, s az ehhez kapcsolódó akadályok leküzdésében. Nemcsak a tanulókra, de a 

szülőkre, s hellyel-közzel a tanárokra is érvényes megfigyelés ez. 

Az FSZK által kiírt pályázat kapcsán az érdemi munkát 2017 tavaszán kezdtük el.  A program fő 

célja az volt, hogy az iskola világából kilépő, és a nyílt munkaerő-piacon tartósan elhelyezkedni 

nem tudó fiatalok segítséget kapjanak abban, hogy legalább egy lépéssel közelebb kerüljenek a 

tartós és sikeres nyílt munkaerő-piaci munkavégzéshez 

Előkészületek, tájékoztatás, toborzás 

Előkészítő ötletelésünk nyomán a toborzási tevékenységek képezték az első érdemi 

eseményeket. Több speciális szakiskolában tartottunk tájékoztató alkalmakat. Ezeket előzetes 

levelezés, telefonbeszélgetések előzték meg, így viszonylag korán szembesültünk azzal, hogy 

amit mi nagyon hasznosnak, értékesnek ítéltünk meg, az az oktatási intézmények 

szemszögéből nem mutat annyira kedvező képet.  A megkeresett intézmények kisebb hányada 

mutatott érdeklődést a programunk felé. A leggyakoribb válasz az volt, hogy nincs szabad 

kapacitásuk…. 

http://www.kezenfogva.hu/
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A konstruktívnak induló kapcsolati szálak közül volt, amely végül teljesen megszűnt; a 

tanulságok levonásához gyűjtenénk össze ezen írással pár szempontot. 

 

A speciális oktatási intézménybe járó fiatalok általános helyzete, pályaorientációs 

tematikai megfontolások mentén 

A fentebb említett tájékoztató alkalmakon összesen kb. 70-80 fiatal vett részt, a programba való 

jelentkezési lapot mintegy 30-an töltötték ki, majd kb. ugyanennyien léptek be a programba 

együttműködési megállapodással (szerződéssel). 

A fiatalok érdeklődéssel hallgatták a tájékoztatókat, a jelentkezéskor többen jelezték terveiket 

„már szeretnék dolgozni” ….  Egy-két szülő is el tudott jönni az alkalmakra, s így személyes 

beszélgetésekre is sor került az iskolai tájékoztató alkalmak 

során.   

Az iskolák képviselőivel folytatott tárgyalások során szóba 

kerültek bizonyos „rizikók”. Ezek egyike volt a fiatalok 

iskolai, tanulmányi terheinek mértéke, különösen így a 

második félév során, az évvége közeledtével. Mivel a 

projekt célcsoportja többé-kevésbé a végzős fiatalokat fedi 

le, így jogos volt ezt a kockázati elemet kiemelni, a későbbi 

események ezt alá is támasztották. 

Az egyik egyébként nagyon is együttműködő iskolában 

érettségire készült néhány diák, aki jelentkezési lapot töltött 

ki, s itt nem sikerült a tavaszi időszakban megvalósítanunk 

a program-elemeket, gyakorlatilag lehetetlen volt megfelelő 

időpontot találni. A problémát tetézte, hogy az írásbeli és 

szóbeli érettségik közötti időszakban többen otthon, vidéken készültek, így ezt az időt sem 

tudtuk kihasználni, hogy egy kis „pihentető” egyéb programra hívjuk a jelentkezőket. Ugyanitt 

komoly fejtörést okozott a közlekedés (szállítás) 

problematikája.  

˙(Egy esetben nagyon érdekesen alakult a 

kapcsolatfelvétel. Az iskolába kiküldött e-mail-re hosszú 

időn át nem érkezett válasz, majd egy délelőttön az adott 

intézmény egyik munkatársa, egy gyógypedagógus 

keresett telefonon (a tájékoztató levél az 

igazgatónak/igazgató-helyettesnek lett címezve). S így jött 

létre két találkozásból álló együttműködés. Az első 

találkozáskor a gyógypedagógus fogadta el 

meghívásunkat, s jött el egy szülőklubra, majd ezt követően az általa összehívott mozgássérült 

diákoknak tartottunk egy tájékoztató-toborzó alkalmat. Ezen részt vett az iskolapszichológus is. 

Ezt követően azonban teljesen megszűnt a kapcsolat, a telefonokat nem vették fel, levelekre 

http://www.kezenfogva.hu/
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sem válaszoltak…. Update: több mint fél évvel később az érintett pedagógus jelentkezett, s 

elmondta, hogy betegsége miatt „tűnt el” ennyi időre….) 

Egyébként általánosan elmondható, hogy a fiatalok iskolai terhei komoly erőforrásokat 

igényelnek a tanulók és a szülők részéről is, nem beszélve a tanárokról…. 

Az együttműködő intézmények között több országos „hatókörű”, vagyis a vidéki tanulók aránya 

jelentős, ami az utazás miatt plusz igénybevételt jelent a családoknak, akár napi ingázásról, 

akár diákotthoni elhelyezésről van szó. Bizonyos esetekben a családok a sérült gyermek jobb 

támogatása mentén szervezik életüket, s egy újabb 

programra már nagyon nehezen tudnak időt szakítani. 

Főként mozgáskorlátozottság esetén természetes gondot 

jelent az utazás, utaztatás, a programokon való 

megjelenés adott esetben. (Egy frissebb történet, hogy egy 

fiatal azért nem tudott eljönni üzemlátogatásra, mert nem 

volt szállító kapacitása a szüleinek az adott időpontra. A 

projekt ennek megoldására nem biztosít eszközöket.) 

Az együttműködő iskolákban (a 8 együttműködő iskolából 

5-ben) kezdődtek el a projekt-alkalmak, vegyes összetételű 

és létszámú csoportokban. 2-15 fő vett részt egy-egy 

alkalmon, fiúk nagyobb arányban vettek részt, mint lányok. 

A csoport alkalmak során egyes iskolákban segítségként 

jelen voltak tanárok is, akik aktívan közreműködtek a 

foglalkozások lebonyolításában. Ez közvetve azt is 

sugallta, hogy „normál iskolai tanóra” jellegű volt az alkalom, ami befolyásolhatta a résztvevő 

diákok motivációját. 

Tapasztalataink szerint a résztvevők motivációja rendkívül széles skálán mozgott, ugyanakkor 

döntő jelentőségű ez a tényező a program szempontjából. Emiatt célszerűnek tartjuk ezt 

alaposabban is körüljárni.   

A pályaorientációs tematika (Szellő J. és Szilágyi K. nyomán) alapvető, fontos körülményként 

kezeli a fiatalok érdeklődését, mint fő motivációs elemet. 

Az iskola falai között történt foglalkozások némileg 

árnyalják a résztvevők aktivitását, a kötelességből való 

részvétellel pl. A magunk részéről törekedtünk arra, hogy a 

foglalkozások kötetlenebb légkörűek legyenek, a tanár-

diák felállást is próbáltuk kerülni, több- kevesebb sikerrel. 

Különösen az iskolából kilépő, végzős tanulóknál volt 

megfigyelhető komolyabb érdeklődés. Ők a terveikről 

általában nyíltan beszéltek, több alkalommal B és C-

tervről is esett szó, ami tanfolyamot, további 

tanulmányokat, egy esetben érettségire való felkészülést is 

jelentett. A tervek mögött azonban esetenként nem is 

http://www.kezenfogva.hu/
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titkoltan a szülők, illetve a szociális háttér tervei álltak, saját autonóm tervezésről így kevésbé 

beszélhetünk.  

Az iskolák támogató jelenléte szinte minden esetben több szálon igazolható. A diákok egy része 

több szakmát is elvégez a speciális szakiskolákban, egymás után 2-t, 3-at is. Az erre vonatkozó 

jogszabály-módosítás szinte sugallja ezt, sajnos anélkül, hogy ennek árnyoldalaira is felhívja a 

figyelmet. A 20 év feletti fiatalok iskolai jelenléte további 4-5+ éven keresztül tapasztalataink 

szerint komoly veszélyeket is rejt a későbbiekre nézve. Ezekből 2-t emelnénk ki. 

Önállótlanság- a fiatalok elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítása mellett nagyon gyakran 

alig rendelkeznek ebben az életkorban önálló, szabadon választott programokkal, konstruktív 

kikapcsolódási alternatívákkal, netán iskolán kívüli baráti körrel, ismerkedési lehetőségekkel. 

Sokan közülük ingáznak az iskola és a lakóhelyük között, ezt szokták meg, gyakran belefáradva 

ebbe az évek során. Az egészségkárosodásból fakadó készségbeli hiányosságok mellett – pl. a 

tájékozódás problémái, ismeretlen célpontok megtalálása a városban- tanult tehetetlenség is 

társulhat. „Majd megmondják” –a tanárok, a szülők, a „felnőttek” –attitűdök rögzülhetnek a 

mindennapi gyakorlatokban. 

Függőség- a tanulók életében a 3-5-6 éves szakiskolai tanulmányi idő gyakran járhat azzal a 

jelenséggel, hogy nem tudnak továbblépni; az iskola elvégzése utáni első akadályok meglépése 

is komoly nehézségeket jelent. Általános tapasztalat, hogy a speciális szakiskolából 

kimaradóknál az álláskeresési próbálkozások első kudarcai tovább erősítik az egyébként is 

meglévő alacsony érdek-érvényesítő képességeket, akár a gyermek és szülő esetében 

egyaránt. A TB-fizetési kötelezettség gyakori nem tudása jellemző példa, ehhez hasonló az 

MMK-státuszról való információ-nélküliség. 

A fenti két példa megfelelően illusztrálja az iskola elvégzése és a „nagybetűs élet” közötti 

szakadékot, a tanulói lét kiszolgáltsága és az önállóság közötti széles határsávot, így közvetve 

a résztvevők motiváltságát, illetve az e téren jelentkező hátrányaikat. 

A programban megvalósított gyakorlatorientált képzések, illetve a speciális, munkapróbával 

egybekötött diákklubok/üzemlátogatások igazolták a fenti megfigyeléseket: megfelelő, vagy 

ahhoz közelítő körülmények esetén a fiatalok aktívvá, együttműködővé, kreatívvá válnak. 

  

Összefoglaló a szülőcsoportokról 

A Kézenfogva Alapítvány foglalkoztatási csoportja a 2010-es években rendszeresen adott teret 

szülő-hozzátartozói csoportok összejöveteleinek. A megváltozott munkaképességű álláskeresők 

szociális támogató közegének ilyen jellegű támogatása különböző projektek révén jött létre, s 

minden esetben hasznosnak, 

értékesnek bizonyult. 

Az FSZK „Foglalkoztatás 2016” 

pályázati keretein belül 4 alkalmas 

szülőklub-sorozatot tartottunk. 

http://www.kezenfogva.hu/
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A 4 alkalom tematikája a következő volt: 

1. A komplex minősítés és a 7/2012-es NEFMI rendelet bemutatása, megvitatása 

2. Önállóság a munka világában 

3. Célok és motívumok 

4. Önállóság a „nagybetűs” életben 

A programba bevont fiatalok szüleinek a kapcsolatfelvételkor már jeleztük a szülőklubok tervét, 

így egy előzetes igényfelmérést is végeztünk az érdeklődés mértékének feltérképezésére. A 

már konkrét időpontokról minden előzetesen érdeklődőt értesítettünk telefonon és/vagy e-

mailen.  Az érdeklődés a korábban tapasztaltak szerint alakult, s így átlagosan mintegy 5 szülő 

vett részt alkalmanként. 

A program vendégelőadójaként dr. Hoyer Máriát, a SE egyetemi docens munkatársát hívtuk 

meg az alkalmakra. 

Az alkalmak során törekedtünk a párbeszédre, minden résztvevő véleménye fontos szerepet 

kapott. Meggyőződésünk, hogy a szülők tapasztalatai egymás számára reális viszonyítási 

pontot jelenthetnek, s ezt igyekeztünk némi információnyújtással, szakmai állásfoglalással 

támogatni.  

A főbb tapasztalataink a következők: 

-Magyarországon a sérült gyermekek nevelése mindmáig extra terheket jelent a szülők számára 

az egészséges gyermeket nevelő családokhoz képest. 

-A célcsoport-tagok esetében a pályaválasztás, munkakeresés időszaka kritikus helyzeteket 

eredményez, külső támogatás nélkül nehéz eligazodni az információk között, s ezt a hivatalos 

támogató intézmények –pl. a közigazgatás- nem enyhítik számottevően. 

-A szülők kevés jó példát látnak ennek az időszaknak a sikeres megküzdésére, emiatt a 

motivációjuk esetenként alacsony szintű abban, hogy megkeresse a gyermeke számára a 

megfelelő lehetőséget (vagy támogató szervezetet) a pályaorientációs kérdések 

megválaszolására, vagy éppen a munkakereséshez. 

-A célcsoporttagok életkora alapján a szülők szerepe még nagyon erőteljes, csak nagyon kevés 

fiatal tud önálló döntést hozni pl. abban a kérdésben, hogy részt vesz-e a Foglalkoztatás 2016 

programban; annak ellenére, hogy a bevont fiatalok döntő többsége felnőtt korú, s gondnokság 

alatt sem áll. 

- A szülőcsoportok szervezése hasznos és értelmes „plusz”-t jelenthet a résztvevőknek, ezért 

érdemes az így nyert tapasztalatokat átgondolva, a későbbi klubok megvalósításába beépíteni. 

A diákklubokról 

Alapítványunk egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező rendszeres és a foglalkoztatási 

csoport ügyfelei körében népszerű programja a munkavállalói klub. 

http://www.kezenfogva.hu/
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Ennek kereteit alkalmaztuk a „Foglalkoztatás 2016” program klubfoglalkozásaihoz is.  

A klub alapelvei a következők: 

-egyenrangúság - A résztvevők, beleértve a klub szervezőit, meghívott vendégeket, s a 

rendszeres résztv evőket is, egyenrangú félként 

tekintenek egymásra, függetlenül a társadalmi 

pozíciótól, egészségi állapottól, avagy életkortól. 

-titoktartás – A klubalkalmak során elhangzó 

személyes és/vagy speciális információkat 

diszkréten kezelik a megjelentek, nem adják azt 

tovább, ezzel is kifejezve a klubtagok egymás 

iránti tiszteletét. 

-baráti légkör – Bár a klubalkalmak „hivatalos” 

események jelenléti ívvel, s saját szabályokkal, 

mégis törekszik a segítő szituációkban ma is megszokott hierarchikus megnyilatkozások, 

attitűdök oldására. Van a klubnak koordinátora, s bizonyos mértékben jelen vannak a 

csoportban szerepek, s azok birtokosai, de ezek nem alá-fölérendeltségi viszonyokat hivatottak 

képezni, vagy azokat rögzíteni. 

-ingyenesség és önkéntesség – A 

klubok ingyenesen látogathatóak, 

nincsenek rész vételi díjas 

programok sem, külső programok 

esetén törekszünk a díjmentesen 

igénybe vehető eseményeket 

megcélozni. A program időben 

kötöttek, ám nem jelent gondot a 

késés, időközbeni távozás, vagy 

a hiányzás sem. 

-kezdeményezés - Nem igazán 

kihangsúlyozott, de bennfoglalt elv, hogy a klub teret adjon a résztvevők egyéni 

megnyilatkozásainak, önkifejezésének. A találkozások révén létrejöhetnek önszerveződő 

csoportok is. 

 

 Munkapróbák biztosítása diákklub keretében 

Olyan diákklubok ötlete is felmerült a tervezés során, amelyekben a résztvevők élmény-alapon 

ismerkedhetnek meg egy-egy munkahellyel és munkakörrel. 

Ezzel kapcsolatban az alapot a 2016-ban sikeresen lebonyolított pályaorientációs délutánunk 

adta, ahol a résztvevők szakmaismereti játékban is részt vehettek, s ahol az alaptapasztalat 

ismét megerősítést nyert- az átlagember szakmaismerete nagyon hiányos, szegényes… 

http://www.kezenfogva.hu/
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A program során 5 ilyen klub-jellegű foglalkozást tartottunk, összesen 9 résztvevővel valamint 

egy szülő és egy tanár is részt vett kísérőként egy-egy alkalmon. 

4 cégpartner vállalta, hogy fogadja a látogatásunkat- egy kkv faipari cég, egy egyesület, egy 

logisztikai cég, valamint egy önkormányzati iroda (két alkalommal). 

A program minden esetben hasonló menetrend szerint alakult. 

A cég képviselője bemutatta a cég történetét, működését, alapvető tevékenységeit. Először 

szóban, majd a későbbiekben a gyakorlatban is. Ahol ez lehetséges volt, kisebb 

tevékenységeket a résztvevők is kipróbálhattak, kérdéseket tehettek fel, több oldalról is 

megfigyelhették az adott munkafolyamatot. 

Így volt lehetőség a következő részmunkafázisok kipróbálására: 

- vastagsági gyalugép kezelése 

- lyukfűrész használata 

- kézi él fóliázás kipróbálása 

- levélcsomagok kiválogatása, szortírozása 

- konzervcímkézés és rakodás 

A látogatások egyenként kb. félnaposak voltak, általában közösen utaztunk 

tömegközlekedéssel a helyszínekre, s együtt is távoztunk. 

A fiatalok lelkesen vettek részt a programon, főként a gyakorlati feladatokban, amikor ki lehetett 

próbálni a fentebb említett munkafázisokat. 

Tanulság a jövőre nézve, hogy azokat a tevékenységeket kell kipróbálásra előkészíteni, 

amelyek azonnali sikerélménnyel, visszajelzéssel járnak. A hosszabb idejű, összetettebb 

feladatokat pedig kerülni kell. 

A fogadó cég, munkahely küszöbéig nehéz eljutni, ehhez kell a legnagyobb erőfeszítés és 

kreativitás, ezt követően már gördülékenyebb a téma. A résztvevők könnyebben vesznek részt 

olyan eseményen, ahol ők is aktívak lehetnek, ahol gyors visszajelzést kaphatnak arról, amit 

csináltak, esetleg személyre szóló értékelést, dicséretet. 

Üzemlátogatás-munkapróba a DPD Hungária Kft-nél 

A DPD Hungária Kft évek óta munkáltatói partnerünk, a kapcsolat több szálon is működik. 

Az évek során 6 megváltozott munkaképességű ügyfelünket közvetítettük a cég felé, s közülük 

jelenleg 3-an tartoznak a DPD munkatársai közé. 

A legutóbbi találkozásunk a cég képviselőivel egy nemzetközi projekt kapcsán az elmúlt őszön 

valósult meg, s ennek az emléke is inspirált minket a munkapróba kapcsán ismét felvenni a 

céggel a kapcsolatot. Az első megkeresésre érkező pozitív választ nemsokára a konkrét 

időpont megadása követte, így kerülhetett sor a látogatásra. 

http://www.kezenfogva.hu/


  

KézenFogva Alapítvány 
Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19.  
Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 
E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu 
Honlap: www.kezenfogva.hu 

 

4 fiatal jelezte, hogy szívesen eljönne, azonban egy félreértés nyomán csak 3-an tudtak eljönni, 

mindhárman a Mándy Iván Speciális Szakiskola 

tanulói. A fiúk izgalommal várták az alkalmat, azonban 

nagyon barátságosan fogadott minket a cég részéről 

Károly, gyorsan tovaszállt az aggodalom 

A telephely bemutatása során megismerhettünk több 

munkafolyamatot, találkozhattunk két egykori 

ügyfelünkkel, akik éppen munkaidőben voltak. 

Nyár lévén, a telephely áruforgalma viszonylagosan 

csekély volt, így nem láthattuk munka „másik” arcát 

(amikor is a most látottnak sokszorosa a kezelt 

csomagok száma), így viszont jól meg lehetett figyelni 

a munkafázisokat.  

A látogatás második felében azokat a folyamatokat 

nézhettük meg közelebbről, amikor a kisebb méretű 

csomagok 

kiválogatása 

történik a rendeltetési kódjuknak megfelelő helyre. Sajnos 

a gépparkot csak tisztes távolból figyelhettük meg, mozgó 

járművet szinte nem is láttunk; de Károly elmondása 

alapján el tudtuk képzelni, milyen a telephely élete 

csúcsüzemben, vagyis az év utolsó hónapjaiban, illetve a 

tavaszi nagyüzemkor, Húsvét táján, vagy a ballagások 

előtt 

A fiúk nagyon pozitívan nyilatkoztak a látottakról, s a 

nevükben is köszönjük a lehetőséget a DPD-nek, az 

idegenvezetést pedig Károlynak! 

 

 

 

Üzemlátogatás, munkapróba az Élelmiszerbanknál 

A XVII. kerületi telephelyre 3 fiatallal érkeztünk, mindhárman a Mándy Iván Speciális Szakiskola 

diákjai. 

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület ügyvezetője, Szabó Szilvia fogadott bennünket, s röviden 

bemutatta az Egyesület működését, munkáját, az élelmiszermentés szükségességét, 

lehetséges fejlődési irányait. Néhány kérdésünkre részletes választ kaptunk tőle. Ezután Szilvia 

körülvezetett minket az irodában, majd a raktárterületen is.  
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Lehetőségünk volt egy kicsit belekóstolni az önkéntes munkába is, így sor került egy raklapnyi 

kukoricakonzerv (pontosan 910 doboz) címkézésére, majd 

pedig egy jó fél raklapnyi (1350 doboz) babkonzervvel is 

hasonlóképpen tettünk. A címkézés azért szükséges, mert 

a kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeknek is 

rendelkezniük kell az alapvető adatoknak (pl. alapanyag, 

lejárati idő, stb.). 

 

 

Érdekes volt együtt dolgozni egy olyan 

tevékenységben, amely egyrészt nagy 

monotonitástűrést igényel, másrészt jó kézügyességet, 

számolási készséget, illetve pontosságot is elvár. 

A fiúkkal és a ránk felügyelő dolgozóval közösen 

döntöttük el, hogy mennyit vállalunk, így a mini-

csapatépítés egy lépését is megtettük, hiszen közös 

döntést hoztunk. A fiúk véleményem szerint kitettek magukért, tempósan, s különösebb biztatás 

nélkül vettek részt a munkában 

 

Röviden az Élelmiszerbankról:  

Magyarországon minden évben 1,8 millió tonna élelmiszer megy veszendőbe. A Magyar 

Élelmiszerbank Egyesület célja, hogy kapcsolatot teremtsen az országunkban felhalmozódó 

élelmiszerfeleslegek és a rászorulók között, ezzel elősegítsük az éhezés és az 

élelmiszerpazarlás csökkenését Magyarországon. Egyesületünk működésével egyszerre 

szolgál környezetvédelmi és szociális célokat. Az Élelmiszerbank több mint 12 éves fennállása 

óta gyártóktól, kereskedelmi hálózatoktól gyűjti be a feleslegessé vált élelmiszereket, melyek 

között vannak közeli lejáratú, vagy csomagolás hibás termékek, de akár szezonálisan már nem 

eladható, kiváló minőségű élelmiszerek is. 2016-ban 5.000 tonna mentett élelmiszerrel több, 

mint 300 000 nélkülözőt segítettünk rendszeresen.  

 

Munkapróba a Bakosfa KFt-nél 
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Két fiú tudott eljönni az alkalomra, pár perc késéssel érkeztünk a Borkő u. 12. sz. alatti 

telephelyre. 

A cég képviseletében Melinda fogadott minket, s a bemutatkozás után meg is kezdtük 

körutunkat a különböző üzemrészek 

megismeréséhez. 

Rögtön az indulás után találkoztunk 

Nórival, aki egykor speciális szakiskolás 

volt (a fiúktól eltérően azonban nem a 

Mándyba járt, hanem az Újbudaiba…), s 

hatodik éve dolgozik a cégnél. Feladata a sok száz méretbe, típusba sorolható csavar és szeg-

készlet csomagolása. 

A barkácsüzlet megtekintése után a lapszabászatot néztük meg közelebbről, ahol Zsolttal is 

találkoztunk, aki már csaknem 8 éve dolgozik itt megváltozott munkaképességűként. 

Takarítóként kezdte, jelenleg azonban már lapszabászként is dolgozik. 

A gépi élfóliázás volt a következő munkafolyamat, amit megfigyeltünk, jókora gépekkel hajtják 

végre ezt a fontos műveletet a dolgozók.  

Az asztalosműhely volt a következő munkaállomás. Látogatásunk ideje holtszezonnak számít, 

viszonylag kevés ilyenkor a megrendelés. Éppen emiatt a különböző célgépek nem voltak 

használatban, a dolgozóknak valamivel több idejük volt megmutatni, mi hogyan működik. 

Különböző fűrészgépek, gyaluk, marógépek találhatóak az üzemben, ezek egy része régi 

német gyártmány (ám az asztalosok szerint precízek, megbízhatóan működnek, s a modernebb 

típusokkal ellentétben a szerelésük is egyszerűbb), azonban néhány újabb berendezésük is 

van. Ilyen például az a marógép is, amellyel a szekrényajtó kivetőpántok rögzítési aljzatát 

kialakítják. 

A hátralévő időben a fiúk kipróbálhatták, milyen kézügyességre és gyakorlatra van szükség 

ahhoz, hogy egy otthon is elvégezhető egyszerű feladatot elvégezzünk. Az élfóliázást nem 

használt, selejt bútorlapon gyakorolták, s a végeredmény megközelítette a gyakorlott 

szakember által mutatott minőséget! 

A fiúk közül Márk ősztől asztalos szakmát fog tanulni a Mándy Iván Speciális Szakiskolában, így 

számára biztosan hasznos volt a látogatás, Miki esetében pedig a cég egészének megismerése 

lehet jó tapasztalat. Köszönjük a lehetőséget a Bakosfa Kft-nek 
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Iroda-látogatás a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt-nél 

A változékony időjárás miatt egy érdeklődő fiatal nem vállalt a részvételt a programon –

elektromos kocsival bizony nem tanácsos kockáztatni egy elázást Budapest utcáin. 

Két fiatal, Marcsi és Zoli viszont el tudott jönni, majd csatlakozott hozzánk egy szülő is, így 

négyfős csapattal érkeztünk meg a II. kerületi irodába, ahol már vártak ránk.  

Dr. Tas Krisztián vezérigazgató úr ismertette az iroda rövid történetét, működésének részleteit, 

ami sok szempontból volt érdekes a számunkra.  

Leginkább azért, mert az iroda tervezésekor már kifejezetten mozgáskorlátozott dolgozók 

számára alakították ki a berendezést. ez nem csak annyit jelent, hogy felhajtó rámpa van az 

ajtóig, s nincsenek küszöbök.  Az irodabútorok célzottan a kerekesszékes dolgozók számra 

lettek megtervezve, és beszerelve, s mindezt az „egészséges” ember talán észre sem veszi, 

hiszen a számukra is teljesen komfortos a berendezés! 

Az iroda teljes létszámmal 4 főt foglalkoztat, a nyári szabadságolások miatt azonban 

látogatásunk idején csak 1 fő dolgozott. Miksa „élesben” is bemutathatta, milyen is az általa 

hosszú évek óta gyakorolt munkakör, mivel több ügyfél is megjelent különböző igényekkel. 

Szintén izgalmas epizód volt felismerni azt, mit jelent a kerület mintegy 40 ezer háztartásának 

(85-90 ezer lakos) egyes igényeit kiszolgálni. Csak viszonyításképpen: ez a szám majdnem 

eléri Székesfehérvár hasonló adatát! 

Úgy tűnik azonban, hogy mind a tervezés, mind a megvalósítás sikeres volt; Miksa elmondta, 

hogy bár nem kereste ezt az állást, s nem is volt teljesen zökkenőmentes az első időszaka, 

mára nagyon megszerette a munkáját, s büszke rá, hogy itt dolgozhat. 

Mariann és Zoli is érdeklődött bizonyos részletek felől, s a kapott válaszok segítik majd 

karrierjük építését, vagy éppen az első 

lépések megtételét a munka világa felé. 

Mindannyiunk számára az újdonság 

erejével hatott az a magától értetődő 

természetesség is, ami a 

mozgáskorlátozott személyek 

foglalkoztatást és különleges igényeit 

illeti. Kiderült, hogy a különleges nem 

jelent megvalósíthatatlant, vagy nagyon 

nagy problémát; az akadályok egy jó 

része nem a járófelületen, hanem 

inkább a hozzáállásunkban és 

szándékainkban keresendő, s a 

mozgáskorlátozott emberek ugyanúgy szeretnek és tudnak is kihívásoknak megfelelni, mint 

bárki más.  

A látott példát és szemléletet talán magunkkal tudtuk hozni, s idővel mi is képviselhetjük azt. 
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Látogatás a II. ker-i Városfejlesztő Zrt-nél II. 

A sikeres júliusi látogatásunk után ismét lehetőségünk nyílt bemutatni az iroda munkáját két 

mozgáskorlátozott fiatalnak. A helyszínen jártunk Ottóval és Ádámmal, a Mozgásjavító Iskola 

két érettségi előtt álló gimnazistájával, valamint tanárukkal, Sándorral. Sajnos ismét volt egy 

hiányzónk, Éva, aki elektromos mopedje defektje miatt nem tudott velünk tartani; várta a 

szerelőt… 

Az iroda részéről ismét jelen volt a Zrt vezérigazgatója Dr. Tas Krisztián, valamint Miksa és 

Ágnes állandó munkatárs. 

A nyári látogatáskor elhangzottak mellett  újdonságokról is hallhattunk, pl. az iroda belső 

asztalosi munkáit egy szintén mozgáskorlátozott szakember végezte el. Felmérte a belső 

méreteket, megtervezte, elkészítette és a helyszínen be is építette az irodabútorokat. Mindezt 

kerekesszékesként. 

 Ágnes a nyár folyamán csatlakozott az iroda kollektívájához, s az ő egyik feladata a különböző 

tevékenységek ismertebbé tétele, egyfajta reklámozása. Ottó és Ádám véleményt is formáltak 

ennek fontossága mellett. Mindketten tanulnak ugyanis gazdasági marketing tárgyat  

Az iroda egyik fő tevékenysége továbbra is az ún. kerületkártyák kiadása, hosszabbítása. Egy 

ügyfél ottlétünk idején  kért kártyájára hosszabbítást, s nagyon tanulságos párbeszéd tanúi 

lehettünk ezáltal. A középkorú férfi meglepődött a szolgáltatás ingyenességén, s javaslatot is 

tett arra, hogy szívesen látna az irodában karitatív adományozásra szolgáló eszközt, 

adománygyűjtő urnát. A javaslatot az ügyfél 

távozása után a kollégák pozitívan értékelték, 

fel is jegyezték. 

 Hallhattunk a kerületkártya azon céljáról is, 

hogy ösztönözze a helyi lakosokat a 

kedvezmények igénybe vétele által a tartós 

„helyben maradásra”, ezáltal csökkentve az 

elvándorlási hajlamot. 

Kérdésre válaszolva mondta el Krisztián, hogy 

az iroda működése sikeres, a fejlődés iránya 

pedig az ismertebbé tétel a kerületi lakosok 

körében. A z iroda „kitelepülésével” történő 

programjaik nagyon népszerűek, látogatottak, de a közösségi médiafelületeken való 

megjelenésüket fejleszteni fogják. A fiatalok megkeresésére is nagy hangsúlyt fognak helyezni.  

Szubjektív megfigyelésünk, hogy a legfiatalabbak már felfigyeltek az iroda előnyeire. Míg mi az 

irodában beszélgettünk, kint különös események zajlottak: a bejárat előtti rámpát a környék 

futóbiciklit használó kisgyermekei előszeretettel használják lendületvételre, kezdő downhill-

gyakorlatokra. 
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Köszönjük az iroda munkatársai részéről a szíves fogadtatást! 

 

Munkára felkészítő képzések 

 

1. képzési csoport 

Időpont: 2017.06.05.- 2017.06.30. 

Résztvevők: 2 értelmi sérült férfi, 1 hallássérült nő, 1 pszichiátriai beteg férfi 

Helyszín : Kamaraerdei Idősek Otthona 

 

 

1. hét 

 

2017. június 05. (hétfő) 

1. nap 

Elmélet:    Ismerkedés a munkahellyel, ottani dolgozókkal, munkahelyszínnel, eszközökkel. 
Munka és balesetvédelem 
A képzés első napján az intézmény vezetője, Vali és a munkaügyi csoport vezetője, Kriszti 

fogadott bennünket. Röviden bemutatták az otthont, kifejezték örömüket ittlétünk okán, majd az 

igazgatónő 3 fontos szabályra hívta fel a fiatalok figyelmét. Arra kérte a résztvevőket, hogy: 

 mindig köszönjenek a lakóknak, kollégáknak 

 munkavégzés közben ne használják a mobiltelefonjaikat 

 ha azt látják, hogy egy lakó rosszul van, elesik stb., ne ők próbáljanak segíteni, hanem 

azonnal szóljanak egy köpenyes és/vagy kitűzőt viselő kollégának 

Átbeszéltük, hogy miben is tudunk majd segíteni, mi lesz a feladatunk, illetve ezeket milyen 

sorrendben fogjuk elvégezni. Krisztivel megtartottuk a munka/baleset/tűzvédelemi oktatást.  A 

fiatalok kérdéseket tettek fel, majd körbejártuk az otthon területét, az összes épületet. 

Megnéztük azokat a helyszíneket, ahol a következő 4 hétben kipróbálhatunk majd különböző 

munkafolyamatokat, és megismerkedtünk néhány kollégával is. A nap végén a képzés céljáról, 

a csoportszabályokról és az első benyomásokról beszélgettünk, valamint játékok segítségével 

ismerkedtünk. 

Gyakorlat:  - 
 
Megfigyelések: 

Az intézmény vezetője és dolgozói nagyon készségesen fogadtak minket, minden a 

megbeszéltek szerint történt, remekül előkészítettek nekünk a „terepet”. Minden kolléga tudott 

az érkezésünkről, és - úgy tűnt- a képzés menete, célja is világos számukra (korábbi 

tapasztalat, hogy a dolgozók „nem tudnak minket „hova tenni”).  

Érdekes 4 hét elé nézünk: a fiatalok jelleme, vérmérséklete, önállóságának mértéke nagyon 

eltérő, olykor szögesen ellentétes (rendkívül zárkózott - kifejezetten extrovertált). Mindemellett 

már az 1. nap azt tapasztaltam, hogy nagy empátiával fordulnak egymás felé, nagyon 

odafigyelnek egymásra. 
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A csoport összetétele: 

3 fiú, közülük 1 fiatal pszichiátriai beteg, 2 fő enyhe értelmi sérült 

1 lány, aki hallássérült (meglátásom szerint pszichés zavarok, esetleg autizmus?) 

 

 

 2017. június 06. (kedd) 

 

2. nap 

Elmélet: Felnőttként a munka világában 

A fiatalokkal a munka fontosságáról beszélgettünk, mind az egyén, mind pedig a társadalom 
szempontjából. Összegyűjtöttük, majd rögzítettük, hogy miért kell, miért fontos, miért jó 
dolgozni, majd azt is, hogy miért nehéz ez, milyen eszközökkel, módszerekkel küzdhetjük le 
ezeket a nehézségeket. 
Mindenkit arra kértem, hogy írjon magáról 3 olyan dolgot, amiben erős, illetve 1 olyat, amiben 
gyenge. Ehhez kapcsolódóan arra kértem a fiatalokat, hogy képzeljék el az álommunkahelyet, 
majd értékeljék, szerintük, mi hiányzik még ennek eléréséhez, illetve mi az, ami megvan hozzá.  
Az elmélet zárásaként minden fiatal kapott 1-1 szituációt (problémahelyzet), azzal a kéréssel, 
mondják el, hogyan oldanák meg.  
Arra is kitértünk, hogy a fiatalok számára mi a legfontosabb egy munkahelyen, mi az, amitől jól 
érzik magukat. Érdekes megfigyelés, hogy a magas jövedelmet legfontosabb tényezőként 
egyikük sem jelölte meg. 1 fő a betanítást, a többiek pedig a változatos munkát választották 
prioritásként. Abban mindannyian egyetértettek, hogy a főnök legyen szigorú és –persze-, 
igazságos. 
 
Gyakorlat: Könyvelési csoport 
Ma megkezdtük a munkát a könyvelési csoportnál, ahol a fiatalok 2 feladatot próbálhattak ki:  

 könyvelési dokumentumok nyomtatása egy speciális könyvelési programból, majd a 

kinyomtatott iratok sorba rendezése 

 pénztárbizonylatok összetűzése kontírlapokkal és egyéb mellékletekkel egy lista alapján.  

A listán szereplő tétel számot végül rá kell írni az összetűzött anyag első lapjára. 

 Ez utóbbi a nagyobb koncentrációt igénylő feladat, ugyanis több mindenre kell egy időben 
figyelni. 
 A következő 1, talán másfél hétben ezeket a tevékenységeket fogjuk folytatni. 
     

Megfigyelések: 

A fiatalok közösen ügyesen összeszedték, hogy miért is fontos/jó, hogy legyen munkánk, 
ugyanakkor ennél a kérdésnél a többség nehezen talált az anyagiakon túl okot. Ez leginkább 
annál a résztvevőnél jelentett gondot, aki évek óta nem dolgozik és egy határozottan túl-óvó 
családban él. Ugyanennél a fiatalnál már most látható, hogy a szociális készségei nagyon 
gyengék. A munkavégzés tekintetében alapvetően mindenki ügyes volt.   

2017. június 07. (szerda) 

 

3. nap 

Elmélet: Öntudatos fellépés –Külső megjelenés 
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A külső megjelenéssel csak érintőlegesen foglalkoztunk, mert ennél a csoportnál nincsenek 

ilyen jellegű gondok. Arra helyeztük a hangsúlyt, hogy mi van akkor, ha az egyik kollégánk 

ápolatlan, piszkos stb. 

Az öntudatos (én inkább magabiztosnak „fordítottam”) fellépést, szituációban jelenítettük meg, 

mégpedig egy állásinterjún. Kielemeztük a helyzetet, majd összegyűjtöttük, milyen külső jegyei 

vannak a magabiztosságnak. Beszélgettünk a magabiztossá válás folyamatáról, az ehhez 

szükséges belső munkáról. 

Az elméleti részt játékkal zártuk - Vacsorameghívás 

 
Gyakorlat: Könyvelési csoport 
Az előző napi munka folytatása, illetve egy önként jelentkező fiatal dobozokat készített, 

melyekbe a korábbi évek könyvelési anyagai kerülnek majd az irattárba.  

                                          

Megfigyelések:  

Ma többször kellett figyelmeztetnem a fiatalokat, hogy köszönjenek a lakóknak, a kollégáknak. 

A többségnél figyelmetlenségről van szó; egy résztvevőnél azt látom, hogy zavarban van az 

ilyen helyzetekben.  

A mai nap egyik érdekessége, hogy a legjobb képességű résztvevő nehéznek találta a munkát, 

ami nyilván aktuális pszichés állapotát, nem pedig intellektuális képességeit mutatja. Így ő azzal 

a kéréssel fordult hozzám, hogy holnaptól fizikai munkát szeretne végezni. 

Rendkívül lelkiismeretesen, teljes erőbedobással dolgoznak a fiatalok, pl. nekem kellett jelezni, 

hogy, aki munkaügyben hívást vár, az nyugodtan használja a telefonját. A munkahelyi kollektíva 

továbbra is nagyon segítőkész, be/elfogadó.  

 

2016. június 08. (csütörtök) 

4. nap 

Elmélet: Szervezd meg magad! 

Mai témánkat a jelenlegi, majd egy -esetleges- munkába állását követő napirenden keresztül 
dolgoztuk fel. Összegyűjtöttük, milyen rendszeres feladataink, teendőink (napi, heti, havi) 
vannak, amikre figyelnünk kell. Beszéltünk arról is, hogy jelenleg ki és/vagy mi segít ezek 
észben tartásában, a jövőben szeretnénk-e ezen változtatni. Megvitattuk, miért is fontos 
megtervezni a napjainkat, mi történne, ha nem szerveznénk meg a saját életünket. 
Az elméletet játékkal zártuk. 

Gyakorlat:  Könyvelési csoport/Kertészet 
3 résztvevő a korábban leírt munkát folytatta, 1 fiatal a kertészetben próbálta ki magát. Az egyik 

lakóépület előtti kiskertet gyomlálta 2 itteni kolléga segítségével. 

     

Megfigyelések: 

Nem ma tapasztaltam először, hogy a résztvevők többsége fegyelmezetten, kisebb-nagyobb 

aktivitással részt vesz ugyan az elméleti képzésen, de igazán csak a játék hozza lázba, abban 

tud feloldódni.  

A napirend átbeszélésénél szomorúan tapasztaltam, hogy a csoport fele az étkezésen és a 
tisztálkodáson kívül nem tudott sem kötelező, sem szabadidős programot említeni.  

2017. június 09. (péntek) 

5. nap 
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Elmélet:  Kitartás és koncentráció / Az 1. hét értékelése  
A koncentráció fogalmát először értelmeztük, majd arról beszélgettünk, kinek vannak ezzel 
nehézségei. Sikerült összegyűjtenünk sok-sok tünetet, melyek jelzik, ha a koncentrációnk 
csökken (pl. fejfájás, teljesen máshol járunk, ásítozás stb.). Összeszedtünk néhány trükköt, 
melyek segíthetnek újra összpontosítani. Felírtam néhány fogalmat és arra kértem a fiatalokat, 
döntsék el, hogy ez segíti vagy nehezíti a koncentrálást. Kitértünk arra is, hogy milyen 
problémákat okozhat a munkahelyen, ha nem sikerül a feladatunkra összpontosítani. A csoport 
meglehetősen fáradtnak tűnt, így azonnal modelleztük is a fentieket, a mai témát mozgásos 
játékkal zártuk.  
Az 1. hét után mindegyik fiatal arról számolt be, hogy jól érzi magát a képzésen, a csoportban, 
és szívesen végzi a rábízott feladatot. 
 
Gyakorlat:  Könyvelési csoport/Kertészet – az eddigiek folytatása 
 

Megfigyelések: Az első hét tapasztalatai a következők: 

 a fiatalok -többnyire- jól érzik magukat a képzésben 

 a zárkózottabb csoporttagok is kezdenek oldódni 

 a többség munkához való hozzáállása kifejezetten jó; 1 fiatalt kell időnként 

figyelmeztetni, hogy miért is vagyunk itt (inkább átbeszélgetné a napot) 

 a legproblémásabb terület a szociális készségek hiánya/ passzivitása; nem ismerik az 

informális munkahelyi szabályokat (üdvözlés, étkezésnél alapvető udvariassági 

szabályok figyelmen kívül hagyása, köszönés nélküli leválás a csoportról vagy pl. a fiúk 

ülve végignézik, ahogy 2 kolléganő cipel egy nehéz gépet stb.) 

Egyértelmű összefüggés rajzolódik ki munkától távol töltött idő hossza és a szociális készségek 
minősége között! 

2. hét 

 

2017. június 12. (hétfő) 

6. nap 

Elmélet:   Munkavállalói jogok és kötelességek – Munkavállalói jogok érvényesítése, 
Kötelességszegés következményei 
A fenti téma kibontását a munkáltatói oldalról kezdtük meg. Kartonokra applikált cetliket két 
oszlopba csoportosítottunk: mit várhat el és mit nem várhat el tőlünk a munkáltató. Mindenki 
húzott és az általa helyesnek vélt oszlopba ragasztotta. Átbeszéltük, hogy milyen 
következményei lehetnek a kötelességszegéseknek, majd arra kértem a fiatalokat, hogy először 
egyénileg döntsék el, melyik lehet a munkáltató szempontjából a legfontosabb elvárás, majd 
eltérő vélemények esetén csoportban jussanak konszenzusra.   
Témánkat a fiatalok kedvenc játékával, a „mi a kedvenc…?” játékkal zártuk. 
 

Gyakorlat:   Az eddigiek folytatása 

Továbbra is a könyvelési csoportban dolgozunk, már-már rutinosan. Mindegyik fiatal megtalálta 

azt a munkafolyamatot, amit a legszívesebben végez, de -természetesen- időnként 

helyet/munkát cserélnek. 

 

Megfigyelések: 
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A munkavégzés továbbra sem okoz nehézséget a fiataloknak, viszont a mai témánk kapcsán 

sok mindent kellett tisztáznunk. Érdekességként azt emelném ki, hogy pont az a résztvevő a 

legtájékozottabb a fenti témában, aki egyébként a legönállótlanabb a mindennapokban, és a 

legtöbb munkatapasztalattal bíró fiatal hibázott a legtöbbet. Szerinte egy mmk-s munkavállalótól 

nem várható el, hogy a legjobb tudása szerint dolgozzon, hiszen „neki nincs olyan”.  

Az egyik fiatallal -jórészt sérültségéből adódóan- eddig is voltak fegyelmezési nehézségek, de 

ma jutottunk el odáig, hogy erről komolyabban kellett beszélnünk. Nem tartja a határokat, társai 

fölé helyezi magát és ennek megfelelően irányítani próbálja őket, többször bántó 

megjegyzéseket tesz. Végül sikerült megbeszélnünk a problémákat, ismét kijelölni a határokat, 

kereteket. 

 

 

2017. június 13. (kedd) 

7. nap 

Elmélet: Munkavállalói jogok és kötelességek – Munkavállalói jogok érvényesítése, 

Kötelességszegés következményei 

Ma a munkavállalói oldalról vizsgáltuk meg a kérdést.  Szintén 2 oszlopba csoportosítottuk a 

kartonjainkat: mit várhatunk/mit nem várhatunk el munkavállalóként. A kérésem itt is az volt, 

hogy „útközben” ne szóljunk egymásnak, akkor sem, ha valaki nem jó helyre sorolja az adott 

mondatot. Ezt a végén, közösen beszéltük meg. Itt is kiválasztottuk először egyénileg, majd 

csoportosan, hogy mi a legfontosabb, leghangsúlyosabb elvárásunk munkavállalóként. 

Elképzeltünk egy fordított világot és a nem elvárható dolgok közül minden fiatal megjelölt egyet, 

amit elvárhatóvá tenne, ha lehetne 

 

Gyakorlat: Könyvelési csoport/Kertészet  

Az eddigiek folytatása (nyomtatás, dobozolás, iratrendezés, kontír és utalványlapok 

feldolgozása)/ gyomlálás, kisegítő munkák a kertészetben (pl. a létra megtámasztása) 

 

Megfigyelések:  

Nem teljesen új megfigyelés, hogy a legjobb képességű, legiskolázottabb résztvevő végzi a 

legkisebb felelősséggel járó munkát; ez az ára annak, hogy meg tudja őrizni viszonylagos 

nyugalmát.  

 

2017. június 14. (szerda) 

8. nap 

Elmélet:  Munkaszerződés 

Tisztáztuk, hogy mi is az a szerződés, milyen szerződéseket ismerünk, miért fontos (hogy 
legyen munkaszerződésünk), mi történne, ha nem lenne. Összegyűjtöttük a munkaszerződés 
tartalmi elemeit, majd szituációs játékban reagáltuk olyan munkaadókra, akik szerződés nélkül 
szeretnének minket foglalkoztatni, elbagatelizáva annak fontosságát. Szóba került a fekete és a 
szürke foglalkoztatás fogalma is. A témát játékkal zártuk. 

 

Gyakorlat: Könyvelési csoport/ Kertészet – az eddigiek folytatása 
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Megfigyelések:  

A fiatalok a mai témában kifejezetten tájékozottak.  

A legzárkózottabb résztvevő ma elkezdett beszélgetni.  

 

2017. június 15. (csütörtök) 

9. nap 

Elmélet:  Munkaszerződés /Munkahelyi hierarchiák 

Rövid időre visszanyúltunk a tegnapi témánkhoz, a munkaszerződéshez. A téma zárásaként 
csoportos munkára kértem a fiatalokat, melynek a célja az volt, hogy a munkakeresést, mint 
folyamatot lássák. A munkaszerződést megelőző -kartonra applikált- lépések, események 
helyes sorrendjének felállítására kértem őket. 
A hierarchia fogalmának tisztázása után, összegyűjtöttük a különböző szerepeinket (gyerek, 
testvér, tanuló, beteg stb.) és megkerestük a fölé, alá és mellérendelt személyeket 
(élőlényeket). A következő feladat csoportmunka volt: egy bevásárlóközpont, illetve egy iroda 
különböző pozícióit vittem a fiataloknak kartonlapokra applikálva és azt kértem, hogy rendezzék 
a pozíciókat, a munkahelyi hierarchiának megfelelően.  
 Ez után különböző munkahelyi problémahelyzetek megoldásán keresztül kaptam 
visszaigazolást arról, hogy a résztvevők megértették a téma jelentőségét.                                                                                
 
Gyakorlat: Könyvelési csoport/ Pénzügyi csoport  

Ma a csoportunk kétfelé vált. Egyrészt a könyvelési csoportnál lassan végzünk a felgyülemlett 

dokumentumok feldolgozásával (a folytatáshoz 2 ember), másfelől a pénzügyi csoport vezetője 

jelezte, hogy örömmel vennék a segítségünket. Így 2 fiú ma már náluk dolgozott. A feladat - 

első hallásra- végtelenül egyszerű.  Az intézményben élő lakók különböző pénzügyekkel 

kapcsolatos dokumentumait ( pl. nyugdíjszelvény másolat, térítési díj megállapításáról szóló 

dokumentum stb.) a személyes anyagukba le kell fűzni. Sok-sok dosszié sorakozik ábécé 

sorrendben a polcon, az illető neve szerint a megfelelőt le kell venni, abban a lakó anyagát 

megkeresni és az adott iratokat belehelyezni. Ez az a munka, amit az ott dolgozó kollégák a 

napi feladatok mellett nem tudnak elvégezni, így komoly mennyiség gyűlt össze. A fiúknak - 

miután maguktól erre rávezetéssel sem „jöttek rá”- azt tanácsoltam, hogy először a lefűzendő 

anyagokat tegyék abc sorrendbe, és csak ezt követően kezdjék meg a besorolást. További 

nehézség, hogy sok esetben a lakók gondnokság alatt állnak, így a gondnok neve szerepel a 

papíron, a dossziéban viszont a lakóé. Ezt nem jelölik külön, erre „rá kell érezni”, ami a 

fiataloknak nem ment. 

 

Megfigyelések:   

A fiúk nagyon nehezen boldogultak az új feladattal, mert: 

 az egyikük nem ismeri az ABC-t (most végzett egy speciális szakiskolában és 

szeptembertől az érettségire készül) 

 a másikuk maximalizmusa mellé pszichiátriai kórkép társul, így addig tervezte/szervezte 

a feladatot, amíg teljesen belezavarodott 

 

Ma az egyik résztvevő elaludt, így egyedül utazott a képzési helyszínre, és -sajnos- nem sikerült 

a megfelelő megállónál leszállnia. Annak ellenére, hogy ezen az útvonalon egy idő után csak 

azok maradnak a buszon, akik az otthonban dolgoznak, és naponta találkozunk velük. Ő 

mégsem követte a leszálló kollégákat, csak és kizárólag a megálló nevére figyelt (ami 
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valószínűleg rosszul, csúszással hangzott el), így továbbutazott (végül szerencsésen 

megérkezett). 

 

2017. június 16. (péntek) 

10. nap 

Elmélet:  Motiváció – mi motivál engem? 

Mai témánk a motiváció volt. A fogalom tisztázásával kezdtünk; majd átbeszéltük, hogy kit, mi 
motivál a munkakeresésben, illetve egy munkahelyen. Egy szűkített motiváció-mérő skálát 
vittem a fiataloknak, amin különböző motivációs tényezők szerepeltek, kézfeltartással jeleztük, 
ha az említett dolog motivál minket. Ez után azt kértem, hogy a felsoroltak közül, mindenki írja 
le a számára legfontosabb, legmarkánsabb tényezőt. Arról is beszéltünk, mik azok a tényezők, 
amik a motivációnk ellen dolgoznak. 
Mai játékok:  

 Tulajdonságbolt: önismereti játék. Lehetőségünk van 1 olyan tulajdonság vásárlására, 

aminek – szerintünk- híján vagyunk, a fizetőeszköz valamelyik meglévő, magunkban 

nem kedvelt személyiségjegyünk. 

 Mondatbefejezés: „Erős” mondatkezdések befejezése volt a feladat, mint pl: Az élet, 

vagy amikor rosszkedvem van…. 

 1 jó élmény: Osszuk meg a csoporttal, hogy az elmúlt 10 napban, mi volt a legjobb! (1 

mondat) 

 

Gyakorlat: Könyvelési csoport/ Pénzügyi csoport - A tegnap leírtakat folytatták a fiatalok, helyet 

(irodát) cserélve. 

 

Megfigyelések: 

Nagy örömmel hallgattam, hogy a fiatalok a következő motivációs tényezőket is megemlítették, 

sőt többen az anyagiak elé sorolták: 

 fejlődés, tanulás, tapasztalatszerzés 

 új ismeretségek, kapcsolatok, közösségi lét 

A pénzügyi csoportnál dolgozó mai páros egyik tagjáról kiderült, hogy ebben a feladatban is 

ügyes: gyorsan és pontosan dolgozik. A legnagyobb akadály számára, hogy fél a nehéz 

dossziék leemelésétől. A 2 nap tapasztalata alapján elmondható, hogy az új feladat -az említett 

egy résztvevő kivételével- komoly nehézséget okoz a fiatalok számára. Ketten nem ismerik az 

ábécét, másik társuk sajátos rendszer szerint dolgozik, ami nagyon nem hatékony, tanácsot 

mégis nehezen fogad el, inkább külső tényezőket okol (pl. kevés a hely). 

A fiatalok a 2. hét után is arról számoltak be, hogy továbbra jól érzik magukat. Természetesen 
zavarja őket, hogy az új munkában nem tudnak jól teljesíteni, de megbeszéltük, hogy 
segédanyaggal (A4-es papírra leírjuk az ábécét, és az asztalra ragasztjuk) és megfelelő 
munkaszervezéssel mindenki hasznossá tudja tenni magát.  

Az előző héthez képest a szociális készségek tekintetében mindenkinél látok fejlődést.  

 

3. hét 

 

2017. június 19. (hétfő) 
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11. nap 

Elmélet:  Pontosság, Teendő betegség esetén 
 
Mai témánkat a következőképp dolgoztuk fel: telefonhívásokat imitáltunk, jeleztük a 

munkahelyünknek, hogy késünk/ betegek vagyunk (itt pl. minden jól ment, de a bemutatkozás 

néha elmaradt). Beszélgettünk arról is, hogy mikor vagyunk olyan betegek, hogy otthon kell 

maradnunk és ilyen esetben miért felelőtlenség mégis dolgozni. Megnéztük a másik oldalt is, 

miért nem szerencsés, ha a legkisebb problémánál is kiesünk a munkából. A téma kapcsán 

beszéltünk a táppénz intézményéről és szabályairól. 

Játék: Szívszakadva 

 

Gyakorlat:  Pénzügyi csoport – személyi anyagok besorolása, Könyvelési csoport- sorba 
rendezés, dobozolás 

A könyvelési csoportnál az irattárba kerülő anyagok előkészítése folyik. Kartondobozokba kell 
helyezni (ha elfogynak a dobozok, akkor ezek beszerzése/ félbevágása is a mi feladatunk) a 
már feldolgozott (összetűzött, megfelelő sorszámmal, napi bontásban tasakokba besorolt 
könyvelési anyagokat) iratokat, sorszám vagy dátum szerinti sorrendben. A művelet zárásaként 
a dobozt el kell látni egy „útmutatóval”, ami jelzi, hogy mi is van benne (dátum vagy sorszám 
feltüntetése tól-ig). 

 

Megfigyelések: 

A fenti témában -alapvetően- tájékozottak a fiatalok. Nagyon jó válaszokat adtak, legalábbis, 

ami az elvárható viselkedést illeti késés/betegség esetén. Az már kissé nehézkes volt, hogy pl. 

egy Auchan áruházban (bonyolultabb hierarchia) kinek kell jeleznünk, ha lebetegszünk.  

Ma egy nehéz és komoly „játékot” vittem a fiataloknak. Komoly döntést kellett hozniuk, 

mégpedig úgy, hogy több szempontot is figyelembe kellett venniük. Egy résztvevő értette meg a 

feladat lényegét, a többiek kizárólag érzelmek alapján döntöttek. 

 

2017. június 20. (kedd) 

12. nap 

Elmélet:  Nonverbális kommunikáció 

Ma a nonverbális kommunikáció témakörét próbáltuk megérteni, jellemzően szituációs játékok, 
interaktív feladatok segítségével. A fogalom tisztázása után, mindenki 3 papírlapot húzott, ezek 
mindegyike egy érzelmet, érzelmi állapotot takart. Ezeket kellett megjeleníteni szavak nélkül, 
kizárólag nonverbális eszközökkel. A csoportnak ki kellett találnia, mit is „érez” a másik. 
 A következő feladat a küldetések teljesítése volt. Az önként jelentkezővel kimentünk a teremből 
és megbeszéltük a küldetését (pl. magasság szerint állítsa sorba a társait), amit szintén szavak 
nélkül kellett végrehajtania. A csoport feladata, hogy kitalálja, mi volt a küldetés.  
A játékok után tértünk rá arra, hogy vajon miért is fontos felismernünk és „jól” használnunk a 
nonverbális kommunikáció elemeit, eszközeit, különösen a munkahelyre koncentrálva. 
 

Gyakorlat: Pénzügyi csoport – személyi anyagok besorolása/Könyvelési csoport- sorba 

rendezés, dobozolás (irattári előkészítés) 

Megfigyelések: 
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A mai témánk kifejezetten nehéz volt a csoport felének. Ugyan szépen felsorolták - a 
nyelvtanórán tanultakra emlékezve -a nonverbális kommunikáció elemeit, de a feladatok 
megdöbbentően nehezen mentek. Ez nem új tapasztalat: az eddigi összes képzési csoportnál 
ez problémát jelentett. Az olyan nonverbálisan is könnyen kifejezhető érzelmek, állapotok, mint 
pl. szomorúság vagy az éhség, a többségnek nem vagy csak segítséggel ment.  
A munka kapcsán továbbra is az ábécével küzdünk. Ugyan rendelkezésre áll írott formában az 
ábécé, mégis probléma merült fel. Az egyik fiatal megállt a munkavégzéssel, mondván, hogy 
nem lehet sorrendbe tenni az iratokat, mert nincs „H” betűs név. Ez ismét egy új és nagyon 
fontos tapasztalat ahhoz, hogy megértsük ügyfeleink gondolkodását. 
 

2017. június 21. (szerda) 

 

13. nap 

 

Elmélet:  Segítség megszervezése 
Mai témánk a segítség megszervezése volt. Első körben azt gondoltuk át közösen, hogy milyen 
helyzetekben lehet szükségünk támogatásra, segítségre, elsősorban a munkahelyi környezetre 
koncentrálva. Ezt követően, különböző helyzeteket adtam a fiataloknak, azt kértem, mondják el, 
hogy mit tennének, mégpedig úgy, hogy vegyék figyelembe a korábban hallottakat (szabályok, 
hierarchia stb.). A cél az volt, hogy a konkrét munkakör feladatait figyelembe véve, konkrét 
segítségkérési folyamatokat állítsunk fel.  ( Ez egyébként remek alkalom volt az eddig tanultak 
átismétlésére). 
 A következőket vitattuk meg: 

 honnan tudjuk, ha segítségre van szükségünk?  

 miben és kitől kérhetünk segítséget? 

 következményelemzés – mi történik, ha nem kérünk segítséget? 

 kinek, mi nehéz a segítségkérésben?   

 mi segíthet a segítségkérésben? 

Végül azt a tanulságot szűrtük le, hogy kevésbé „ciki” segítséget kérni, mint ennek hiányában, 
rossz munkát végezni, mulasztani.  
 

Gyakorlat: Pénzügyi csoport – személyi anyagok besorolása/Könyvelési csoport- sorba 

rendezés, dobozolás (irattári előkészítés)                   

Megfigyelések: 

A mai témánk kapcsán „leglazábbnak” tűnő ügyfelünk arról számolt be, hogy feladathelyzetben 

rettenetesen izgul, és azért nem szeret segítséget kérni, mert akkor még több figyelem irányul 

az ő munkavégzésére, ami fokozza a stresszt. 

 

 

2017. június 22. (csütörtök) 

 

14. nap 

Elmélet:    Figyelem, Figyelmeztető jelzések  
Megvitattuk, hogy mit nevezünk vészhelyzetnek és mi a teendő ilyen esetekben (mind a 
magánéletben, mind a munkavégzésre vonatkozóan, valamint konkrétan a képzésen, és itt az 
otthonban). Arról is beszéltünk, hogy hogyan hívjuk fel mások figyelmét arra, ha veszélyt 
észlelünk, azzal nehezítve (és itt visszanyúltunk a nonverbális kommunikációhoz), hogy a 
figyelmeztetendő személy vak, illetve siket. Ezt szituációs játékokban jelenítettük meg. 

http://www.kezenfogva.hu/


  

KézenFogva Alapítvány 
Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19.  
Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 
E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu 
Honlap: www.kezenfogva.hu 

 

Telefonhívásokat imitáltunk, vészhelyzeteket jeleztünk a megfelelő szerveknek. Az elmélet 
zárásaként „összegyűjtöttük”, értelmeztük az otthonban található piktogramokat, veszélyt jelző 
táblákat, figyelmeztetéseket. 
 

Gyakorlat: Pénzügyi csoport – mától a teljes csapat itt dolgozik  

 

Megfigyelések:  

Ma két fiatalra többször is rá kellett szólnom, mert arra hivatkozással, hogy nekik nem megy az 

ábécé folyamatosan beszélgettek és meg sem próbáltak társaiknak segíteni. Megértették, mi 

ezzel a gond, és megtaláltuk az ő feladatukat is.   

2017. június 23. (péntek) 

15. nap 

Elmélet: Tréfa és humor/informális üzenetek 

A csoport mai témája a tréfa és a humor volt. Megpróbáltuk összeszedni a humor különböző 
szintjeit, fajtáit, majd pontokba szedtük, melyek azok a területek, témák, amikkel sosem szabad 
viccelni. Arról is beszéltünk, hogy milyen jelek utalnak arra, ha a másik számára már bántó, amit 
mi viccnek szántunk, illetve - és esetükben ezt érzem fontosabbnak- hogyan adjuk a másik 
tudtára, ha számunkra már bántó a tréfa. Két munkahelyi szituációt ma is megjelenítettünk, 
majd elemeztünk. Az 1. helyzetben az egyik kolléga a munkahelyi szünetek után sem hagyja 
abba a viccelődést, ami a többiek számára már sok, zavaró. A másik szituáció: a kollégák 
rendszeresen ugratják egymást azzal, hogy a másik lusta, nem dolgozik. Van egy kolléga, aki 
nem érti a csipkelődést és megpróbálja helyretenni a tényeket.  
 
Gyakorlat:  Pénzügyi csoport – sikeresen elvégeztük a ránk bízott munkát, így hétfőn a 
mentálhigiénés csoportnál kezdünk 

 

Megfigyelések: 

Ismét tanulságos hetet zártunk. A pénzügyi csoportnál végzett feladat 1 fiatal kivételével 

mindenkinek problémát, kihívást jelentett. Erre a legkülönfélébb reakciókat adták a fiatalok: 

 volt, aki kapkodni kezdett úgy, hogy néhány iratot, mappát elszakított;  

 volt, aki túl bonyolult rendszert épített a feladat köré, majd teljesen összezavarodott és 

nem tudta befejezni a feladatot 

Bár voltak kisebb fegyelmezési gondok, elmondható, hogy a résztvevők lelkiismeretesen 

dolgoznak, és az elméleti képzésen is aktívan közreműködnek. 

 A legnagyobb kihívást továbbra is az informális szabályok betartatása jelenti számomra. ( Pl. 

ha befejeztem a saját dolgomat, és ebédig még van 1 óra, akkor kérek, vagy találok új feladatot; 

ha két ember egymással beszélget, idegenként nem kérdezek bele, nem „kagylózok” stb.) 

 

 

4. hét 

 

2017. június 26. (hétfő) 

 

16. nap 

 

Elmélet:  Kritika megfogalmazása 
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A csoport mai témája a kritika megfogalmazása volt. Élménymegosztásra hívtam a fiatalokat: ki, 
milyen helyzetben, kivel szemben fogalmazott már meg kritikát. Megvitattuk, hogy miért fontos a 
munka világában a kritikai megfogalmazása/fogadása. Ezután szituációs játék következett: 
papír cetlikre írt helyzeteket húztak a fiatalok, melyeket kétféleképpen dolgoztuk fel. Az első 
verzióban a kritikánk személyeskedő, negatív volt, a második szituációban építő kritikát 
fogalmaztunk meg. Ezt követően hosszasan beszélgettünk a kritika megjelenített „fajtáiról”, a 
határokról. A célom az volt, hogy a fiatalok megtanulják megkülönböztetni az építő és a 
személyeskedő kritikát. Ennek érdekében megbeszéltük és le is írtuk, hogy melyiket miről 
ismerjük fel.  
 

Gyakorlat:  Mentálhigiénés  csoport – érvénytelenítés 

Az érvénytelenítés folyamata a következő: 

Az előkészített iratanyag (rendszerint vaskos, több száz lapból álló anyag) minden egyes 

szöveggel ellátott lapját 

1. kék tollal, átlósan át kell húzni 

2. az intézmény bélyegzőjét rá kell nyomni 

3. majd az 1. oldalon látható dátum szerint, a dátumbélyegzőt rá kell nyomni 

  

Megfigyelések: 

A fiatalok rendkívül szórakoztatónak találták a gépies folyamatot, a közös munkát.  

A dátumbélyegző beállítása a csapat felének gondot okozott, ők nehezen értették meg/látták át, 

hogy a bélyegző tükörképe kerül majd a papírra.  

Az elmélet kapcsán ismét azt tapasztaltam, hogy szavak szintjén ismerik, értik a fogalmat, 

ugyanakkor mind azt állították, hogy sosem kritizáltak még senkit. Miután konkrét példákat 

hoztam, amit a képzés alatt én magam hallottam tőlük, eggyel közelebb kerültünk annak 

megértéséhez, hogy a kritika nem mindi rossz! Sőt… 

 

 

2017. június 27. (kedd) 

 

17. nap 

 

Elmélet: Kritika fogadása, kezelés 

Ma a kritika helyes fogadásáról beszélgettünk; a cél az volt, hogy megértsük, a kritika hasznos 

is lehet, ne érezzük mindig támadásnak. Ezt szituációs játékokban is megjelenítettük. 

Különböző kritizálandó viselkedéseket, helyzeteket húztak a fiatalok és párokban, felváltva 

„kritizálták” egymást a már ismert módokon: személyeskedő/építő jelleggel. Az aktuálisan nem 

szereplő másik két fiataltól azt kértem, hogy elemezzék, értékeljék, amit láttak. Ezután mindenki 

elmondta, hogy hogy érezte magát a szituációban, hogy érintette a kritika. 

 
Gyakorlat:  Mentálhigiénés  csoport - érvénytelenítés      

 

Megfigyelések: 

A munkavégzéssel nincs gond, mindenki 1 lépésért felel, és mivel csapatban dolgoznak, ha 

valaki megfeledkezne a saját részéről, a többiek figyelmeztetik.  Talán jól is alakult, hogy az 

utolsó hetünk lazább, így nyugodtabb is. 

A fiatalok közül már többen jelezték, hogy sajnálják, hogy hamarosan vége a képzésnek. 
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2017. június 28. (szerda) 

 

18. nap 

 

Elmélet:   Munkahelyi viselkedés/ Beszédtémák a munkahelyen 

A tematikától független is, rengeteget beszéltünk már erről a témáról, mert a napi történések 

szükségessé tették. Először kartonra applikált beszédtémákat csoportosítottunk, aszerint, hogy 

miről beszélhetünk, illetve miről nem szerencsés beszélni egy munkahelyen. Ezt követően 

cselekvéseket csoportosítottunk hasonlóképp: mit lehet és mit nem egy munkahelyen. 

Zárásként 2 munkahelyi szituációt ismertettem a fiatalokkal, mindkettőben problémás volt a 

munkavállaló viselkedése. Ezzel kapcsolatban fogalmaztunk meg kérdéseket és válaszokat, 

gyűjtöttünk megoldási javaslatokat.  

 

 

Gyakorlat: Mentálhigiénés  csoport – érvénytelenítés + búcsú a könyvelési csoportnál 

 

 

 

 

Megfigyelések: 

Az elméleti téma kapcsán sok mindent kellett tisztába tennünk. Volt olyan résztvevő, aki szerint 

a főzés nem lehet beszédtéma a munkahelyen, de a családi konfliktusokról bátran 

beszélhetünk. Továbbra is azt gondolom, hogy ezen a területen vannak a legnagyobb 

hiányosságok, félreértések, már, ami a munkaerő-piaci, munkavállalói ismereteket illeti.  

Ma a könyvelési csoport „bulit” rendezett nekünk, így köszönve meg a munkánkat. A fentieket 

megerősíti, hogy a munkánkért kapott sütiből addig repetázott az egyik (egyébként kifejezetten 

udvarias fiatal), amíg az elfogyott úgy, hogy volt, aki meg sem tudta megkóstolni. 

 

 

2017. június 29. (csütörtök) 

 

19. nap 

 

Elmélet:    Konfliktuskezelés/ Stressz 

A csapattal főként szituációs játékokon keresztül dolgoztuk fel a mai témát. Konfliktusba 

keveredtünk a főnökünkkel, majd a munkatársunkkal; volt, hogy mi kezdeményeztük, volt, hogy 

minket „támadtak”. A különböző konfliktuskezelési stratégiákat is igyekeztünk megjeleníteni. A 

lehetséges munkahelyi konfliktusforrások közül képességeink határainak ismeretére/ nem 

ismeretére koncentráltunk, illetve arra, hogy egészségi állapotunkból adódó nehézségeinket 

hogyan kezelik kollégáink. 

Ma összegyűjtöttük a stressz kiváltó okait, majd arról beszélgettünk, hogy ennek milyen tünetei 
lehetnek, illetve, hogy a stressz, hogy hathat a munkánkra. Az okoknál hangsúlyoztuk, hogy a 
stressz kapcsolódhat munkatevékenységhez, de szociális stresszként, a kollégákhoz is. Ezt 
követően a lehetséges kezelési módokat vitattuk meg. Beszéltünk a stressz szubjektív 
megéléséről is, így különböző munkakörök mentén próbáltuk kitalálni, hogy mennyire a napi 
munka része a stressz, vagy mennyire időszakos (pl. üzemi konyha – étkeztetések idején nagy 
a stressz). Érintettük a problémaelemzés, problémamegoldás témakörét is, ezek folyamatát 
pontokba szedtük. 
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Gyakorlat:  Mentálhigiénés  csoport – érvénytelenítés / séta a lakókkal 

Az otthon lakói és gondozóik minden csütörtökön elsétálnak a közeli rétre, ott kicsit mozognak, 

énekelnek, beszélgetnek. Nagy örömünkre minket is elhívtak. 2 fiatal az irodában maradt és 

folytatta a munkát (mozgásszervi problémák miatt), a csapat másik felével részt vettünk a 

szabadidős programon. 

 

Megfigyelések: 

A mai témáinkkal eddig is sokat foglalkoztunk a képzés alatt, a napi történésekre reagálva. 

Leginkább az foglalkoztatja a fiatalokat, hogy kollégáik el fogják-e fogadni, meg fogják-e érteni 

sérültségükből adódó korlátaikat. 

 A szabadidős programon való részvétel célja az volt, hogy a fiatalok kicsit ismerkednek a 

lakókkal, segítik a nehezebben mozgókat, de -sajnos- még kérésre sem keresték a kapcsolatot 

az idős ellátottakkal. Hozzáteszem, a másik oldal sem kezdeményezett. 

 

 

2017.június 30. (péntek) 

 

20. nap 

 

Elmélet:  Zárómegbeszélés, értékelés 
 
Az utolsó napot értékeléssel, szórakozással és - természetesen- búcsúzással töltöttük. 
Hosszasan beszélgettünk a kipróbált munkafolyamatokról, a képzési helyszínről, és arról is, 
hogy ki, hol és miért érezte jobban/ kevésbé jól magát. Összegyűjtöttük, hogy ki, mitől tartott, 
illetve mit várt, amikor eljött a képzésre. Az is fontos kérdés volt, hogy ki, mennyit és miben 
fejlődött, ki, mit tanult. Szó esett a nehézségekről is, azok meg/feloldásáról. A képzés elméleti 
részét átismételtük, oly módon, hogy mindenki elmondta, melyik téma volt számára a 
leghasznosabb. Ezt követően a szórakozásé volt a főszerep. Az útközben megismert játékok 
mindegyikét „elővettük”, zenét hallgattunk, beszélgettünk.  
 
Megfigyelések: 
A csoport összetétele: 

1 lány, aki hallássérült (meglátásom szerint autizmus, egyéb pszichés zavarok)- érettségizett, 

van munkatapasztalata 

1 fiú - pszichiátriai beteg (paranoid skizofrénia)- érettségizett, van munkatapasztalata 

1 fiú enyhe értelmi sérült – speciális szakiskolát végzett, van munkatapasztalata 

1 fiú hiperaktív (meglátásom szerint személyiségzavar, egyéb pszichés problémák)- speciális 

szakiskolát végzett, szeptembertől érettségire készül, diákmunkásként van munkatapasztalata 

 
A fiatalok kivétel nélkül arról számoltak be, hogy jól érezték magukat a képzésen. Ez azért (is) 
remek eredmény, mert a csoport fele csak azért vett részt rajta, mert környezete „kötelezte” 
erre.   
A legnagyobb fejlődést a szociális készségek terén tapasztaltam.  
Fontos megemlíteni, hogy a csapatban 1 olyan fiatal volt, akinek komoly viselkedési problémái 
vannak, voltak nehézségek, de végül ő alkalmazkodott a csoporthoz. 
Az elmúlt 4 hét legfontosabb megfigyelései: 

 minél több idő telik el az iskola/munka világától távol, annál markánsabb problémák, 

hiányosságok jelentkeznek a szociális készségek területén  
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 A túlóvó családból érkező fiatalok bátortalanabbak, kevésbé nyitottak, olyan feladatokat 

is elutasítanak, melyeket meg tudnak csinálni. A képzés tapasztalata alapján 

nehezebben fogadják az építő kritikát is, ilyen esetekben sokszor hevesen védik a saját, 

téves elképzelésüket.  

 a lazább, engedőbb természetes támogatókkal élő fiatalok bátrabban mennek bele a 

feladathelyzetekbe, kezdeményezőbbek, önállóbbak (nem feltétlen jobb az elvégzett 

munka minősége, de „mernek”)   

 mindegyik fiatalnál jellemző, hogy nagyon eltérő minőséget mutat különböző 

képességek, készségek mentén 

 szintén mindenkinél nehézséget jelent a munkát „meglátni”, megtalálni 

 a nonverbális kommunikáció alkalmazása/értelmezése a többségnek egyáltalán nem 

megy 

 az íratlan munkahelyi szabályokat jellemzően nem ismerik (mindegyiküknek van már 

munkatapasztalata) 

 kérdéses az oktatás szerepe, minősége: volt olyan résztvevő, aki jelenleg érettségire 

készül, miközben az abc-t nem ismeri 

 a résztvevőknek -1 fiatal kivételével- nehézséget jelentett segítséget kérni, kérdezni (a 

képzés végére tapasztaltam pozitív változást ebben is) 

 rendkívül fontos és motiváló a folyamatos visszajelzés, bátorítás 

 

 

 

 

Fotónapló- 1 képzési csoport 

 

Az 1. hét….. 
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A 2. hét… 
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A 3. hét... 
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A 4. hét… 
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2. Képzési csoport 

Időpont: 2017. 07.03. – 2017.07.28. 

Résztvevők: 2 értelmi sérült férfi, 1 hallássérült férfi, 1 beszédfogyatékos férfi 

Helyszín : Kamaraerdei Idősek Otthona 

 

2017. július 03. (hétfő) 

1. nap 

Elmélet:    Ismerkedés a munkahellyel, ottani dolgozókkal, munkahelyszínnel, eszközökkel. 
Munka és balesetvédelem 
A fiatalok jóval előbb megérkeztek a megbeszélt helyre, ahonnan együtt mentünk az Otthonba. 
Az intézményvezető szabadsága miatt ezúttal az ápolási igazgató és a munkaügyi vezető 
fogadott minket. Hasonlóan az előző csoporthoz, rövid köszöntés és ismerkedés után, 
körbejártuk az intézményt, majd megtartottuk a munka/baleset/tűzvédelmi oktatást. 
A kollégák távozása után lefektettük a csoportszabályokat, majd a nap hátralévő részében 
beszélgettünk, játszottunk, ismerkedtünk egymással. 
 
Gyakorlat: - 
Az elkövetkező 4 hétben komoly munka vár ránk. A könyvelési csoport irattári anyagait kell 
rendbe tennünk az intézmény pincehelyiségében. Ezt - korábban- karbantartási munkák miatt 
kiürítették, majd mindenféle rendszerezés nélkül „visszadobálták” az elképesztő mennyiségű 
iratanyagot.  
Ez -egyrészt- nehéz fizikai munka lesz, ugyanakkor komoly szervezési, rendszerezési 
készségeket is igényel, és pont emiatt adminisztratív jellegű. A pince és így az ott található 
polcok koszosak, porosak, tehát takarítási feladataink is lesznek.  
 
Megfigyelések: 

Érezhető, látható, hogy ezek a srácok még gyerekek, távolinak érzik a munka világát, vagy 
inkább annak kihívásait.  Mind a négyen idén szereztek szakmát, de szeptembertől folytatják az 
iskolát: újabb szakmát sajátítanak el. A csapat fele -érzésem szerint- úgy tekint a képzésre, mint 
egy táborra, egy jó bulira. Olyan csoporttag is van, aki egyértelműen kifejezte, hogy semmi 
kedve itt lenni, a szülei kötelezték a részvételre.  
A csoport 4 fiúból áll, akik közül 

 1 fő  hallássérült 

 1 fő beszédfogyatékos 

 2 fő enyhe értelmi sérült 

 
 
 
2017. július 04. (kedd) 

 

2. nap 
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Elmélet:  Felnőttként a munka világában 
Ma a munka fontosságáról beszélgettünk: miért fontos, miért kell, miért jó és miért nem jó 

dolgozni. Összegyűjtöttük, hogy a korábban (nyitó-klub) említett álom-munkához miben kell 

még fejlődnünk, s mely szükséges erőforrásokkal rendelkezünk már. Beszélgettünk az 

erősségeinkről, gyengeségeinkről, s ezek fényében azokról a munkakörökről, melyekben 

sikeresek lehetünk. Fontosnak tartottam, hogy keressük olyan foglalkozásokat is, melyek 

biztosan nem testhezállóak. Zárásként kartonra applikált képeket (szakmákat), azok 

megnevezéseit és az adott szakma gyakorlásához szükséges készségeket adtam a fiataloknak. 

A kérésem az volt, hogy -közös munkában- találják meg az összetartozó elemeket.  

 

Gyakorlat: A pince „előkészítése” 
Ma nem nagyon tudtunk haladni a munkával, ugyanis a szükséges segítség késő érkezett meg. 
A pince egyik átjárójában lévő polcról pakoltuk le a ráhalmozott dokumentumokat, annak 
érdekében, hogy ezt majd az egyik helyiség falához rögzítsék az Otthon karbantartói. Ezekre a 
polcrendszerekre fogjuk felhelyezni a „téma” szerint szortírozott, időrendi sorrendben 
dobozokba helyezett/ összekötözött könyvelési anyagokat.  
Egyelőre átláthatatlan a káosz; az egyik helyiségbe pl. nem tudunk bejutni az átlósan otthagyott 
polcrendszer, illetve bedobált lomok miatt.  
 

Megfigyelések: 

A fiatalok egyértelműen kifejezték, hogy az elmélet terhes számukra. Feltehetően az iskolára 
emlékezteti őket, annak ellenére, hogy igyekszem játékos, szórakoztató formában átadni az 
anyagot. A közös feladatnál aktívak voltak; gyorsan és hibátlanul megoldották. 
A munkához való hozzáállásuk egészen megdöbbentett, mégpedig a legjobb értelemben. Nem 
ijedtek meg a feladattól, még csak megjegyzést sem tettek arra, ami fogadott bennünket. 
Konstruktívak voltak; elkezdték szervezni/tervezni a munkafolyamat lépéseit; kifejezetten jó 
ötletekkel álltak elő. 
 

2017. július 05. (szerda) 
 
3. nap 
 
Elmélet: Öntudatos fellépés – Amit én döntök el, Külső megjelenés 
Tegnap az erősségeink, gyengeségeink összegyűjtésével már érintettük a mai témát. Ma ebben 
egy kicsit jobban elmélyedtünk. Megbeszéltük, hogy az erősségeinkre kell helyeznünk a 
hangsúlyt, ugyanakkor azzal is tisztában kell lennünk, hogy miben vagyunk kevésbé jók, hiszen 
ez is a személyiségünk része, ezeket is el kell fogadnunk, hiszen a gyengeségeinkkel együtt 
vagyunk egészek. A résztvevőket sikerült rávezetni, hogy a megfelelő munka megtalálása sem 
lehetséges az előbbiek ismerete nélkül. Ennek kapcsán felmerült, hogy kell-e jeleznünk a 
munkáltatónak, hogy megváltozott munkaképességű munkavállalók vagyunk. A többség igennel 
voksolt, az indokokat is sikerült összegyűjtenünk. Ezt követően szituációs játékra hívtam a 
résztvevőket. Az volt a cél, hogy megjelenítsük az öntudatos és a bizonytalan jelentkező 
fellépése közötti különbséget. A külső megjelenéssel érintőlegesen terveztem foglalkozni, de 
útközben kiderült, hogy bizony át kell beszélnünk alapvető dolgokat. Az „Amit én döntök el” 
témakör kapcsán szintén helyzeteket vázoltam fel mind a munka világából, mind a 
magánéletből, és azt kértem a fiataloktól, hogy mondják meg, hogy adott szituációban kié a 
döntés, illetve, ha saját magukat jelölték meg, akkor mit tennének.  
 
Gyakorlat: Polcok takarítása/ szortírozás 
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Ma az egyik helyiségben a helyükre kerültek a polcok, így a napot ezek takarításával töltöttük. 

Mindössze 1 db vödör állt a rendelkezésünkre és -szinte- minden egyes törlés után vizet kellett 

cserélnünk.  

A fennmaradó időben az útban lévő anyagokat (a folyosókra dobált, a közlekedést akadályozó 

kupacokat) kezdtük szortírozni kategóriák szerint. 

 4 nagy kategória van: bank, pénztár, élelmezés, bér és a pénztáron belül további 3, az 

intézmény 3 telephelye. Mind a 6 kategóriát évek, majd hónapok és napok és/vagy sorszámok 

szerint is rendeznünk kell majd. Ez elképesztő mennyiségű munkát jelent, ugyanis a 90-es 

évektől, 2016-ig találtunk dokumentumokat. 

Megfigyelések: 

Az elmélet ma sem hozta lázba a fiatalokat, a munka annál inkább. Énekelve, viccelődve 

takarították a polcokat.  

A mai téma kapcsán gyengeségként szinte egyöntetűen azt említették, hogy az udvarlás terén 

kell még fejlődniük . 

 

 

2017. július 06. (csütörtök) 

4. nap 

Elmélet:  Szervezd meg magad! 

Mai témánkat a következőképp dolgoztuk fel: megnéztük, hogy milyen egy napunk 
iskolaidőben, aztán a nyári szünetben, végül most a képzésen. Megbeszéltük, hogy az iskolán 
és az ehhez kapcsolódó kötelezettségeken kívül, kinek, milyen rendszeres teendője/programja 
van. Kitértünk arra is, hogy ezeket ki vagy mi segít megszervezni, észben tartani stb.  
 
Gyakorlat:  Iratok szortírozása       

Továbbra is a mozgásunkat akadályozó anyagok szortírozását végezzük, témák, évek és 

hónapok szerint. 

 

Megfigyelések: 

A fiúk rendkívül udvariasak. A lakókkal, a kollégákkal, egymással és velem is. Nagyon jó látni, 

hogy figyelnek egymásra és a környezetükben lévő emberekre.  

2017. július 07. (péntek) 

5. nap 

Elmélet:  Kitartás és koncentráció/ Stressz/ Az 1. hét értékelése 

A koncentráció fogalmát ezzel a csoporttal sajátosan dolgoztuk fel. Közösen megnéztük a 
srácok kedvenc rajzfilmjét; arra kértem őket, hogy figyeljenek a legapróbb részletekre is. Ezt 
követően kérdéseket tettem fel a filmre vonatkozóan, majd megbeszéltük, hogy kinek, mennyire 
volt nehéz, fárasztó a „feladat”. Saját magunkat elemezve összegyűjtöttük azokat a tüneteket, 
melyek jelzik, ha a koncentrációnk csökken. Azt is megbeszéltük, hogy ki, mit tesz akkor, ha 
érzi, hogy már nem tud összpontosítani.  Egy általam ismertetett történetet „elemeztünk”, mely 
egy munkavállalóról szólt, aki rendszeresen hibázik a munkavégzés során. Ennek kapcsán 
kérdéseket és válaszokat fogalmaztunk meg, melyek fókuszában a mai témánk állt.  
A koncentráció kapcsán a stressz jelensége is szóba került. Közösen összegyűjtöttük,, hogy 
milyen stressz-forrásokat ismerünk, majd arról beszélgettünk, hogy a stressznek milyen tünetei 
vannak, hogy hathat a munkánkra. Ezt követően a lehetséges kezelési módokat vitattuk meg. 
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Érintettük a problémaelemzés, problémamegoldás témakörét is, ezek folyamatát pontokba 
szedtük. 
 

Gyakorlat:  Iratok szortírozása, sorba rendezése       

Továbbra is a mozgásunkat akadályozó anyagok szortírozását végezzük, témák, évek és 

hónapok szerint. 

 

Megfigyelések: 

Nagyon jó volt azt hallani az 1. hét után, hogy mindenki jól érzi magát és élvezi a munkát! 

Szerencsésen alakult a csoportösszetétel, 4 nagyon különböző személyiségű fiatal, mégis 

könnyen egymásra hangolódtak, jól kiegészítik egymást. Számomra óriási meglepetés a 

munkához való hozzáállásuk, ami példaértékű. 

 

2017. július 10. (hétfő) 

6. nap 

Elmélet:  Munkavállalói jogok és kötelességek – Munkavállalói jogok érvényesítése, 
Kötelességszegés következményei 
Kartonokra applikált cetliken jogok és kötelességek szerepeltek, ezeket csoportosítottunk ma. 
Mindenki húzott és az általa helyesnek vélt oszlopba ragasztotta (flipchart - Mit tehetünk meg a 
munkahelyen és mit nem, mire kérhet meg a főnökünk és mire mondhatunk nemet) 
Érintettük a jogok érvényesítésének módját, menetét, illetve a kötelességszegés 
következményeit boncolgattuk. Enyhe és súlyos kategóriákba soroltuk be az általam kis lapokra 
felírt kötelességszegéseket, mind a munkavállaló, mind a munkáltató részéről. Szó esett üzemi 
tanácsról, szakszervezetről, ombudsmanról stb., de jutott idő szituációk megbeszélésére is.  
 

Gyakorlat:  Iratok szortírozása, sorba rendezése   

Továbbra is szortírozunk, éppen azt, ami az utunkba kerül. Még mindig nagy a káosz, de 1-1 

témából sikerült néhány évet kiválogatnunk. Ezen a héten hónapok és -talán- napok szerint is 

fogunk rendszerezni.  

A könyvelési anyagok közepes boríték méretű tasakokban vannak, ezekre rá van írva a „téma”, 

az év, a hónap, a nap és a sorszám. A feladat, hogy ezeket növekvő sorrendben a 

polcrendszerre pakoljuk. Ez után jól láthatóan fel kell majd tüntetnünk, hogy hol kezdődik és 

végződik egy adott téma és év.  Annak érdekében, hogy a tasakok a polcon ne csússzanak 

majd szét, 4-5 darabonként spárgával össze kell majd kötnünk azokat.  

      

Megfigyelések: 

Az elmélet kapcsán még van hova fejlődni, ugyanakkor a gyakorlatban továbbra is precízek, 

lelkiismeretesek és konstruktívak a fiatalok. Úgy szervezték meg pillanatok alatt a csapatmunkát 

(láncban dolgoztak), hogy nem adtam erre vonatkozóan semmilyen instrukciót, még csak ötletet 

sem. 

 

 

2017. július 11. (kedd)  

7. nap 
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Elmélet: Munkavállalói jogok és kötelességek – Munkavállalói jogok érvényesítése, 

Kötelességszegés következményei 

A tegnapi témánkat folytattuk; átismételtük a tegnap elhangzottakat. Ma a munkáltató jogaira, s 

így a mi kötelességeinkre helyeztük a hangsúlyt.  

 

Gyakorlat:  Iratok szortírozása, sorba rendezése  

Ma megkezdtük az éves anyagok szétválogatását hónapok szerint. Ezt követően mindegyik 

fiatal 1-1 hónap anyagát, napok szerint növekvő sorrendbe rendezte.  

 

Megfigyelések:  

A hónapok helyes sorrendjével, de még inkább -azon belül- a számok növekvő sorrendbe 

rendezésével 1 fiatalon kívül mindenkinek akadtak nehézségei. Volt aki keverte a májust és az 

augusztust, de akadt, aki nem tudta, hogy június vagy július van előbb, és volt, aki olyan lassan 

dolgozott, hogy nem sikerült 1 nap alatt befejeznie ezt a feladatot ( 1 hónapon belüli sorba 

rendezés). A fiúk –értelemszerűen- nem is kedvelték annyira ezt a feladatot, de megértették, 

hogy ez is része a munkának és fontos, hogy pontos munkát végezzünk. 

 

2017. július 12.  (szerda) 

8. nap 

Elmélet:  Munkaszerződés 

Tisztáztuk, hogy mi is az a szerződés, milyen szerződéseket ismerünk, van-e valamilyen 
szerződésünk, miért fontos, hogy legyen pl. munkaszerződésünk stb. Összegyűjtöttük 
általánosságban a szerződés kötelező elemeit, majd közösen felépítettünk egy 
munkaszerződést. 
 
Gyakorlat:  Iratok szortírozása, sorba rendezése  

A tegnapi munka folytatása 

Megfigyelések: 

 

A fiúk a tegnapi feladattal kezdenek megbarátkozni és már 1 nap után tapasztaltam fejlődést. 

Nagyon jól működnek csoportként, ahogy a csapat egyik fele „leereszt”, a másik kettő a 

segítségére siet akár teljesen indirekt módon. 

 

2017. július 13. (csütörtök) 

9. nap 

Elmélet:    Munkahelyi hierarchiák 

A fogalom tisztázása után összegyűjtöttük a különböző szerepeinket (gyerek, testvér, tanuló, 
gazda stb.) és megkerestük a fölé, alá és mellérendelt személyeket (élőlényeket).  
Egy szupermarket, valamint egy iroda különböző pozícióit vittem a fiataloknak kis kartonlapokra 
applikálva és arra kértem őket, hogy a munkahelyi hierarchiának megfelelően állítsák ezeket 
sorba.  
Beszéltünk arról is, hogy vajon miért jó/ nem jó főnöknek lenni vagy, hogy lehet-e abban valami 
jó, ha a hierarchia alján vagyunk.  
 

Gyakorlat:  Iratok szortírozása, sorba rendezése  
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Az eddigiek folytatása 

 
Megfigyelések: 
A mai témánk kapcsán több félreértést is tisztáztunk. Pl. hogy a főnök nem mindig rossz, illetve, 
hogy a vezetői pozíció nem csak kiváltságokkal, hanem komoly felelősséggel is jár. A srácok 
„szakiknak” készülnek, az iskolai gyakorlatok során egy sajátos munkahelyi kultúrát ismertek 
meg, így nem mindig könnyű megértetni velük, hogy az elméleti képzés is fontos és hasznos. 
 

2017. július 14. (péntek) 

10. nap 

Elmélet: Motiváció – mi motivál engem? 

A fogalom tisztázásával kezdtünk; ugyan definiálni nem tudták a fiatalok, de többen értik, 
használják; néhányuk önállóan, kérdés nélkül elmondta, hogy mi motiválja újabb szakma 
elsajátításában vagy a későbbi elhelyezkedésben. Adódott a kérdés, hogy a képzésben való 
részvételre kit, mi vagy ki motivált, így ezt is átbeszéltük. 
Ezt követően páros munkára kértem a fiatalokat: az egyik pár azt szedte össze, hogy miért jó, 
ha van munkánk/ iskolába járunk, a másik csapat pedig azt, hogy miért nem jó, ha nincs 
munkánk és nem is tanulunk (ennek végeredménye - jó esetben- a motiváló tényezők 
felsorolása) 
 

Gyakorlat:  Iratok szortírozása, sorba rendezése, dobozolása/csomagolása  

Ma megkezdtük a sorba rendezett tasakok összekötözését/dobozolását.      

 

Megfigyelések: 

A fiúknak nagyon nem tetszik a tasakok spárgával történő összekötözése. A többség úgy 

nyilatkozik magáról, hogy ügyetlen, nem tud kötözni. Természetesen mindenkinek meg kellett 

próbálnia, kisebb-nagyobb segítséggel/korrigálással ment a dolog. Találtunk néhány üres 

dobozt, ez jelentősen megkönnyítette a munkánkat, ugyanis a dobozba helyezett tasakokat 

nem kell összekötözni. Megint csak konstruktívak voltak a srácok, a látszólag nem megfelelő 

méretű dobozokból is sniccerrel és ragasztóval megfelelőeket gyártottak. 

 

2017. július 17. (hétfő) 

11. nap 

Elmélet:  Pontosság, Teendő betegség esetén 

A mai témánk feldolgozásához az iskolai szabályokat, szokásokat hívtuk segítségül. A fiúk 

elmondták, hogy mit tesznek, ha megbetegednek, kit kell értesíteniük erről, hogy kell a 

betegséget igazolni stb. Összegyűjtöttük azokat a betegségeket, tüneteket, amik indokolják a 

távolmaradást, és azokat is, amelyekkel még mehetünk közösségbe, elvégezhetjük napi 

feladatainkat. 

Arról is szó esett, hogy az iskolában milyen büntetést von maga után a késés. 

Ezt követően arra kértem őket, hogy mondják el, mit gondolnak, mik lesznek majd a szabályok 

leendő munkahelyükön. Ennek kapcsán felmerültek olyan fogalmak, mint a táppénz vagy a 

betegszabadság és - érintőlegesen - az ezekre vonatkozó szabályok.  

 

Gyakorlat:  Az eddigiek folytatása + dobozolás, rendezés, címkézés      

http://www.kezenfogva.hu/


  

KézenFogva Alapítvány 
Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 19.  
Telefon: +36 (1) 215-5213, +36 (1) 217-8115 
E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu 
Honlap: www.kezenfogva.hu 

 

Ezt a hetet  -elsősorban- a szétválogatott, sorba rendezett, dobozba helyezett/összekötözött 

anyagok polcokra rendezésével, felcímkézésével töltjük. Tekintettel a hatalmas mennyiségű 

iratanyagra (illetve arra, hogy pakolás közben még mindig kerülnek elő szortírozandó és /vagy 

besorolandó anyagok) minimum 1, de inkább 2 hetet vesz igénybe ez a feladat. 

  

Megfigyelések: 

A fiúk a szokásos lendülettel indították a hetet, fáradt, nyűgös társukat pillanatok alatt 

„felrázták”. 

Ma az egyik kolléganő jelezte, hogy reggel a buszmegállóban az egyik fiatal zavaróan közelről 

nézte őt és - mivel valóban kissé bizarr a fiú viselkedése - nem merte ezt jelezni neki. Megkért, 

hogy beszéljek vele. Az említett sráccal négyszemközt beszélgettünk a térközszabályozásról, 

és megkértem, hogy figyeljen erre. Jól fogadta. 

 

 

2017. július 18. (kedd) 

12. nap 

Elmélet: Nonverbális kommunikáció 

A fogalom tisztázása után, mindenki 3 papírlapot húzott, ezek mindegyike egy érzelmet, érzelmi 
állapotot takart. Ezeket kellett megjeleníteni szavak nélkül, kizárólag nonverbális eszközökkel. A 
csoportnak ki kellett találnia, mit is „érez” a másik. 
 A következő feladat a küldetések teljesítése volt. Az önként jelentkezővel kimentünk a teremből 
és megbeszéltük a küldetését (pl. magasság szerint állítsa sorba a társait), amit szintén szavak 
nélkül kellett végrehajtania. A csoport feladata, hogy kitalálja, mi volt a küldetés.  
 

Gyakorlat:  Az eddigiek folytatása + dobozolás, rendezés, címkézés      

 

Megfigyelések: 

A csoport nagyobb részének egész jól megy a nonverbális kommunikáció alkalmazása, illetve 

megértése.  

A munka frontján a címkézés, feliratozás a legkevésbé népszerű feladat (nem szeretnek írni 

és/vagy nagyon lassan írnak, számos helyesírási hibával). 

 

 

2017. július 19. (szerda) 

 

13. nap 

 

Elmélet: Segítség megszervezése 

A napot a segélyhívó számok felsorolásával kezdtük, majd hívásokat imitáltunk. Ezt követően a 

segítség megszervezését leszűkítettük a munkahelyre, majd konkrétan a képzési helyszínre. 

Csoportosítottuk, mik azok a helyzetek, amikor azonnal kell cselekednünk, s melyek azok, 

amikor van időnk az előre megbeszéltek szerint eljárni. A témát saját tapasztalatok 

megosztásával, valamint problémahelyzetek megoldásával zártuk.  

 

Gyakorlat:  Az eddigiek folytatása + dobozolás, rendezés, címkézés / megsemmisítendő 

anyagok kiválogatása, fal mellé rendezése 
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A rendezés során elképesztően régi anyagokat is találtunk, így megkérdeztük a gazdasági 

vezetőt, hogy azokat meddig kell megőrizniük. Megtudtuk, hogy a munkaügyi anyagokon kívül, 

a 10 évnél régebbi iratok megsemmisítésre kerülnek, tehát ezeket kihordhatjuk a pince 

folyosójára. Mivel itt is nagy mennyiségről beszélünk, olyan rakást kellett építenünk, ami nem 

akadályozza a közlekedést.  

 

Megfigyelések: 

A mai elméleti téma kapcsán a csapat fele egészen aktív volt, biztos vagyok abban, hogy ők jól 

kezelnének egy nehéz helyzetet. 

A gyakorlat során a fiatalok örültek, hogy ismét férfias feladatot kaptak: nagy súlyokat kellett 

megmozgatniuk. Az anyagok kihordásához láncot alkottak, majd közösen felépítették a 

meglehetősen stabil rakást. Okosan, átgondoltan, a fizika törvényeit szem előtt tartva dolgoztak.   

 

 

 

 

2017. július 20. (csütörtök) 

 

14. nap 

 

Elmélet: Teremhiány miatt ma elmaradt az elméleti képzés. Munka közben a fiúk munkával 

kapcsolatos terveiről, a megvalósítás lépéseiről, illetve a család támogató szerepéről 

beszélgettünk. Volt, aki családi problémáit osztotta meg a csoporttal.   

 

Gyakorlat:  Az eddigiek folytatása + dobozolás, rendezés, címkézés / megsemmisítendő 

anyagok kiválogatása, fal mellé rendezése 

Ma a könyvelési csoport vezetője jelezte, hogy az irodájukban még vannak olyan 2016-os 

anyagok, amiket le kellene hordanunk az irattárba (ezt az előző képzési csoport rendezte sorba 

és dobozolta be) és polcokra kell rendeznünk. A jövő héten ezzel a gyakorlati feladattal fogjuk 

zárni a képzést. 

 

Megfigyelések:  

Ma a beszélgetés során, szóba került a pénz. Öröm volt hallgatni, hogy mit is gondolnak erről a 

fiatalok. Gyakorlatilag mindegyikük azt fogalmazta meg, hogy fontosabbnak tartja az 

élményeket a pénzen megvehető dolgoknál. Mindemellett azzal is tisztában vannak, hogy az 

élethez kell a pénz; beszélgettünk az árakról, a rezsiköltségekről stb. Az otthonról legkevesebb 

támogatást kapó, így a leginkább önállóságra kényszerülő fiú volt a leginkább tisztában az 

árakkal.   

 

2017. július 21. (péntek) 

15. nap 

Elmélet:  Tréfa és humor 

Mai témánk a tréfa és a humor volt. Első körben arra kértem a fiatalokat, hogy mondják el, hogy 
a humor mely fajtáit ismerik, illetve melyeket kedvelik. A fekete humortól, a paródián át a 
Mórickás viccekig sok minden felkerült a táblára. A következő kérésem az volt, hogy jelöljük 
meg, hogy ezek közül, mi fér bele egy munkahelyen és mi nem való oda. Ez utóbbira nagy 
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hangsúlyt fektettünk: külön listába összeírtuk, melyek azok a területek, témák, amikkel sosem 
szabad viccelni. Ezt követően arról beszélgettünk, hogy a viccelődésben, tréfálkozásban hol 
van a határ, mikor van annak helye, ideje, hol válik ízléstelenné, honnan tudhatjuk/ hogyan 
jelezzük, ha a tréfa már bántó. Itt esett szó arról, hogy az sem mindegy, hogy kivel próbálunk 
humoros hangnemet megütni. A saját tapasztalatok megosztásával érintettük a csúfolás, 
gúnyolás jelenségét.  
Zárásként különböző munkahelyi szituációkat vázoltam, azt kértem a résztvevőktől, hogy 
döntsék el, az adott tréfa még „belefér-e” egy munkahelyi közegben.  
 

Gyakorlat:  Az eddigiek folytatása + dobozolás, rendezés, címkézés / megsemmisítendő 

anyagok kiválogatása, fal mellé rendezése 

 

Megfigyelések:  

A mai témát - végre - mind a négy fiatal érdekesnek találta. Mindannyian azt gondolták, hogy 

egy munkahelyen nem szabad tréfálkozni, ott nincs helye a szórakozásnak. Ezt a feltételezést 

árnyaltuk; és megbeszéltük, hogy hol lehetnek a viccelődés határai. 

Érdekes, hogy mind a négyen azt válaszolták az erre vonatkozó kérdésre, hogy soha, senki 

nem csúfolta még őket. Már majdnem lezártuk a témát, amikor az egyik résztvevőből 

„kirobbant”, hogy a mai napig sokszor gúnyolják sérültsége miatt. Ehhez aztán - sajnos- a 

többiek is csatlakoztak.  

2017. július 24. (hétfő) 

 

16. nap 

 

Elmélet:  Kritika megfogalmazása 
A téma bevezetéseként arra kértem a fiúkat, hogy próbálják definiálni a kritika fogalmát. A 
válaszokból egyértelműen az derült ki, hogy az építő kritika jelenségére kell helyeznünk a 
hangsúlyt. Természetesen beszéltünk a személyeskedő kritikáról is, erre is gyűjtöttünk 
példákat.  
Miután sikerült tisztáznunk, hogy a kritika nem feltétlen rossz, azt kértem a fiataloktól, hogy 
hozzanak saját példákat, amikor ők fogalmaztak meg kritikát valakivel szemben. Ezeket aztán 
átfordítottuk építő/személyeskedő kritikává. 
 
Gyakorlat:  Iratok szortírozása, sorba rendezése, dobozolása/csomagolása ; 2016-os anyagok 

szállítása, ellenőrzése, rendezése     

A könyvelési csoport irodája és a pince, ahova az iratanyagokat át kell szállítani az otthon 2 

ellentétes végében van, ráadásul emelkedő nehezíti az áthordást. Mindössze 1darab kézikocsit 

tudtak ehhez biztosítani, ami a 2016-os anyagok mennyiségéhez képest, semmi. Végül a fiúk 

ötletét követve a pincében „talált” talicskát is befogtuk szállításra.  

2 fiú az A épületben felpakolta az iratokat és átvitte a B épület bejáratához, ahol a másik kettő 

gyorsan kipakolta a kocsikat, hogy mielőbb tudjanak fordulni. Az anyagokat ezután lehordták a 

pincébe és próbálták a már kialakított rendszerbe, a megfelelő helyre beilleszteni, elrendezni. 

 

Megfigyelések:  

Talán a mai nap volt az első, hogy igazán elfáradtak a srácok; most először ők jelezték, amikor 

szünetre volt szükségük. Nagyon keményen dolgoztak, példaértékű volt a hozzáállás és a 

munka minősége. 

 

2017. július 25. (kedd) 
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17. nap 

 

Elmélet:  Kritika fogadása, kezelése 

A tegnapi témát folytattuk azzal a céllal, hogy megtanuljuk megkülönböztetni a jó, illetve rossz 

szándékú kritikát. Példákon keresztül próbáltuk összegyűjteni az építő kritikai jellemzőit. Arról is 

beszéltünk, hogy egy munkahelyen miért fontos, hogy kapjunk visszajelzést, illetve, hogy azt „a 

helyén kezeljük.” 

 

Gyakorlat:  Iratok szortírozása, sorba rendezése, dobozolása/csomagolása ; 2016-os anyagok 

szállítása, ellenőrzése, rendezése     

 

Megfigyelések: 

A fiúk teljesen önállóan megszervezték, hogy egy munkagéppel áthozzák nekünk a maradék 

iratanyagokat (még mindig nagy mennyiségről van szó). Én magam meg sem próbálkoztam 

ezzel a kéréssel, ugyanis többször elhangzott, hogy ez az egyetlen jármű az Otthonban és 

mindig foglalt.  

A srácok odamentek a műszaki csoport vezetőjéhez (aki éppen ezzel a géppel megérkezett 

valahonnan), elmondták, hogy mi a feladatunk, miért nehéz ezt talicskával időre elvégezni és 

megkérték, hogy segítsen az átszállításban. Önállóak, bátrak, talpraesettek. 

 

2017. július 26. (szerda) 

 

18. nap 

 

Elmélet: Munkahelyi viselkedés/ Beszédtémák a munkahelyen 

Ebben a csoportban is visszatérő téma a mai, sokat, sokszor beszéltünk erről. Ismét az iskola 

volt a kiindulási pont: ott mit lehet, mit nem lehet/ mit illik, mit nem illik. 

Első körben a munkahelyi viselkedésre vonatkozó állításokról kellett eldönteniük, hogy igazak 

vagy hamisak, majd az így megjelenő szabályokról, hogy formálisak vagy informálisak. Ezt 

követően kartonra applikált beszédtémákat csoportosítottunk, aszerint, hogy miről 

beszélhetünk, illetve miről nem szerencsés beszélni egy munkahelyen. 

 

Gyakorlat:  Iratok szortírozása, sorba rendezése, dobozolása/csomagolása ; 2016-os anyagok 

ellenőrzése, rendezése, polcokra pakolása a megfelelő helyre – ennek folyományaként némi 

átrendezés    

Az áthordott dokumentumok pakolása közben észrevettük, hogy itt-ott van egy kis kavarodás a 

dobozokon belül, ezeket korrigáltuk, ha kellett új feliratot gyártottunk a dobozra, majd a 

polcrendszer megfelelő részére helyeztük. Ehhez egy kicsit át kellett rendeznünk az eddigieket. 

 

Megfigyelések: 

A mai témánkról érintőlegesen -szinte- minden nap beszéltünk már. Említettem, hogy a fiúk 

előzékenyek, udvariasak, ahol tudnak, segítenek a lakóknak, a kollégáknak, egymásnak és 

nekem is. Ugyanakkor néhány alapvető szabályra gyakran fel kell hívnom a figyelmüket. Ilyen 

például, hogy nem illik társaságban böfögni vagy a munkahelyen hangosan káromkodni (itt 

visszautalnék a korábban leírtakra, miszerint elképzelhetőnek tartom, hogy a szakmai 

gyakorlatok során ezek belefértek).  
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A beszédtémák besorolásánál viták alakultak ki a csoporton belül, végül erre jutottak a fiúk (lsd. 

fotó). 

 

 

2017. július 27. (csütörtök) 

 

19. nap 

 

Elmélet:   Konfliktuskezelés 

Szituációs játékokon keresztül dolgoztuk fel a mai témát. Konfliktusba keveredtünk a 

tanárunkkal/főnökünkkel, majd az osztálytársainkkal/ munkatársunkkal. Volt, hogy mi 

kezdeményeztük, volt, hogy minket „támadtak”. Összegyűjtöttük a leggyakoribb iskolai és 

munkahelyi konfliktusforrásokat. Ezek közül azzal foglalkoztunk a legtöbbet, hogy egészségi 

állapotunkból adódó nehézségeinket hogyan kezelik majd kollégáink. 

     

Gyakorlat:   „Utolsó simítások” 

Ma összegyűjtöttük a szemeteket, egy helyre hordtuk 

azokat a dokumentumokat, melyeket nem tudtunk 

sehova sem beilleszteni, ellenőriztük a rendszerünk 

átláthatóságát, majd átadtuk a munkát a könyvelési 

csoport vezetőjének. 

 

Megfigyelések: 

Nagyon büszke voltam a fiúkra, amikor a 

csoportvezető leplezetlen döbbenettel vette át tőlünk 

az immár irattárnak nevezhető helyiséget. Elmondta - 

és ezzel magam is így voltam -, hogy egyáltalán nem 

számított arra, hogy idáig eljutunk, ráadásul ilyen 

minőségű munkát végzünk.  

Köszönetképpen a könyvelési csoport dolgozói  nagy 

doboz jégkrémekkel búcsúztatták a csapatot.  

 

2017. július 28.  (péntek) 

 

20. nap 

 

Elmélet:    Búcsú, értékelés, zárás 

A mai nap lezártuk a képzést, elbúcsúztunk egymástól.  

A részletesebb egyéni értékeléseket a záróklubra hagytuk. 

 

Gyakorlat:  Előtte – utána fotók készítése 
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Megfigyelések: 

4 vidám hét és rengeteg munka van mögöttünk. A fiúk - kivétel nélkül- arról számoltak be, hogy 

élvezték a képzést, hasznos volt számukra és kellemesen csalódtak. Tartottak tőle, hogy 

unalmas lesz, hogy én „túl komoly és szigorú” leszek stb. Mindannyian kiemelték, hogy remek 

volt a csapat. Nagy eredmény, hogy még az a fiatal is, aki kizárólag szülei unszolására jött el a 

képzésre, sajnálatát fejezte ki, hogy véget ért a tréning. A fiúk azzal búcsúztak, hogy jövőre újra 

jönnek, ha lesz rá lehetőség.  

     

Megfigyelések: - II. csoport 
A csoport 4 fiúból állt, akik közül 
 

 1 fő  hallássérült  

 1 fő beszédfogyatékos  

 2 fő enyhe értelmi sérült? ( az egyikőjük hiperaktív) 

 
Mind a négyen idén szereztek szakmát, de szeptembertől folytatják az iskolát: újabb szakmát 
sajátítanak el. 
 
 
Az elmúlt 4 hét legfontosabb megfigyelései: 
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 kifejezetten jó szociális készségek (ami megerősíti az előző csoportnál leírtakat: minél 

több idő telik el az iskola/munka világától távol, annál markánsabb problémák, 

hiányosságok jelentkeznek a szociális készségek területén)  

 az előző csoporthoz képest itt a csoport felének, azaz 2 főnek okozott kis nehézséget - 

segítség nélkül - a munkát „meglátni”, megtalálni  

 a csoport szerepe nagyon erősen megjelent: a kevésbé konstruktív és szorgalmas 

résztvevők is alkalmazkodtak a húzóemberekhez; figyeltek egymásra a fiatalok, 

ösztönözték egymást 

 bár több szempontból még gyerekek a résztvevők, a munkához való hozzáállásuk 

példaértékű volt  

 oktatás szerepe: egyfelől a munkamorál sejthetően az iskolai gyakorlatoknak is 

köszönhető, ugyanakkor ennél a csoportnál is nehézséget okoztak olyan egyszerű 

feladatok, mint a sorba rendezés hónapok vagy napok szerint, illetve az olvasás/írás  

 szenvedélybeteg szülő – agresszió megjelenése (verbalitás szintjén, jellemzően a 

külvilág felé, destruktív fantáziák) 

 meglepő módon a fiatalok többsége úgy nyilatkozott, hogy annyi pénzt szeretne majd 

keresni, amiből az étkezését, lakhatását és ruházkodását fedezni tudja, nem jelentek 

meg fantáziák gazdagságról, „rongyrázásról” 

 az elméleti képzés nem kötötte le a fiatalokat, érdekes módon -saját kártyajátékukon 

kívül- a játékok sem hozták lázba őket, passzívak voltak, viszont szívesen beszélgettek 

családról, olykor családi problémákat is megosztottak 

 a 4 fiúból hárman egyszülős családban élnek, a kezdetben legkevésbé motivált fiatal 

teljes családban él 

 rendkívül fontos volt a folyamatos visszajelzés, az erősségek kihangosítása; a 

biztonságos légkör, ahol lehet hibázni – legmarkánsabb motiváló eszköz/tényező 

 sérültségük miatt elszenvedett bántalmazások bagatellizálása, „titkolása”  

 a hallássérült fiatal nem jelzett, ha nem értett valamit, sőt az erre vonatkozó kérdésre is 

rendszerint azt a választ adta, hogy hallja, érti (korábbi, többször tapasztalat jelenség 

hallássérült ügyfeleknél) 

 

Ennél a képzési csoportnál a leghangsúlyosabb a csoportösszetétel, a csoport szerepe. A 

lehető legszerencsésebben alakult, a legjobbat hozták ki egymásból a srácok.  

 

 

Az 1. hét… 
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A 2. hét… 
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3. Képzési csoport 

 

Időpont: 2017.09.18. - 2017.10.13. 

Résztvevők: 2 látássérült férfi, 1 hallássérült nő 

Helyszín : Kézenfogva Alapítvány 

 

 

Tekintettel arra, hogy ez a képzés sok szempontból rendhagyó, a történéseket is a többitől 

eltérő módon dokumentálom. 

Alapítványunk foglalkoztatási csoportjának életében az Állásbörze az év legfontosabb 

eseménye, amely rengeteg előkészületet igényel. 

 A tavalyi évben merült fel először az az ötlet, hogy a szervezésben ügyfeleink segítségét is 

igénybe vegyük. Ezt egyfelől a kollégák kapacitáshiánya teszi indokolttá, másfelől remek 

lehetőség arra, hogy a fiatalok védett környezetben kipróbálhassák magukat call centeres 

munkatársként. Nem mellékes szempont, hogy mindeközben mi magunk is látjuk az adott 

ügyfél rátermettségét, munkához való hozzáállását, közösségi mozgását stb. 

A börzére történő toborzás/meghívás kétirányú. 

 Egyrészt el kell érnünk azokat a megváltozott munkaképességű személyeket, akik jelenleg 

munkát keresnek. A saját ügyfélkörünkön kívül, a társszervezetek, munkaügyi központok, 

érdekvédelmi szervezetek, családsegítő szolgálatok együttműködésére számítunk, hiszen 

feltehetően náluk is megjelennek a munkát kereső megváltozott munkaképességű személyek.  

Ehhez szükségünk van az adott szervezet elérhetőségére; első körben az email címére, ahová 

el tudjuk küldeni a kollégáknak szóló tájékoztatót. A levélhez csatolunk egy ügyfeleknek szóló 

meghívót, valamint egy önéletrajz sablont, melynek kitöltésével és visszaküldésével történik a 

munkavállalói regisztráció. A kérésünk az, hogy a mellékletben található dokumentumokat 

jutassák el az érintett ügyfeleknek. A levelek kiküldése után 1-2 nappal fogjuk telefonon 

felkeresni a szervezeteket, hogy: 

 megtudjuk, célba ért-e a meghívónk 

 válaszoljunk a felmerülő kérdésekre 

 meghallgassuk és rögzítsük az észrevételeket, visszajelzéseket   

A résztvevők feladata az elérhetőségek megkeresése, kigyűjtése, táblázatba történő rögzítése, 

majd a telefonos megkeresés és a hívás eredményének adminisztrálása. A levelek és 

meghívók kiküldése az Alapítvány központi email címéről és/vagy a szakmai vezető email 

címéről történik, tehát ez nem a képzésben résztvevő fiatalok feladata. Azonban, ha a telefonos 

megkeresés során az derül ki, hogy nem jó címre küldtük a levelet és mellékleteit, kérünk egy 

új, jó elérhetőséget. Minden új email címet listába rögzítünk, amit a nap végén továbbítunk a 

szakmai vezetőnek, aki a meghívók ismételt kiküldéséért felel. Fontos, hogy a meghívók 

kiküldésének/újraküldésének és a hívások/visszahívások dátumát is rögzítjük, hogy nyomon 

tudjuk követni a folyamatot. 

Másrészt - és a képzés szempontjából ez a hangsúlyosabb- munkáltatókat kell toboroznunk az 

eseményre. Az idei résztvevőknek könnyebb a dolguk, ugyanis kész adatbázisból dolgozunk. 

Közel 600 munkáltató elérhetősége szerepel a táblázatunkban, őket - a munkáltatóknak 

készített meghívó kiküldése után 1-2 nappal- kell majd telefonon megkeresni. A meghívó 

kiküldése ez esetben is az Alapítvány központi email címéről és/vagy a szakmai vezető email 

címéről történik, tehát ez sem a képzésben résztvevő fiatalok feladata. Amennyiben a telefonos 
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megkeresés után az derül ki, hogy nem kapta meg a címzett a meghívott, az előző 

bekezdésben leírtak szerint járunk el. Ez -egyébként- a munkáltatói oldalon, főleg nagy 

cégeknél jóval nagyobb kihívást jelent. Fontos, hogy a meghívók kiküldésének/újraküldésének 

és a hívások/visszahívások dátumát is rögzítjük, hogy nyomon tudjuk követni a folyamatot. 

Természetesen a munkáltatói adatbázisunk folyamatos bővítésére törekszünk, így ha a képzés 

alatt valamelyik kollégának, fiatalnak eszébe jut olyan terület vagy konkrét munkáltató, akivel 

érdemes lenne kapcsolatba lépnünk, az elérhetőségek megkeresése és adatbázisba rögzítése 

szintén a résztvevők feladata lesz. 

Az ideális résztvevő: 

 

 jól kommunikál, beszéde tiszta, érthető 

 tud táblázatot (Excel) kezelni 

 képes rendszerben gondolkodni, átlátja a folyamat lépéseinek sorrendjét  

 képes priorizálni 

 képes megkülönböztetni a releváns és irreleváns információkat 

 udvarias, türelmes 

 lojális az Alapítványhoz 

 

A munka mennyisége/minősége miatt az elméleti képzés megszokott tematikáját, ezúttal - 

egyfajta -kommunikációs /önismereti tréning váltja fel. 

 

1. hét 

2017. szeptember 18. – 2017. szeptember 22. 

Elmélet:    Ismerkedés, telefonbeszélgetések – szituációs gyakorlatok, asszertív kommunikáció, 
konfliktuskezelés, megváltozott munkaképesség fogalma, megváltozott munkaképességű 
személy alkalmazásával járó előnyök megismerése 
Ezen a héten egymással, az Alapítvánnyal, a megváltozott munkaképesség fogalmával és az 
állásbörzével, mint eseménnyel ismerkedtek a résztvevők. Átbeszéltük a rendezvény 
forgatókönyvét és minden egyéb tudnivalót a börzéről, majd ezekből közösen kiválogattuk 
azokat az információkat, amiket a telefonos megkereséseknél mindenképp el kell majd 
mondanunk.  Ezt a fiatalok kinyomtatott, illetve elektronikus formában is megkapták. 
A hét második felében az ismétlésen, illetve a felmerülő kérdések megválaszolásán túl, 
hívásaink lehetséges kimeneteire készültünk fel játékos formában. Telefonbeszélgetéseket 
imitáltunk; a fiatalok felváltva töltötték be a hívást kezdeményező fél és a hívást fogadó 
munkáltató szerepét. Kis papírlapokon a munkáltató hozzáállására, személyiségére vonatkozó 
információkat kaptak a fiatalok (pl. barátságtalan, de érdekli a rendezvény), majd a hívás 
befejezése után megpróbáltuk kitalálni, hogy mi lehetett a papíron. A játék során megjelentek 
konfliktusos, de legalábbis kellemetlen helyzetek, ezek konstruktív kezelését vitattuk meg, 
konfliktuskezelési stratégiákat sajátítottunk el. 
 
Gyakorlat:  érdekvédelmi szervezetek, családsegítő szolgálatok, munkaügyi központok, VEKOP 
irodák elérhetőségeinek megkeresése, táblázatba gyűjtése  
A fenti szervezetek pontos megnevezését, címét és elérhetőségeit gyűjtöttük ki a netről, annak 
érdekében, hogy még ezen a héten ki tudjuk küldeni nekik a meghívókat, tájékoztató leveleket. 
A kigyűjtött adatokat táblázatba rögzítettük.   
 

Megfigyelések: 
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Az elmélet során mindkét fiatal nagyon ügyesnek, talpraesettnek bizonyult, gyorsan átlátták a 

folyamat lépéseit, azok sorrendjét. Kifejezetten jól (helyesen, választékosan) kommunikálnak 

mindketten. 

A gyakorlati feladat nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnhet. A keresés eredményeként 

gyakran több, egymásnak ellentmondó találat közül kell eldönteni, melyik a helyes, illetve sok 

esetben a szervezetek elnevezései sem egyértelműek (ez a családsegítő központoknál 

jellemző). Az egyik fiatal többször is hibázott, az erre vonatkozó visszajelzést (építő kritikát) 

hárította.  

 

2. hét 

 

 

2017. szeptember 25. – 2017. szeptember 29. 

Elmélet:    megváltozott munkaképesség fogalma, megváltozott munkaképességű személy 
alkalmazásával járó előnyök megismerése 
A sikeres toborzáshoz a fiataloknak tudniuk kell, mit is jelent pontosan, hogy valaki megváltozott 
munkaképességű, miért is jó a munkáltatónak, ha MMK-s személyt alkalmaz; ezen információk 
hiányában, nem tudnak meggyőzőek lenni, nem tudnak válaszolni a felmerülő kérdésekre. 
Sorra vettük a megváltozott munkaképességű személyekkel és foglalkoztatásukkal kapcsolatos 
leggyakoribb „hiedelmeket”, munkáltatói kifogásokat, majd megbeszéltük az ezekre adható 
tisztázó válaszokat (pl. a megváltozott munkaképességű emberek nem mindegyike értelmi 
sérült).  A legfontosabb információkat kinyomtatva is megkapták a fiatalok. 
 
Gyakorlat: érdekvédelmi szervezetek, családsegítő szolgálatok, munkaügyi központok, VEKOP 
irodák telefonon történő felkeresése, felmerülő kérdések megválaszolása, esetleges 
visszajelzések rögzítése, adatbázisban szereplő munkáltatók telefonon történő felkeresése, 
felmerülő kérdések megválaszolása, esetleges visszajelzések rögzítése 
A múlt héten kiküldött meghívókkal kapcsolatban érdeklődtünk: megérkezett-e, van-e kérdés 
stb. Sok új elérhetőséget rögzítettünk, mert sokan nem kapták meg a meghívónkat.  
 
Megfigyelések: 

A 2. hét 2. napján a csoport 1 fős lett, ugyanis az egyik résztvevő lakásfelújításra hivatkozva 

„kiszállt”. Bár felajánlotta, hogy otthonról besegít nekünk, de -sajnos- az ehhez szükséges 

technikai eszközöket nem tudjuk biztosítani. 

A hét második felében csatlakozott hozzánk Tibi, így jelenleg 2 látássérült fiatal vesz részt a 

képzésen, és dolgozik egy még jól látó ember számára sem könnyű táblázatban (számos 

oszlopot tartalmaz, mert minden információt rögzíteni kell, hogy tudjuk követni a folyamatot, az 

aktuális státuszt, a teendőket). Mindkettőjüknél azt tapasztalom, hogy nem szívesen kérnek 

segítséget, de míg az egyikük folyamatosan dolgozik azon, hogy saját erőből megoldja a 

problémát, a másikuk a felajánlott segítséget, ötleteket is elutasítja, mondván, hogy ő azt „nem 

szereti” (pl. képernyő nagyítása), és ő maga sem keres megoldást, ilyenkor megáll. Feltehetően 

ez életkori sajátosság is (17 éves). 

Tibivel is átvettük az elméleti tudnivalókat, Joci aktív közreműködésével . Tibi - úgy tűnik- 

nehezen látja át a folyamatot és telefonbeszélgetésektől is szorong; mindketten bátorítjuk, 

biztatjuk ( nagyon fiatal). 

Joci könnyen tanul, élvezi a munkát, ügyes, jól kommunikál.  
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3. hét 

2017. október 02. – 2017. október 06. 

Elmélet:   az eddigiek ismétlése, asszertív kommunikáció 
 
Gyakorlat: adatbázisban szereplő munkáltatók telefonon történő felkeresése, felmerülő 
kérdések megválaszolása, esetleges visszajelzések rögzítése; hiányzó és /vagy téves adatok 
begyűjtése/korrigálása; a budapesti önkormányzatok elérhetőségeinek ellenőrzése, a hiányzók 
pótlása; más állásbörzéken részt vett, de a mi adatbázisunkban nem szereplő munkáltatók 
elérhetőségeinek kigyűjtése  
A képzés gyakorlati részének legfontosabb részéhez érkeztünk, mégpedig a munkáltatók 
megkereséséhez, így ezen a héten „vizsgáznak” a fiatalok az elmúlt hetek elméleti anyagából.  
Fontos megemlíteni, hogy ez egy nehéz feladat. A munkáltatók nagy részénél az a tapasztalat, 
hogy már nem él a korábbi email cím és/vagy személyi cserék miatt már más a kapcsolattartó. 
Nagy szükség van az asszertív kommunikációra, ugyanis jellemző a „lerázás”, olykor az új 
elérhetőségekért is „meg kell harcolni”. Amennyiben megérkezett a meghívónk, szóban is 
megerősítjük, hogy számítunk a részvételükre. El kell érnünk, hogy a hívott fél végighallgasson 
minket, illetve, hogy időt, teret nyerjünk pl. a korábban említett tévhitek tisztázására. Nehéz, 
mert sok az elutasítás, kevés a sikerélmény, viszont annál nagyobb az öröm, amikor valaki 
igent mond, vagy legalább nyitott, érdeklődő!  
 

Megfigyelések: 

Tibi sajnos nem boldogult a feladattal, ennyi információt ilyen rövid idő alatt nem tudott 
feldolgozni. Mivel a telefonálás nagyon frusztrálta, arra kértem, hogy gyűjtsön a netről olyan 
munkáltatókat, akik egy másik, pár hete rendezett állásbörzén részt vettek, de a mi 
adatbázisunkban nem szerepelnek. Lassan dolgozott és hiányosan végezte el a feladatot; 
ennek egyik oka, hogy továbbra sem használta a képernyő nagyítást. A sok biztatás ellenére, 
Tibi lassan elmaradozott: a hét első felében később jött, és korábban elment, majd pénteken 
jelezte, hogy nem jön többet. 
Szerencsére Joci továbbra is lelkes, és hatékony: több cég is igent mondott a meghívására. 
 

 

4. hét 
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2017. október 09. – 2017. október 13. 

Elmélet:   
„egyéni esetkezelés”: sérültség elfogadás, kommunikálása, elsősorban a munkáltató felé, 
állásinterjú/ zárás, értékelés 
Joci egyre nyitottabb, egyre több mindent megoszt magáról. A héten nagyon sokat 
beszélgettünk, mit is gondol a saját sérültségéről, hol tart annak elfogadásában, 
feldolgozásában. Szóba kerültek a jövőre vonatkozó tervei, félelmei, vágyai. Konkrét kérése is 
volt ezzel kapcsolatban: az állásinterjú, mint szituáció gyakorlása, így erre is szakítottunk időt.  
  
Gyakorlat: Munkáltatók hívása/visszahívása 
A héten nagy erőkkel folytattuk a munkáltatók megkeresését, illetve bizonytalan vagy pozitív 
válasz esetén ismételt megkeresését.  
(Az utóbbiakat csak akkor hívtuk újra, ha még nem regisztrált a megadott email címen). 
 

Megfigyelések: 

Az utolsó hét nagyon jó hangulatban telt. Célszámaink teljesültek és ebben óriási szerepe volt 

Jocinak. Elmondta, hogy nagyon jól érezte magát nálunk, olyannyira, hogy a segítő szakma is 

felkeltette az érdeklődését. 

A csoport összetétele: 

2 fiú - látássérült 

1 lány - hallássérült 

Sajnálatos, hogy a tréningre jelentkező 5 fő közül, mindössze 1 fiatal maradt a képzés végéig. 

Annak fényében, hogy a toborzás és az előzetes tájékoztató során hangsúlyoztuk, hogy 

csoportunk életében az állásbörze az év legfontosabb eseménye, nagy a tétje, ezért számítunk 

a jelentkezők lojalitására, elköteleződésére, ez csalódás. 

2 fő már a képzés 1. napján sem jelent meg, egyikük a távolmaradásáról nem is értesített 

minket (érdekes, hogy korábban még az édesapától is kaptunk megerősítést a részvételi 

szándékra vonatkozóan). Az egyetlen fixnek mondható résztvevő is rendszeresen elkésett, 

jellemzően a hétfői napokon meg sem jelent, de minden esetben tájékoztatott bennünket erről.  

Természetesen felmerül a felelősségvállalás, az elköteleződés kérdése. A fiatalok mindegyike 

kizárólag külső tényezőket tett felelőssé a képzésből való kimaradás, lemorzsolódás miatt. 

(egyébként a munka során vétett hibáknál szintén ez az attitűd volt a jellemző).  

Visszatérő tapasztalat: 

 

 Ebben a csoportban is megjelent a sérültség el vagy el nem fogadása. Két fiatalnál is 

tapasztaltam, hogy nem veszi igénybe azokat a segítségeket, amik hatékonyabb 

munkavégzést eredményeznének, (az egyszerű visszakérdezéstől, a segítségkérésen 

át, a képernyőnagyításig), érzésem szerint a fentiek miatt 

 A hallássérült résztvevőnél megfigyelhető volt az az igen gyakran tapasztalt „működés” 

is, hogy nem pontosan érti, hallja a feladatot, de még visszakérdezésre is azt állítja, 

hogy minden világos, majd hibásan végzi el azt  

 Két fiatalnál is az volt a benyomásom, hogy érzékszervi fogyatékossága mellett mentális 

problémákkal is küzd. Ez megerősíti azt a korábbi tapasztalatot, hogy a fogyatékos 

fiatalok jelentős hányada az izolálódás miatt (is) mentálisan is sérül  

 Szintén visszatérő tapasztalat, hogy a túlóvó családból érkező fiatalok bátortalanabbak, 

kevésbé nyitottak, olyan feladatokat is elutasítanak, melyeket meg tudnak csinálni. A 
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képzés tapasztalata alapján ők nehezebben fogadják az építő kritikát is, ilyen esetekben 

sokszor hevesen védik a saját, téves elképzelésüket és/vagy rajtuk kívülálló tényezőkre 

hárítják a felelősséget 

 a lazább, engedőbb természetes támogatókkal élő fiatalok bátrabban mennek bele a 

feladathelyzetekbe, kezdeményezőbbek, önállóbbak (nem feltétlen jobb az elvégzett 

munka minősége, de „mernek”)   

 kérdéses az oktatás szerepe, minősége: volt olyan résztvevő, aki jelenleg érettségire 

készül, miközben az olvasással is gondjai vannak 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy az itt leírtak - a korábbi képzési csoportokhoz képest- sokkal inkább 

érzések, benyomások, mint tényleges megfigyelések, tapasztalatok, ugyanis - 1 fiatal 

kivételével- mindössze pár együtt töltött nap alapján fogalmazódtak meg. 
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4. képzési csoport 

Időpont: 2017.09.18. - 2017.10.13. 

Résztvevők: 1 látássérült férfi, 1 agysérült nő, 2 autizmussal élő férfi 

Helyszín: INTERSPAR Óbuda 

 

1. hét 

 

2017. november 20. (hétfő) 

1. nap 

Elmélet:    Ismerkedés a munkahellyel, ottani dolgozókkal, munkahelyszínnel, eszközökkel/ 
Felnőttként a munka világában 
Az első napon az áruházvezető helyettese fogadott bennünket. Körbevezetett minket az 
áruházon, majd elmondta, megmutatta, hogy mely területeken számítanának a segítségünkre. 2 
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fő tevékenységet jelölt meg: egyrészt a raktárban az áruk szortírozása, rendezése, 
összekészítése lenne a feladatunk a raktárvezető instrukciói alapján. Ennél sürgetőbb, hogy a 
parkolóban, illetve a mélygarázsban hagyott bevásárlókocsikat - napi szinten- összegyűjtsük és 
az áruházba, az erre kijelölt helyre toljuk ezeket. A vevőtérben, illetve a kasszáknál hagyott 
műanyag kosarakkal ugyanez lenne a teendőnk. 
Ma még nem dolgoztunk, a napot ismerkedéssel, és az első elméleti témánk megbeszélésével 
töltöttük. A „miért jó dolgozni?” és a „miért nem jó, ha nincs munkánk?” kérdések 
megválaszolásával érinttettük a motiváció témakörét is.  
 
Gyakorlat:  - 
 
Megfigyelések: 

A csoport -egyelőre- 3 fiatalból, 2 fiúból és 1 lányból áll. Joci látássérült, Domi aspergeri autista, 

Elvira pedig agysérült. Mindhármuk kifejezetten jó intellektussal bír. Az elmélet 

megbeszélésénél remek válaszokat adtak, aktívak voltak. Nyitottak, együttműködőek. 

Mindhármuknak van munkatapasztalata, lelkesek, szeretnének dolgozni, de sérültségük okán 

nem biztos, hogy a fentebb leírt kosár-gyűjtés vállalható lesz számukra. 

A nap végére Elvira -sajnos- elég rossz állapotba került, többször „összerogyott” (feltehetően 

gyógyszer-beállítási probléma okozza ezt; nemrégiben diagnosztizáltak epilepsziát nála). 

Telefonon tájékoztattam erről az édesanyját, aki a kezelőorvossal történő konzultáció után 

visszahívott, hogy holnap csökkentik a gyógyszermennyiséget, de mivel nem tudni, hogy mi 

lesz a hatása, Elvira otthon marad. Dicséretes, hogy Joci, aki súlyos látássérült, kérés nélkül, 

elkísérte Elvirát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017. november 21. (kedd) 

 

2. nap 

Elmélet: Öntudatos fellépés/ Munka, baleset és tűzvédelmi oktatás 

Ma a magabiztosságról, annak tartalmáról, fontosságáról, az ahhoz vezető útról beszélgettünk. 
Összegyűjtöttük azokat a külső/viselkedési jegyeket, amik magabiztos személyiségre utalnak, 
majd szituációs játékban, mégpedig egy állásinterjú helyzetben, megjelenítettük ezeket. Ezt 
követően Domi vállalta a bizonytalan, szorongó jelentkező szerep eljátszását. A hangsúlyt arra 
helyeztük, hogy az önbizalom, a magabiztosság fejleszthető. 
Ezután egy rendkívül informatív és szórakoztató baleset, munka és tűzvédelmi oktatáson 
vettünk részt. 
 
Gyakorlat: Bevásárlókocsik összegyűjtése - jellemzően - a mélygarázsban, majd ezek feltolása 
az áruházba / a kasszáknál hagyott kosarak összegyűjtése, majd a vevőtér bejáratához 
hordása, rendszerezése 
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Az áruházban gyakori probléma, hogy a vevők nem találnak bevásárlókocsit, ugyanis sokan a 
parkolóban és/vagy a mélygarázsban hagyják, és a kollégáknak nincs idejük ezeket visszatolni. 
Mindössze 1 munkatárs van erre a feladatra, ő viszont most a szabadságát tölti. 
 Ma többször körbejártuk a -1 szinten lévő garázst, összegyűjtöttük az itt-ott hagyott kocsikat 
(azért a legtöbbet az erre kijelölt helyen találtuk), majd vagy lifttel, vagy a rámpán feltolva 
visszavittük az áruházba, a vevőtér bejáratához. A bevásárlókocsiknak itt van a helyük, a többi 
kijelölt hely az áruházon kívül csak arra szolgál, hogy az autókba történő bepakolás után a 
vevők odavigyék vissza ezeket. 
Kétféle kosártípus van az áruházban. A nagyobb méretű kerekeken gurítható/húzható, a kisebb 
a hagyományos bevásárlókosár. Ezeket - a bennük lévő termékek szalagra helyezése után- a 
kasszáknál hagyják a vevők. A kosarakat egy kerekes szállítóeszközre gyűjtöttük majd a 
helyükre, azaz a vevőtér bejáratához gurítottuk. A kisebbeket 2, a nagyobbakat 4 - 
mellmagasságig érő- oszlopba rendeztük. 
 

Megfigyelések: 

A fiúk egész nap aktívak, lelkesek voltak. Az elméleti képzés során jó gondolatokat fogalmaztak 

meg, foglalkoztatja őket ez a téma. A munkavégzésnél ki-ki saját teherbírása alapján döntötte 

el, hogy egyszerre mennyi kocsit szállít; Joci sokszor egész sorokat, Domi jellemzően 2-3 

darabot mozgatott. Domi esetében nagyon észnél kell lenni, ugyanis hajlamos megfeledkezni a 

körülötte közlekedő emberekről, autókról.  

 

2017. november 22. (szerda) 

 

3. nap 

Elmélet: Szervezd meg magad! 

 A témát 2 gyakorlati feladaton keresztül beszéltük meg. Egyrészt a fiatalok általános 

napirendjén keresztül, másrészt a képzési napok időbeosztásának közös megtervezésével (a 

találkozástól a búcsúzásig), majd a nap végén ennek ellenőrzésével.   

Gyakorlat: Bevásárlókocsik összegyűjtése - jellemzően - a mélygarázsban, majd ezek feltolása 
az áruházba vagy felszállítása lifttel / a kasszáknál hagyott kosarak összegyűjtése, majd a 
vevőtér bejáratához hordása, rendszerezése  
Gyakran nehezíti vagy akadályozza a hatékony munkavégzést, hogy nincs eszközünk a kocsik 
szétválasztására, viszont akadnak olyan hosszú sorok, amiket egyben nem tudunk 
megmozdítani. Az áruház eszközt nem, viszont 20 Ft-osokat tudott adni, amivel megoldható ez 
a probléma.  
Ma többször megesett, hogy a csapat kettévált: a két fiú és mi ketten lányok dolgoztunk párban. 
Az egyikünk tolta a kocsisort, a másik pedig oldalról erre és a -nem ritkán- hosszú sorok 
irányítására rásegített. 
 A vevőtéri kosarak gyűjtését ma a lányok végezték. 
 
Megfigyelések:  

Ma Joci nem tudott részt venni a képzésen, viszont újabb taggal bővült a csoport. Dávid 30 

éves, villamosmérnök, és pszichés problémákkal küzd.  

A fiatalok az elméleti képzésen és a munkavégzés során is aktívak, ügyesek voltak. Fontos 

tudni, hogy a „bevásárlókocsis munka”, fizikailag elég megterhelő. Attól függően, ki, mennyi 

kocsit „szállítását” vállalja be egyszerre, nehéz fizikai munka is lehet.  Ennek ellenére - Dávidon 

kívül- egyik fiatal sem igényelt plusz szüneteket. Esetében is azt gondolom, hogy ezek csak 

kezdeti nehézségek. 
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A „Szervezd meg magad” téma mindhárom fiatal életében fókuszban van, kihívás számukra. 

Elméletben mindent tudnak erről, de a gyakorlatban szükségük van támogatásra (pl. a 

képzésen a reggeliző szünet felét nem töltöm beszélgetéssel, ha tudom, hogy annyira lassan 

eszem, hogy a teljes szünet épphogy elég az étkezésre). 

Domi nagyon figyel a társaira, az összes szorongásával együtt, igazo csapatjátékos. 

 

 

2017. november 23. (csütörtök) 

4. nap 

Elmélet:  Koncentráció 

Memóriajátékkal, majd saját tapasztalatok megosztásával kezdtük a mai téma kibontását. 

Megbeszéltük, hogy kinek, mi segít a koncentrálásban; ki, miből, hogyan veszi észre, ha már 

nehezen vagy nem megy az összpontosítás. 2 munkahelyi szituációt ismertettem a fiatalokkal, 

így kapcsolva össze az elméletet a gyakorlattal. A témát koncentrálást segítő gyakorlatok, 

„trükkök” összegyűjtésével zártuk. 

 

Gyakorlat:  Bevásárlókocsik összegyűjtése - jellemzően - a mélygarázsban, majd ezek feltolása 
az áruházba / a kasszáknál hagyott kosarak összegyűjtése, majd a vevőtér bejáratához 
hordása, rendszerezése 
Ma a munkakezdésnél azt tapasztaltuk, hogy a kocsik elő vannak készítve a szállításra. 
Feltehetően már az érkezésünk előtt elfogytak a vevőtérben, így az áruház férfi dolgozói 
végezték a munkánkat érkezésünkig. Így győződhetek meg a fiúk arról, hogy 14 db kocsit is be 
tudnak tolni egyszerre a liftbe, ezzel rengeteg időt, energiát spórolva maguknak. Mi lányok - 
testedzés címén és lifthiány okán- maradtunk a rámpás megoldásnál. 
Ma is párokban dolgoztunk (cserélgettünk, így mindenki dolgozott mindenkivel), de ma a fiúk is 
kipróbálták a „benti” munkát. 
 
Megfigyelések: 

A - hosszú távú - koncentrálás mindhárom fiatal életében komoly kihívás, így lázba hozta őket a 

mai téma is; dinamikusan indult a reggel. 

A csapat kezd összeszokni.  Ma már nem kellett megbeszélni, hogy hol találkoznak a párok, ha 

elvégezték a feladatukat, hol találkozunk a szünet után stb. Egyre önállóbb mindenki.  

A vevőtéri munka során azt tapasztaltam, hogy a vevők megszólítása és a közöttük történő 

közlekedés mindegyiküknek nehézséget okoz. 

 

 

 

 

Az első hét tapasztalatai a következők: 

 a fiatalok jól érzik magukat a képzésben 

 a fiatalok munkához való hozzáállása kifejezetten jó, igényesek a munkájukra, 

bizonyítani szeretnének 

 a legtöbb nehézség ennél a csoportnál is a szociális készségek területén jelentkezik 

(köszönés, közlekedés, csapatmunka stb.)  
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 szintén fejlesztendő terület a szervezés/rendszerezés/priorizálás, valamint a saját 

munkánk megkönnyítése 

 a munkát önállóan nem találják meg, nem veszik észre 

Az áruháztól nagyon szép visszajelzést kaptunk, miszerint határozottan érzik a segítségünket, 
ezért nagyon hálásak.  
 

 

2. hét 

 

2017. november 27. (hétfő) 

5. nap 

Elmélet:   Munkáltató/ Munkavállalói  jogok és kötelességek – Munkavállalói jogok 
érvényesítése, Kötelességszegés következményei 
A fenti téma kibontását a munkáltatói oldalról kezdtük meg. Kartonokra applikált cetliket két 
oszlopba csoportosítottunk: mit várhat el és mit nem várhat el tőlünk a munkáltató. Mindenki 
húzott és az általa helyesnek vélt oszlopba ragasztotta. Átbeszéltük, hogy milyen 
következményei lehetnek a kötelességszegéseknek. 
 

Gyakorlat:   Az eddigiek folytatása 

 

Megfigyelések: 

Sem Joci, sem Dávid nem vett ma részt a képzésen: Joci alkalmi munkát végez, Dávidnál 

nehéz eldönteni, hogy mi is az igazi ok.  

Domi és Elvira a szokásos jókedvvel érkezett. Az elméleti feladatot gyorsan és hibátlanul 

oldották meg, sőt a kupacba véletlenül bekerülő, csak a munkavállalói oldalon értelmezhető 2 

db állítást is észrevették.  

Domi ugyan halkan, de már meg meri szólítani a vevőket a hatékony, dinamikus munkavégzés 

érdekében.  

Elvira egészségi állapota aggaszt, ezt jeleztem is az édesanyjának. 

 

2017. november 28. (kedd) 

6. nap 

Elmélet: Munkáltató/ Munkavállalói jogok és kötelességek – Munkavállalói jogok érvényesítése, 
Kötelességszegés következményei 
Ma a saját, munkavállalói oldalunkról vizsgáltuk meg a jogokat és kötelességeket. Ahogy 

tegnap, ma is 2 oszlopba csoportosítottuk a kartonjainkat: mit várhatunk/mit nem várhatunk el 

munkavállalóként. Ezt követően mindegyik állítást megbeszéltük, példákat kerestünk. A téma 

zárásaként Domi és Elvira is kiválasztotta a számára legfontosabb jogot: Domi az udvarias és 

érthető kommunikációt, Elvira pedig a balesetvédelem betartását jelölte meg.  
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Gyakorlat: Az eddigiek folytatása 

Ma a munka mellett a közlekedést is gyakoroltuk a vevőtérben  

 

Megfigyelések:  

Joci és Dávid nélkül töltöttük a mai napot is, úgy tűnik 2 fősre apadt a csoport. Ez olyan 

szempontból szerencsés, hogy mindkét fiatal - más-más okból - különösen nagy odafigyelést 

igényel.  

Az elméleti feladat ma sem okozott problémát, bár mindkét fiatal elbizonytalanodott 1-1 

állításnál, végül hibátlanul végezték el a besorolást. 

Domi és Elvira hasonló értékek mentén mozog, mindkettőjük a folyamatos fejlődésre helyezi a 

hangsúlyt. Figyelnek rám és figyelik magukat. A nap végi értékelésnél elképesztően pontos 

képet festettek arról, hogy mi megy nekik jól, miben kell még fejlődniük, miben éreznek már 

most változást stb. Öröm velük dolgozni, mert egy irányba tartunk, ugyanazok a céljaink! 

Elvira továbbra is nagyon furcsán jár, önkéntelenül emelgeti a bal térdét, időnként pedig 

megrogyik mindkét lába.  Beszéltem erről az édesanyjával (is), aki vár még 1-2 napot és, ha 

nem szűnnek meg a tünetek felkeresik Elvira kezelőorvosát ( egyébként most állítják újra be a 

gyógyszereit, feltehetően ez az oka a leírtaknak).  

 

2017. november 29. (szerda) 

7. nap 

Elmélet:  Pontosság, Teendő késés,betegség esetén 

A ma reggeli történések miatt előrehoztuk a fenti témát, ugyanis Domi késett és ezt nem jelezte, 

sőt őt sem lehetett elérni. Így megbeszéltük, hogy  

 miért fontos a másik tájékoztatása késés/betegség esetén 

 mikor kell jeleznünk, ha nem vagy később érkezünk 

 kinek kell jeleznünk 

 miért fontos, hogy elérhetőek legyünk, ha másokkal megbeszélt programunk van stb. 

 mit kell tennünk, ha megbetegszünk stb. 

 

Gyakorlat: Az eddigiek folytatása 

Az áruházvezető -a hideg miatt- felmentett minket a kinti munka alól, de a bevásárlókocsik lifttel 

történő szállítását, majd a gyűjtőhelyre juttatását bevállaltuk. 

 

Megfigyelések:  

Nem indult jól a nap, ugyanis Domi nehezen értette meg, hogy miért problémás, ha késik, és 

erről nem tájékoztat. Végül sikerült „megegyeznünk” és újra lefektettük a késésre vonatkozó 

szabályokat.  

A munkavégzés során Elvira mozgása egyre rosszabb lett: hol összerogyott, hol lábujjhegyre 

állt, hol a térdét emelgette. Ami még aggasztóbb, hogy többször -kb. fél percre- lemerevedett, 

egy pontra fixált, hiába kérdeztem, beszéltem hozzá, nem válaszolt. Ezt az állapotot 

balesetveszélyesnek ítéltem, így felhívtam az édesanyját, hogy jöjjenek érte. Mivel a város 

másik végéről, tömegközlekedéssel indult el idős nagymamája, mi is elindultunk (Domi is jött 

velünk), és félúton találkoztunk. Elvira holnap felkeresi kezelőorvosát, így ketten leszünk. 
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2017. november 30. (csütörtök) 

8. nap 

Elmélet:  Ismétlés 

Ma ketten voltunk Domival, így nem kezdtünk új témát. Átismételtük az eddigieket, majd 

készítettünk egy ábrát Domi 1 éves önkéntes munkájáról. 

 

Gyakorlat: Az eddigiek folytatása + polcrendezés/igazítás 

Nem kérte senki, de mivel jól álltunk a kocsik és a kosarak begyűjtésével, arra biztattam Domit, 

hogy tegyen rendet azokon a polcokon (displayeken), ahol ennek szükségét látja. A közelgő 

ünnepek miatt több olyan állványt is felállítottak az áruházban, melyeken szezonális termékeket 

kínálnak. Ezeken pillanatok alatt rendetlenség alakul ki, az áruk összekeverednek, nem 

megfelelő helyre kerülnek stb.  

 

Megfigyelések:   

Dominak a mai munka is kedvére való volt; úgy látom, hogy minden olyan feladatban örömét 

leli, ahol tud „kakukktojást” találni (pl. illatszerek közé keveredett üdítő). 

Elvira - szakorvosi vizsgálat után - holnaptól ismét tud jönni, orvosa kifejezetten arra biztatta, 

hogy minél többet mozogjon. 

 

Az második hét tapasztalatai a következők: 
A fiatalok továbbra is élvezik a képzést; mindketten arról számoltak be, hogy magabiztosabbak, 

bátrabbak az első héthez képest. Ezt magam is így látom; bizonyítani szeretnének, mindent 

megtesznek annak érdekében, hogy egyre jobb teljesítményt nyújtsanak. 

 A hét végére biztossá vált, hogy Joci és Dávid végleg lemorzsolódott, így felszabadult 2 hely. 

Tájékoztattam a fiatalokat, hogy hétfőtől 2 új résztvevő csatlakozik hozzánk.  

 

 

 

 

3. hét 

 

2017. december 04. (hétfő) 

9. nap 

Elmélet:  Ismerkedés az új csoporttagokkal 
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Bemutatkozás, ismerkedés, csoportszabályok tisztázása, a képzés céljának, tartalmának 
megbeszélése; napirend áttekintése. 
 

Gyakorlat:  Az eddigiek folytatása, visszáruzás az édesség osztályon 
 
Megfigyelések: 

Ma csatlakozott hozzánk Marci és Gábor. Egyikük autizmussal érintett, másikuk pszichiátriai 

beteg. Nem köteleződtek el a képzés mellett, afféle próbanapot tartunk. Az ismerkedés után 

Gábor jelezte, hogy keveset aludt, így ma még nem venne részt a munkában, de holnap 

számíthatunk rá. Marci esetében az derült ki, hogy valamit félreértett, ő ugyanis önismereti 

tréningre, sorstárs segítő csoportra számított. A gyakorlatnak sem érezte hasznát, ugyanis ő 

dolgozik, mégpedig a kereskedelemben, és napi szinten ugyanezeket a feladatokat végzi. 

Domival a nap nagy részében az édesség osztályon segítettünk: az elkallódott, nem megfelelő 

helyen lévő termékeket összegyűjtöttük, és a helyükre tettük.  

 

2017. december 05. (kedd) 

10. nap 

Elmélet:  Büszkeség névjegy elkészítése; Koncentráció, kitartás; Magabiztosság 

Az új csoporttagokra és Marci igényeire tekintettel választottam a mai témát. A büszkeség 

névjegyre mindhárom fiatalnál a következő 3 sor került rá: 

 mire vagyok a legbüszkébb? (3 dolog, tulajdonság stb.) 

 mire leszek a legbüszkébb 5 év múlva? 

 miért jó engem ismerni? 

A kérdésekre adott válaszok a fenti témák irányába terelték a beszélgetést; leginkább a 

magabiztossá válás folyamata foglalkoztatja a fiatalokat. 

 

Gyakorlat: Az eddigiek folytatása 

Kocsik, kosarak összegyűjtése, rendezése; visszáruzás 

 

Megfigyelések: 

Marci az elmélet után elment, így hármasban kezdtünk neki a munkának. A legtöbb időt 

visszáruzással töltöttük, ami könnyűnek tűnhet, mégis kifejezetten fárasztó feladat. Hatalmas 

terültet kell bejárnunk, közben rengeteg inger ér minket (színek, szagok, vevők stb.) és 

folyamatosan koncentrálnunk kell, hogy megtaláljuk, amit keresünk. Mindannyian nagyon 

elfáradtunk a nap végére. 

 

2017. december 06. (szerda) 

 

11. nap 

 

Elmélet:  Munkaszerződés 
Egy korábbi munkaszerződésemen keresztül dolgoztuk fel a mai témát. Megbeszéltük a 

szerződések - a fókuszban a munkaszerződés állt - formai és tartalmi elemeit, az írásbeliség 

fontosságát, majd ezen keresztül eljutottunk a fekete, szürke foglalkoztatás jelenségéhez is.  

Felületesen, de beszéltünk az adózásról, a társadalombiztosításról, a majdani nyugdíjunkról stb. 
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Gyakorlat: Az eddigiek folytatása 

Megfigyelések: 

Gábor megérkezett, megreggelizett, majd rosszullétre hivatkozva el is ment.  

Domokossal a szokásos feladatokat végeztük, és a nap végére megállapítottuk, hogy a 

visszáruzás az eddigi legnehezebb feladat. Domi úgy fogalmazott, hogy amennyiben nincs 

sikerélménye (vagy az sokat várat magára, mint esetenként a visszáruzásnál), elfárad és 

elveszíti a fonalat. Ezt ma többször is tapasztaltam.  

 

2017. december 07. (csütörtök) 

 

12. nap 

 

Elmélet: Munkahelyi hierarchiák      
A téma bevezetéseként a saját életünkben kerestünk alá, fölé és mellérendelt viszonyokat, majd 
megnéztük, hogy a munkahelyen milyen hierarchikus viszonyaink lehetnek. Kitértünk arra is, 
hogy milyen a jó főnök és vajon mindig jó-e főnöknek lenni, illetve, hogy melyik résztvevő 
szeretne vezetővé válni.  A fiatalok kérésemre elmondták, hogy egy munkahelyi hierarchiában 
mi számukra az ideális szerep. 
 
Gyakorlat: Az eddigiek folytatása 

 

Megfigyelések:  

Gábor az elméletet követően ismét szédülésre, hasfájásra panaszkodott és hazament. Domival 

folytattuk az eddigi munkát; mindketten fáradunk.  

Azt tapasztalom, hogy Domi -első körben- nehezen fogadja az építő kritikát: vagy „nem hallja 

meg”, vagy „védekezni” kezd. Később ő maga hozza vissza a témát, és elmondja, hogy milyen 

megoldásokat talált az észrevételeimre. 

Az harmadik hét tapasztalatai a következők: 
Tanulságos hetet zártunk. Ezen a héten 2 olyan ügyfél csatlakozott hozzánk, akiket korábban 

nem ismertünk. Egyikőjük sem vált résztvevővé, ami számomra azt jelenti, hogy a képzési 

csoportba történő bekerülést hosszabb, alaposabb toborzási, kiválasztási folyamatnak kell 

megelőznie. Reményeim szerint Elvira jövő héten visszatér a csoportba. 

 

4. hét 

 

2017. december 11. (hétfő) 

 

13. nap 

 

Elmélet:  Nonverbális kommunikáció 

A fogalom tisztázását követően különböző érzelmek bemutatásával, megjelenítésével dolgoztuk 

fel a témát. A fiatalok felváltva húztak 1-1 érzelmi állapotot rejtő papírlapot, amelyet szavak 

nélkül megjelenítettek. A cél az volt, hogy társuk, az előadásuk alapján kitalálja, mi volt a 
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papírra írva. Ezt a feladatot szituációs játék követte: az egyik fiatal egy hotel siket portásának a 

szerepébe bújt, a másik fiatal pedig szállóvendégként - különböző problémákkal – kereste fel a 

portást. A portás sérültsége okán kizárólag szavak nélkül tudtak/szabadott kommunikálni.  

 

Gyakorlat:  Az eddigiek folytatása 

 

Megfigyelések: 

Elvira nagy örömünkre visszatért a csoportba.  

Az elméleti téma feldolgozásában a fiatalok nagyon jó teljesítményt nyújtottak (a nonverbális 

kommunikáció eddig minden csoportban nehézséget jelentett). 

A gyakorlat már nem ment ilyen jól, ugyanis Elvira nincs jó állapotban, nagyon lassú, tompa. A 

fiatalok nem osztották fel egymás között a feladatokat, visszáruzásnál ugyanazon a polcon 

keresték az adott termék helyét. Természetesen, jeleztem nekik, hogy hatékonyabb lenne a 

munkavégzés, ha más-más helyen keresnének, de Elvira - rosszul érezte magát - nem tudott 

tovább dolgozni (az irodában megvárt minket). 

 

 

2017. december 12. (kedd) 

 

14. nap 

 

Elmélet: Tréfa 

Ma a viccelődés különböző szintjeit, fajtáit beszéltük meg, azt, hogy vajon mi fér bele egy 
munkahelyen és mi nem, mikor van helye a tréfának és mikor nincs stb. Kiemelten foglalkoztunk 
azokkal a témákkal, amikkel sosem viccelünk. 
 
Gyakorlat: Az eddigiek folytatása  

 

Megfigyelések: 

Ma Elvira szakértői vizsgálatra ment, így ketten lettünk volna Domival, de teljesen váratlanul 

megjelent Marci. Hamar kiderült, hogy ő nem marad velünk, Domival szeretett volna találkozni, 

barátkozni. 

Domi elhelyezkedése esetén a priorizálást nagyon kell majd segíteni (ma pl. megjelent egy 

fotóalbummal, és, ha rajta múlt volna, akkor ma nem dolgozunk, hanem azt nézegetjük. 

Könnyen elfogadta, hogy ennek a szünetben van a helye).  

 

2017. december 13. (szerda) 

 

15. nap 

 

Elmélet:   Kritika megfogalmazása, fogadása 

Az elméleti téma kapcsán a cél az volt, hogy a fiatalok megértsék, hogy a kritika nem feltétlen 

rossz, sok esetben a megfogalmazása és az elfogadása is hasznos lehet.  Éppen ezért ma a 

személyeskedő és az építő kritika megkülönböztetése volt a fókuszban. 

 

Gyakorlat: Az eddigiek folytatása  
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Megfigyelések: 

A kritika, mint jelenség lázba hozta a fiatalokat, foglalkoztatja őket a téma. Elvira eddigi 

tapasztalataim alapján jól fogadja az építő kritikát, Domi viszont hárít, védekezik, áttolja 

felelősséget. Így különösen jó volt hallani, hogy ezzel ő is tisztában van és dolgozik azon, hogy 

ez megváltozzon. 

Elvira sajnos ma sem volt jól, így nem tudta végigdolgozni a napot. Egyelőre nem tudni, hogy mi 

a probléma, folyamatban vannak a vizsgálatok. 

 

 

 

 

 

2017. december 14. (csütörtök) 

 

16. nap 

 

Elmélet:    Zárómegbeszélés, értékelés 

A képzés utolsó napját értékeléssel, lezárással, búcsúzkodással töltöttük. Az áruház vezetője 

nagyon hálás volt, és biztosította a fiatalokat arról, hogy tényleges segítséget jelentett a 

munkánk.  

 

Megfigyelések: 

Mindkét fiatal arról számolt be, hogy nagyon élvezte a képzést, hasznos volt számára, sokat 

tanult belőle.     

 

Az elmúlt 4 hét tapasztalata: 

                   

 A túlóvó családból érkező fiatalok bátortalanabbak, kevésbé nyitottak, olyan feladatokat 

is elutasítanak, melyeket meg tudnak csinálni. A képzés tapasztalata alapján 

nehezebben fogadják az építő kritikát is, ilyen esetekben sokszor hevesen védik a saját, 

téves elképzelésüket.  

 a lazább, engedőbb természetes támogatókkal élő fiatalok bátrabban mennek bele a 

feladathelyzetekbe, kezdeményezőbbek, önállóbbak (nem feltétlen jobb az elvégzett 

munka minősége, de „mernek”) 

 mindkét fiatal esetében azt láttam, hogy szívesen végzik a munkát, és keresik a 

feladatokat 

 a pszichés diagnózissal élő résztvevők nem maradtak bent a képzésben (mindkét 

esetben erős a szülői kontroll) 

 mindkét állandó résztvevő rendkívül motivált volt az új ismeretek elsajátítására 

 a képzésen is megjelent az igény olyan szabadidős programokra, ahol a fiatalok 

sorstársaikkal tudnak lenni 

 rendkívül fontos és motiváló a folyamatos visszajelzés, bátorítás 
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Speciális Állásbörzénkre a toborzást mind a munkáltatók, mind a munkavállalók felé e-mailes 

meghívó elküldésével kezdtük el.  A toborzásban a 3. képzési csoport ügyfelei segítettek 

minket. iskolai partnereinket külön levélben kerestük meg, és értesítettük már bevont 

ügyfeleinket is. A jelentkezések a potenciális munkavállalók részéről folyamatos volt, ellenben a 

munkáltatói oldal sokáig csendesebb volt, a határidő közeledtével kezdtek regisztrálni a cégek.  

Tőlük írásban kértük, hogy a betölteni kívánt pozíciókat jelöljék meg, ezzel segítve a 

munkavállalók kiválasztását. Mind a munkaadók, mind a munkavállalók regisztrálták magukat. A 

munkavállalók közül végül is közel 100 

jelentkező volt, 50 ügyfél regisztrációját 

tudtuk elfogadni a terem adottságai 

miatt. A végleges létszám a váratlanul 

betévedt munkavállalók miatt ennél 

kissé magasabb lett. A jelentkezők 

mindegyikével előzetesen 

egyeztettünk, megállapodást írtunk alá, és 

beosztottuk őket asztalokhoz betölteni 

kívánt munkakörök alapján. A börzére 

2017. október 18-án került sor. a Premier Kultcaféban. Először külön tartottuk tájékoztató 

előadást a két félnek, időben párhuzamosan, két külön teremben. A munkáltatók az Alapítvány 

és a foglalkoztatási csoport tevékenységéről, a foglalkoztatással járó munkáltatói előnyökről, 

pénzügyi kedvezményekről, a munkavállalók szintén foglalkoztatási tevékenységünkről, 

valamint a megváltozott munkaképesség előnyeiről, az ügyintézés módjáról kaptak tájékoztatót. 

Ezután már közösen hallgatták meg 2 sikertörténetünket: egyik ügyfelünket, aki a Zuglói 

Polgármesteri Hivatalnál végrehajtási köztisztviselő, illetve másik ügyfelünket, aki az Eurest Kft-

nél konyhai kisegítő, mindkét esetben természetesen megszólaltattuk a munkáltató képviselőit 

is. A beszélgetéshez bárki hozzászólhatott a közönség soraiból.  A szünet után egy interaktív 

kvízt tartottunk vegyes munkavállaló-munkáltatói csapatok számára. A délutáni rész a speciális 

találkozásokról szólt, ahol a munkáltatók keresték meg a pozíciók szerint asztalokhoz ült 

munkáltatókat. A következő pozíció-csoportokat hoztuk létre: 

-  

-  

-  

 

- Fizikai jellegű munkakörök 

- Informatikai munkakörök 

- Jogi tanácsadás 

- Szociális munkakörök 
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- Adminisztratív munkakörök, magyar nyelven 

- Adminisztratív munkakörök, idegen nyelven 

A munkavállalók mindegyike rendelkezett önéletrajzzal, amit a munkáltatók a beszélgetés során 

tanulmányozhattak. Igyekeztünk minden jelöltnek megadni az esélyt, hogy 

bemutatkozhassanak, meghagyva a munkáltatók szabadságát, hogy a számukra érdekesebb 

ügyfelekkel bővebb beszélgetést folytathassanak. minden asztalnál egy kollégánk segítette a 

gördülékenységet. Ahhoz 

ragaszkodtunk, hogy a konkrét 

elhelyezkedés egyes lépései rajtunk 

keresztül történjen, így biztosítva a 

minőséget. Jogászunk a rendezvény 

alatt asztalánál fogadta az érdeklődő 

cégeket és ügyfeleket. Az értékelő 

kérdőívek alapján mindkét fél igen 

elégedett volt a rendezvénnyel, 

különösen a munkáltatói oldal. Bár 

mindkét fél kapott kitűzőket, ezt nem 

mindenki hordta, illetve voltak 

regisztráció nélkül „besurranók”, így időnként nehézkes volt felismerni, ki kivel áll szemben. A 

következő állásbörzét tavasszal tervezzük tartani, hogy a nagyobb Önkormányzatok ne 

legyenek akadályoztatva az év végi feladatok miatt. Összesen 59 munkavállaló-jelölt, és 49 

munkáltató vett részt az eseményen. Az itteni találkozásokból több szálon indult el az 

elhelyezkedési folyamat, konkrét elhelyezkedésekkel. 

 

 

 

 

Sikertörténetek- elhelyezett ügyfelek 

 

András, 26 éves autizmussal élő fiatal  

Andrást egyik autizmus szakértő pszichológus külsős 

munkatársunk ajánlotta figyelmembe azzal, hogy Andrásnál 

autizmusából eredően különösen oda kell figyelni egy-két 

dologra (pl. nevének becézett formáit nem viseli, a 

magázódást nem érti, a személyhez fűződő jogaira nagyon 

érzékeny, időnként dührohamok jellemzik). András még 

2016 januárjában került a Kézenfogva Alapítvány 

látókörébe. Elkezdtünk együtt dolgozni, de egészségügyi 
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kezelés miatt a munkára közvetítés folyamatát és az együttműködést felfüggesztettük.  

Andrással az együttműködést 2017 márciusában kezdtük újra 

meg. Készség és képességfelmérések eredménye, illetve 

pszichológusával folytatott konzultáció azt mutatta, hogy 

Andrásnál egy egyszerűbb, fizikai munkakörrel lenne 

érdemes kezdeni, bár kétségtelen volt informatikai tudása, 

irodai munkára való alkalmassága. Andrásnál fontos volt, 

hogy olyan munkakörbe helyezzük el, ahol a feladatok előre 

ismerhetőek és kiszámíthatóak, ahol van egyfajta belső 

mentor, akihez kérdéseivel fordulhat, ahol  minta, vagy 

folyamatábra segítheti a munkavégzést.  

Andrásnál azt helyeztem kilátásba, hogy lassan haladunk 

egyéni munkavállalási tervünk lapján, amelybe egy munkára 

felkészítő, 5 hetes képzést is beterveztünk. Hamarosan 

azonban egy munkalehetőség adódott a maglódi Auchan áruházban, ami utazás szempontjából 

(András monori) és a korábbi maglódi elhelyezési tapasztalatokból adódóan is egy kivételes 

lehetőségnek számított. Úgy döntöttünk, hogy érdemes Andrásnak ezt a munkakört 

megpályáznia. Így munkára felkészítő tréningre nem vontam ugyan be, de munkapróbára igen, 

és szoros mentori felügyelettel helyeztem kilátásba a munkakezdést. 

András az állateledel-kertészet osztályon kapott heti 20 órás munkára ajánlatot. Feladatai 

elsősorban árufeltöltés (állateledelek), később címkézés, PDA használata, árak ellenőrzése, 

javítása. A részleg menedzserével ismertettem egy mentori vélemény formájában András 

autizmusának jellemzőit. 2 nap próbanap után az adott munkahelyen és részlegen András 

munkába állt. Az első két hétben folyamatos mentori jelenlét mellett végezte András a munkáját, 

egy senior kolléga, mint belső mentor tanította be, és alapítványi mentorként én segítettem a 

munkáját.  Andrásnak készítettem egy névkitűzőt is ( „Új munkatárs vagyok, kéréseikkel kérem, 

forduljanak kollégáimhoz”), hogy a stresszesnek tartott vásárlói kérdéseket így elkerülhesse. Az 

első két hét után abban maradtunk, hogy különböző szempontok szerint András pontozza az 

adott hetét, és azt visszajelzi nekem és pszichológusának. „Visszajelző kérdőívet” készítettem, 

amit András azóta is hetente kitölt és elküld.  

Menedzsere, Roland, rendkívüli módon meg van elégedve Andrással, aki decemberben 

várhatóan megkapja a hónap dolgozója címet. Roland dicsérte András pontosságát, 

munkabírását, a közelebbi-távolabbi kollégákkal való jó kapcsolatát, segítőkészségét.  Ma már 

a diákmunkásokat is András tanítja be, ő vezeti naplójukat. A menedzser szívesen látná 

Andrást napi 6 órában a napi 4 helyett, erre azonban a hosszú napi utazás mellett András nem 

kész. 

András elhelyezésénél különösen fontos volt és a siker egyik kulcsa, hogy közösen egyeztetve 

tudtunk dolgozni pszichológusával és édesanyjával, illetve hogy a szoros mentori felügyelet a 

visszajelző ívek formájában megmaradt, így folyamatos a kommunikáció.  
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Zoltán, 23 éves, értelmi sérült fiatal 

 2017 májusában vette fel a kapcsolatot a Kézenfogva Alapítvánnyal.  Zoli 1994-es születésű, 

Dányi fiatalember, rossz anyagi, és bizonytalan, nem kifejezetten támogató családi háttérrel.  

Szakvéleménye alapján enyhe értelmi sérült, depressziós epizódokkal, kényszeres 

gondolatokkal, cselekvésekkel. Zoli találkozásunk idejében egy budapesti ABC-ben dolgozott, 

mint árufeltöltő, korábban pedig az egyik akkreditált foglalkoztatóban. Zoli úgy érezte, hogy 

munkatársai nem fogadják be, hogy vele végeztetik a „piszkos munkát”, hogy a háta mögött 

kinevetik, és ha néha van egy-egy kérése, vagy lebetegszik, azt rossz néven veszi a vezetés. 

Ugyanakkor Zoli attól is félt, hogy kilépjen. 

A készségfelmérések és a személyes interjú alapján arra jutottam, hogy Zoli feladattudata, 

szorgalma, motivációja nagy. Készségei, képességei is kimagaslóak, legyen szó önállóságról, 

vizuális készségekről, finom-motorikáról, vagy számtani, írásbeli készségekről. Zoli szociális 

kompetenciái voltak kérdésesek, mennyire tud hosszú távon beilleszkedni egy kollegiális 

csapatba, feltenni kérdéseit, kimondani problémáit. Azt a körülményt kellett figyelembe venni 

ezen kívül, hogy Zoli saját elmondása alapján is az átlagnál lassabb tempójú a 

munkavégzésben.  

A szerződéskötéstől számítva viszonylag gyorsan jött a munkalehetőség. Az Auchan 

áruházakkal évek óta kapcsolatban vagyunk, és különösen jó tapasztalatokat szereztünk a 

Maglódi hipermarketben. Az áruházban jól működnek a kollegiális, főnök-beosztotti kapcsolatok, 

figyelnek egymás igényeire, korlátaira, nyílt a kommunikáció és befogadó a közösség. Miután 

az áruház péksegéd pozíció megüresedéséről értesített, Zolival megbeszéltük a pozíció 

paramétereit, az utazást és átszállásokat, a lehetséges nehézségeket, és Zoli úgy döntött, hogy 

jelentkezik az állásra. 2017.május 31-én interjúzott Zoli az Auchan áruházban, ahová én is 

elkísértem. Aznap a pékség menedzsere körbevezette Zolit a munkaterületen, bemutatta az 

eszközöket, folyamatokat, és lényegében azonnal ajánlatott tett Zolinak. Zoli úgy döntött, hogy 

elfogadja, bár kértünk két nap gondolkodási időt, hogy a munkahelyén a kilépést, és a további 

lépéseket átbeszélhessük. 

Zoli 2017.06.09-én írta alá a szerződését, június 12-től pedig ténylegesen munkába állt. Zoli 

elmondása és a kollégák, menedzser visszajelzése alapján Zoli szorgalmas munkavállaló, 

munkáját körültekintően végzi, a kéréseknek eleget tesz. A munkafolyamatokat megtanulta, az 

eszközök használata rögzült, szinte automatikussá vált. Introvertált, visszahúzódó 

személyiségét a kollégái elfogadták, és tiszteletben tartják. Zoli igyekszik megfelelni. Munkáját 

2017. szeptember 9-től napi 4 óra helyett 6 órában 

végzi. 

 

Márkó 27 éves, látássérült fiatal. 

Idén tavasszal keresett meg minket, hogy munkát 

kínáljunk számára. Ekkoriban sokat küzdött 

szemfájással, ami a szülők szerint az otthoni 

bezártságnak volt köszönhető. 
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A képzés, mint első lépés a munka világa felé Márkónak és édesanyjának is nagyon tetszett. 

Márkó szeretett tanulni , ez eredményein is meglátszott, sőt időnként vissza kellet őt fogni 

túlzott lelkesedése miatt. 

A képzés utáni munkakeresés során Márkó minden felajánlott pozícióban talált valami 

“kifogást”, de végül – a legkisebbik rosszként – egy gyorsétterem húspácolói pozícióját 

választotta. Már az 1. hét után kiderült, hogy örömét leli a munkavégzésben, bár voltak kezdeti 

nehézségek: 

„Időnként nagy bajban lettem volna, ha nem tudtam volna a képzésen tanultakat 

hasznosítani.” mondta Márkó nekünk nagy lelkesen. 

A cég rugalmasságát jelzi, hogy az eredeti üzletből egy másikba helyezték át, ahol nem kell 

nehéz súlyokat mozgatnia, ezzel nem veszélyezteti szeme épségét. 

Márkó második otthonának tekinti munkahelyét, saját elmondása szerint alig lehet innen 

hazaküldeni őt, és a szemfájása is megszűnt. 

A cég értékeli Márkó lojalitását és lelkesedését, és munkaidejét 4 óráról 6 órára emelte. 

Viki 25 éves, látássérült fiatal 

Májusban jelentkezett nálunk. Nem igazán tudta, hogy mit is 

szeretne csinálni, vagy leginkább mire képes, miben lelné 

örömét. Azt viszont biztosan érezte, hogy a szülei által vágyott 

adminisztratív, ülőmunka nem neki való. Viki tele volt kétséggel, 

félelemmel, egyértelmű volt, hogy intenzív támogatásra van 

szüksége. 

A munkára felkészítő képzés, mint lehetőség nagyon 

szimpatikus volt számára, hiszen ennek keretében többféle 

munkát is kipróbálhatott. A képzés egy hipermarketben folyt, 

ahol különböző könnyű fizikai munkaköröket lehetett kipróbálni. 

Ennek során Viki megtapasztalta, hogy sokkal többre képes, 

mint azt korábban gondolta. Örömét leli a kereskedelmi 

munkában, az emberi kapcsolatokra épülő tevékenységekben. 

A képző és a munkáltató is visszajelezte, hogy Viki 

kiemelkedően teljesített.  

Viki a képzésre visszaemlékezve úgy fogalmaz, hogy 

“indulócsomagot” kapott, amivel magabiztosabb és tudatosabb munkavállaló lett. 

A képzés után a tényleges álláskeresés jött. 

Viszonylag gyorsan kapott Viki ajánlatot egy gyorsétterem hálózattól, burgonyasütő pozícióra. 

Az üzletvezetőnek nagyon szimpatikus volt Viki, de kétségei voltak, hogy a látássérültsége okán 

képes-e a teljes értékű és biztonságos munkavégzésre. 2 hónap után azt jelezte vissza, hogy 

nagyon örül, hogy esélyt adott Vikinek, mert szorgalmas, lojális munkavállaló, és a csapatba is 

könnyen beilleszkedett. Alap feladatán kívül, saját kérésére, egyre több munkafolyamatba 

vonható be, ezek elsajátításában örömét leli. Szendvicseket készít, bacont süt, és az ételek 

kiadása során a vevőkkel is kapcsolatba kerül, amit különösen kedvel. 

„Megtaláltam a helyem és olyan jó, hogy ezt a szüleim is látják” 
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Maja 24 éves hallássérült fiatal. 

Hallássérültsége nehézséget jelentett számára a feladatok 

megértésében és a beilleszkedésben. 

Már az első találkozáskor feltűnt rendkívüli zárkózottsága, amely a 

huzamosabb otthon tartózkodásnak is volt köszönhető.  

Egyértelmű volt számunkra, hogy Maja még nem áll készen a 

munkára, ahhoz hosszabb felkészítés szükséges. A képzés ötletét 

Maja szülei örömmel fogadták, Maja kicsit tartott tőle. 

A képzés egy idősotthonban zajlott, ahol különböző adminisztratív 

feladatok kipróbálására volt lehetőség. 

Maja a gyakorlatban a kezdetektől jól teljesített, de az elméleti 

oktatásnál és a mindennapokban szinte könyörögni kellett, hogy 

megszólaljon, kapcsolatba lépjen társaival, az ottani dolgozókkal. 

Napról-napra oldódott, nyitottabb lett, a képzés vége felé már 

beszélgetéseket kezdeményezett. 

A munkakeresés során különös figyelmet fordítottunk a munkahely kiválasztására, mert Maja 

elsőre jóval kevesebbet mutat magából, mint amire képes. Végül megtaláltuk az ideális 

munkáltatót, egy egyházi iskolát, ahol a közvetlen felettes és a kollégák is nagy türelemmel, és 

empátiával fordulnak Maja felé. Az adminisztratív feladatok megtanulására elegendő időt 

biztosítanak, lehetőség van a fokozatos fejlődésre is. Közvetlen főnöke nemcsak szakmai, 

hanem személyiségbeli fejlődésére is nagy figyelmet fordít. 

 

Kriszti 29 éves látássérült fiatal. 

Idén áprilisban kereste fel Alapítványunkat. Alapos képesség- és igényfelmérés után, egyéni 

esetkezelés keretében kezdtük el a megfelelő pozíció keresését. 

A folyamat hosszú ideig tartott, menet közben időnként szükség volt Kriszti optimizmusának, 

hitének, önbizalmának megerősítésére. Az utolsó pillanatban sikerült egy minden szempontból 

megfelelő munkakört találnunk, ami egy nemzetközi könyvvizsgáló cég irodai adminisztrátor 

pozíciója volt. Az interjú után Kriszti a következőket írta: 

„Szimpatikusak voltak, ilyen munkakört és munkakörnyezetet képzeltem el magamnak, és 

nagyon közel lenne. Azt hiszem, van esélyem, hogy felvegyenek.” 

Kriszti megérzése helyesnek bizonyult, felvételt nyert. Az első időszak tapasztalatait így írta le: 

„Még mikor ide kerültem, az első héten írtam pár mondatot milyen itt, bár akkor nem igazán 

láttam át semmit.., de így 1hónap elteltével azt tudom mondani,hogy jól érzem magam  itt és 

szeretem is azt,amit csinálok,a kollégák nagyon kedvesek és segítőkészek,még máshol nem is 

nagyon tapasztaltam ezt,hogy ennyire jól tolerálják,hogy látássérült vagyok. Az első hónapban 

leginkább az volt a feladatom, hogy megtanuljam a bejövő posta iktatását, jövő héttől meg a 

kimenő posta iktatását is elsajátítom, tehát később minden, ami a postával kapcsolatos hozzám 

fog tartozni. Emellett nyomtatványokat scannelek, fénymásolok, mappákba lefűzöm a 
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szerződéseket, ilyesmik. A beilleszkedés nekem mindig nehezen megy, de ez leginkább az én 

"hibám", talán akkor tudok majd teljesen megnyugodni, ha letelik a próbaidő és kicsit 

otthonosabban érzem majd magam meg alapvetően mindig stresszelek új helyzetekben, új 

környezetben.” Ami a munkámat illeti szerencsére pozitív visszajelzést kaptam eddig a 

többiektől, úgyhogy remélem ez így is marad :)  

 

Tamás, 29 éves autizmussal élő fiatal 

Tamás speciális szakiskolát végzett fiatalember, a Kézenfogva Alapítvánnyal évek óta 
kapcsolatban van. Egyik lényeges támogatási eseményként a korábban nem diagnosztizált 
autizmusának kivizsgálását említenénk. Javaslatunkra vették fel a kapcsolatot autizmus 
szakértőkkel, s így kapott autizmus-diagnózist Tamás. 
A "Foglalkoztatás 2016" programba való bevonást az támasztotta alá, hogy T. ismét munkát 
keresett, s a program támogatása révén volt esély az elhelyezésére. A korábbi 
együttműködések során Tamás részt vett már a jelen programban is megvalósított elemek egy 
részén, pl. volt felkészítő képzésen, készségfelmérésen, stb... 
 
A korábbi tapasztalatok alapján Tamásnak egy alacsonyabb önállóságot igénylő munkakört 
kerestünk, ahol relatíve kisebb felelősség és lassabb munkatempó is elfogadható. 
Az igényfelmérési szakasz után adódott is ilyen munkakör, egy budai idősek otthonában. 
Reményt keltett az, hogy Tamásnak van már tapasztalata hasonló munkáltatóval, mintegy 1,5 
évet dolgozott korábban udvaros-kertészként a Reformátusok Leányfalui Idősek Otthonában. 
Az elhelyezést, munkába állást megalapozta az említett idősotthonban korábban megvalósított 
munkára felkészítő képzési csoportunk. Az ott gyűjtött tapasztalatok alapján bizakodtunk abban, 
hogy Tamás lassabb munkavégzését el tudják fogadni. 
További pozitívumként értékeltük azt a fejleményt, hogy egy hasonló munkakörben elhelyezett 
idősebb dolgozóval jól megértették egymást. 
A jó reményeink ellenére azonban néhány héttel az elhelyezkedést követően Tamás anyukája 
révén értesültünk arról, hogy a munkáltató elégedetlen a munkavégzésével. Ezt követően már 
csak azt a hírt kaptuk, hogy felmondtak neki. 
Megkereséseinkre a munkáltató nem reagált, így el kellett fogadnunk a történteket. 
A korábbi tapasztalataink szerint Tamás elhelyezésének elsődleges gátja a részben az 
autizmussal összefüggésbe hozható alkalmazkodási nehézsége. A környezetében előforduló 
gyakori változásokat nem tudja jól lekövetni, emiatt akadtak korábban is problémái. A jelen 
esetben azonban egy a tapasztalataink szerinti átlagnál magasabb mértékű elutasítás volt 
megfigyelhető a munkáltató részéről, aminek kezeléséhez kevésnek bizonyultak eszközeink. 

Összefoglalás 

 

Az FSZK és az EMMI „Foglalkoztatás 2016” projektje hiánypótló jelleggel tűnt fel, nagy 

lelkesedéssel kezdtük el megvalósítását. A toborzási, bevonási munkát 2 fő, majd a 

megvalósítás további lépéseit teljes létszámmal, 4-en valósítottuk meg. Előzetes várakozásaink 

jórészt helytállóak voltak, úgy az eredmények, mind pedig a felmerülő nehézségek terén. Az 

első lépések nehézségei után a kialakuló együttműködések (az iskolák és a bevont tanulók és 

szüleik, valamint az FSZK kapcsolattartója részéről) révén haladtunk előre. Külső munkatársi 

körünk részbeni bevonásával folytatódott a megvalósítási események sora. A nyár folyamán –

megküzdve a nyári vakáció jelentette kihívásokkal- több speciális diákklub –üzemlátogatással, 
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munkapróbával összekötve-; munkára felkészítő képzés, illetve a szülőcsoportok valósultak 

meg. Érdekes tapasztalat volt számunkra annak felismerése, amelyet szinte minden 

tevékenység esetén érzékeltünk: egyfajta identitás-keresés a részünkről. Nem tanár, nem 

hivatali dolgozó, nem rehabilitációs szakértő, nem is fehér köpenyben dolgozó segítő, hanem 

iskolában, munkahelyen, vagy éppen a tömegközlekedési eszközökön is előforduló támogató 

személyként éltük meg a mindennapi munkát. Találkoztunk szociális, családi, egészségügyi 

krízisben lévőkkel, támogattuk a bevont fiatalokat munkahely-keresésben, iskolai tanulmányok 

folytatásában, hivatali ügyintézésben, jogi kérdések megválaszolásában.  

Nem minden esetben voltak meg a szükséges kompetenciáink egy-egy helyzet megoldásához 

valószínűsíthető több esetben az orvosi jelenlét hiánya következtében előálló problematika 

(még nem diagnosztizált betegség, esetleg aktuális sub, „mélyrepülés”), illetve családi 

problémáknak is tanúi lehettünk. 

A program résztvevőinek igyekeztünk a feladatokhoz a megfelelő mértékű támogatást megadni. 

Jó néhány esetben történt - az érdeklődés és személyes találkozás után -„be nem lépés” a 

programba. Ez egyfelől negatív esemény, másrészt viszont megerősíti azt a tapasztalatunkat, 

hogy különösen nagy jelentősége van a résztvevők (tanárok, tanulók és szüleik) részére 

biztosított szabad döntésnek. A tanácsadói szerepünkben maradás egyik feltétele is ez; nem mi 

határozzuk meg ügyfeleink, partnereink döntéseit, hanem elősegítjük a döntési helyzet 

felismerését, s támogatjuk a döntési képesség erősödését.  

Gyakori tapasztalatunk a szülőkkel jelentkező fiatal ügyfeleinkkel kapcsolatosan, hogy a 

szükségletek és lehetőségek feltérképezése (az 1-2. személyes találkozó során) után a komoly 

döntésekhez (pl. munkavállalás, vagy továbbtanulás?) időt igényelnek, s gyakran tűnik időnyerő 

taktikai elemnek a továbbtanulás. A jelen projekt résztvevőinél is volt erre több példa, s 

számunkra azt jelenti ez a tapasztalat, hogy a pályaorientációs szempontoknak gyakorlati 

jelentősége lehet az e projekthez hasonló tevékenységek esetén is. 

A munkánk során a „Foglalkozatás 2016” programtól függetlenül is próbálunk csoportként 

működni és fejlődni –heti rendszerességgel csoportüléseket tartunk, esetmegbeszéléseink 

vannak, illetve lehetőség szerint szupervízión veszünk részt. Egyéni esetkezelésünk során 

kikérjük a csoport véleményét egy konkrét, nehezebbnek ítélt tanácsadói dilemma 

megválaszolásához. Ez a gyakorlat erősítheti és erősíti a személyes szakkompetenciáink jobb 

megismerését, fejlődését, illetve a jelenlegi intézményrendszerben való eligazodást is. Külsős 

munkatársaink (jogász, pszichológus, rehabilitációs munkatárs, pszichiáter, esélyegyenlőségi 

referens, stb.…) megléte s az ő elérhetőségük segíti – és e programban is segítette- 

munkánkat.  

Az FSZK által szervezett ágazatközi találkozók ennek szükségességét támasztják alá. A 

néhány bekezdéssel fentebb leírt identitáskeresésre megerősítő válaszként értelmezhetjük ezt 

a tapasztalatot. A célcsoporttal kapcsolatban álló környezet szükséges mértékű bevonása, az 

együttműködés keresése/felkínálása konstruktív lehet, az indikátorok elérése és a szakmaiság, 

hiteles működés fejlődése érdekében is. 
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