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BEVEZETÉS

Az FSZK Foglalkoztatás 2016 projekt keretében szakembereink olyan munkaerő-piaci komplex 

felkészítő módszert dolgoztak, majd próbáltak ki, amely közvetlenül az iskola befejezése után 

felméri azokat a képességeket és készségeket, amelyek az értelmi sérült, illetve autista fiatalok 

foglalkoztathatóságához szükségesek. A módszer fejleszti és felkészíti az érintett fiatalokat a 

munkavállalásra, feltárja a képességeiknek megfelelő munkalehetőségeket, és támogatja nyílt 

munkaerő-piaci elhelyezkedésüket. A munkaerő-piaci komplex felkészítő módszer egy elméleti 

és gyakorlati elemeket ötvöző, munkára felkészítő módszertan, mely valós munkakörnyezetben a 

munkatapasztalat-szerzés és egyúttal kitekintés lehetőségét kínálja a résztvevők számára, ezzel 

növelve elhelyezkedési esélyeiket. A projekt a módszer kivitelezése és az elméleti anyag kidolgozása  

során nagyban épít az Alapítvány Munkahelyi Gyakorlat (a továbbiakban: MHGY) programban szerzett  

sokéves tapasztalataira. A felkészített fogyatékos fiatalok elhelyezkedésének támogatása során 

Alapítványunk felhasználta a Támogatott Foglalkoztatás módszertanát.
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I. A PROGRAM HÁTTERE, CÉLJAI

A speciális szakiskolai rendszerből kikerülő, hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő fiatalok társadalmi  

beilleszkedésének és esélyegyenlősége megteremtésének egyik legfontosabb terepe a munkavégzés. 

Azonban a fogyatékos fiatalok nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedése a beilleszkedéshez szükséges kulcs-

kompetenciák és készségek hiánya miatt akadályokba ütközik. Sokan közülük nincsenek is tisztában le-

hetőségeikkel, képességeikkel. Helyzetüket tovább nehezíti, hogy a munkaadói oldal sem ismeri eléggé a 

lehetőségeket, melyeket e speciális célcsoport foglalkoztatása rejt. Kevés az olyan találkozási pont, ahol  

kapcsolatba léphetnek, megismerkedhetnek és információt cserélhetnek a munkáltatók és a fogyatékos  

emberek, s ezáltal megváltozhatnának a fogyatékosságot övező – gyakran homályos – elképzelések. Holott – 

a tapasztalatok azt mutatják – az előítéleteket igazán hatékonyan egyetlen dologgal lehet oldani: a személyes  

találkozással. Ezek az alkalmak nyitnak kaput a másság elfogadása, az általános társadalmi tolerancia felé, 

ami túlmutat a fogyatékos emberek foglalkoztatási lehetőségein is.

A foglalkoztatásból való kiszorulás további oka annak az azonnali támogatásnak a hiánya is, melyre pedig a 

speciális szakiskolákból frissen kikerült tanulóknak nagy szükségük lenne. E személyes, egyénre szabott  

támogatás segítené a munkaerőpiacra való belépésüket, ám ha nem kapják meg, akár évekre otthon  

ragadhatnak, munkaerő-piaci szempontból inaktívvá válhatnak, a társadalom peremére szorulhatnak, 

mely folyamatot nem vagy csak nagyon nehezen lehet visszafordítani. Az iskolarendszerből kikerülő tanulók  

készségei ugyanis az inaktív időszak alatt oly mértékben hanyatlanak, hogy a munkába állításhoz szinte 

újra kell kezdeni fejlesztésüket – amennyiben erre az iskola elvégzése után nem kapnak lehetőséget.

Ezt a programot a fentebb vázolt problémák megoldásának szükségszerűsége hívta életre. Célunk egy 

olyan munkaerő-piaci komplex felkészítő módszer kidolgozása és kipróbálása volt, mely közvetlenül az 

iskola befejezése után felméri a fogyatékos fiatalok foglalkoztathatóságához szükséges képességeket 

és készségeket, fejleszti és felkészíti őket a munkavállalásra, majd – a felkészítés sikerének fényében – 

feltárja a résztvevők képességeinek megfelelő munkalehetőséget, és támogatja a nyílt munkaerő-piaci 

elhelyezkedésüket. 

Alapítványunk a projekttel hosszú és rövid távú célokat is kívánt szolgálni:

Rövid távú célok:
− AZ MHGY program hagyományaira és tapasztalataira építő, de ütemezésében újszerű, mun-

kaerő-piaci integrációt segítő komplex program kivitelezése 4 csoportban, kifejezetten az ér-

telmi sérült és autista pályakezdő fiatalok bevonásával, közvetlenül az iskola befejezését  

megelőzően vagy azt követően.

− A bevont célcsoport foglalkoztatáshoz és beilleszkedéshez szükséges kulcskompetenciáinak fej-

lesztése, reális önbecsülés, önértékelés és a foglalkoztatáshoz szükséges motiváció kialakítása. 
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− Közvetlen szakmai együttműködés kialakítása a fiatalok oktatását végző állami és egyházi intéz-

mények, a civil szektor, valamint a vállalkozói szféra között.

− A programba gyakorlati helyszínként vagy foglalkoztatóként bekapcsolódó munkáltatók érzékenyí-

tése, fogyatékossággal kapcsolatos ismereteik bővítése, szemléletformálása a fogyatékos fiatalok 

munkahelyi integrációjának és a befogadóbb munkáltatói attitűd előmozdításának érdekében. 

Hosszú távú célok:
− A fogyatékossággal élő, 18-30 év közötti, speciális szakiskolát végzett fiatalok társadalmi  

integrációjának megalapozása, hosszú távú, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésük elősegítése 

(ezzel foglalkoztatási esélyeik javítása) és annak biztosítása, hogy gördülékeny legyen a tanulóévek  

utáni átmenet a munka világába. 

− A célcsoport iskolai évek alatt megszerzett készségeinek megőrzése, illetve hanyatlásának  

megelőzése.

− Az aktív kereső magyar lakosság arányának növelése, a munkaerőpiacon jelenleg érezhető munka-

erőhiány csökkentése.

− Egy új ütemezésű, komplex munkaerő-piaci felkészítő módszertan tesztelése, hosszú távú  

fenntarthatóságának vizsgálata, eredményeinek és tapasztalatainak megosztása.

− A munkahelyi sokszínűség, esélyegyenlőség megteremtése a munkáltatóknál.

Munkahelyi Gyakorlat Módszertani ajánlás  I. A program háttere, céljai
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II. A PROGRAM BEMUTATÁSA 

1. Általános tudnivalók

A kidolgozott és kipróbált munkaerő-piaci komplex felkészítő módszer csoportos elméleti és kiscsoportos 

gyakorlati részt ötvöző, több területet felölelő program, mely valós munkakörnyezetben a munkatapasztalat- 

szerzés lehetőségét is kínálja a résztvevőknek, ezzel növelve elhelyezkedési esélyeiket. 

A módszer során az elméleti és a gyakorlati foglalkozások egymásra épülve zajlanak.  Az elméleti felké-

szítés ideális csoportlétszáma 8-10 fő, így egy turnus megvalósításába is 8-10 résztvevő bevonása ajánlott. 

Az elméleti oktatás strukturált, kidolgozott tematikájú, meghatározott óraszámú tantermi oktatást jelent 

sok gyakorlati elemmel, szituációs játékkal, interakítv feladatokkal. Az elméleti felkészítés 16 órában zajlik.

2. Az elméleti és gyakorlati oktatás

Az elméleti oktatás főbb alapelvei

− A csoport maximális létszáma: 12 fő

− A csoportos oktatást 2 oktató (tréner) vezeti.

− Egy alkalom ideálisan 4 tanóra, azaz 4x45 perc.

− A résztvevők 16 órás elméleti felkészítésben vesznek részt, melynek során 1 óra 45  

perces oktatás jelent.

− Az elméleti oktatás megelőzi a gyakorlatot (intenzív szakasz), és célja a munkavállaláshoz  

szükséges elméleti és praktikus ismeretek átadása.

Az elméleti oktatás helyszíne 

Az elméleti órák helyszínével szembeni elvárás, hogy a hallgatók kényelmesen elférjenek az oktatóteremben,  

és a szituációs gyakorlatok bemutatására vagy a lazító játékra is megfelelő terület álljon rendelkezésre. 

A teremben legyenek (a résztvevők létszámától függően)

− Székek 

− Asztalok

− Tréneri asztal (anyagokhoz, eszközökhöz stb.

Az elméleti órákon megjelenő eszközök

− Flip-chart tábla és papír vagy iskolai tábla

− Letörölhető filctollak vagy kréta a táblához

− Táblatörlő szivacs

− Névkitűző vagy ruhára ragasztható címke

− Mappa a kapott anyagok gyűjtésére, vagy gyakornoki füzet
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− Tollak

− Vastag, színes filctollak (több csomag, négyszínű)

− Post-it (több csomag közepes méretű és eltérő színű)

− Tépős jegyzettömb (négyzet alakú, lehet színes is)

− Cellux

− Blu tack 

− Ragasztóstift

− Fehér A/4-es lapok

− Tréneri segédanyagok

Az elméleti felkészítés témái

− Érdeklődés, tevékenységek, munkakörök, szakmák

− A munka értelme, jelentősége életünkben

− Munka- és balesetvédelemi szabályok, ismeretek

− Munkahelyi viselkedés, megjelenés, motiváció

− Munkahelyi viselkedés, kommunikáció

− Munkavállalással kapcsolatos elvárások, munkaadói elvárások

− Munkahelyi hierarchia, munkatársi kapcsolatok

− Munkahelyi értékvédelem, vállalati lojalitás

− Egyezségek, megállapodások a munkahelyen

− Munkahelyi jogok, szabályok, elvárások, követelmények ismerete

− Különféle egyszerűbb munkafolyamatok megtanulása (min. 4-féle, 4 munkahelyen)

− Álláskeresési technikák

− Állásinterjúra való felkészülés

− Alapvető pénzügyi ismeretek

Gyakorlati felkészítés főbb alapelvei

Az elméleti anyagok elsajátítása mellett a felkészítés hangsúlyosan épít a gyakorlatokra is. Ez egyrészt 

a foglalkozásokat átszövő egyéni és csoportos gyakorlati feladatokat jelenti (pl. kiscsoportos szituációs  

játékok, mintafeladatok készítése, szövegek elemzése, értékelő megbeszélések, ötletbörze, írásos  

dokumentumok készítése), valamint az elméleti anyaghoz kapcsolódó házi feladatokat, másrészt a nyílt  

munkaerő-piaci munkahelyeken végzett gyakorlatot. 

A munkahelyi gyakorlat normál munkahelyeken, integráltan, ép munkatársak között folyik.

A munkavállalást előkészítő gyakorlati helyszínekre kis munkacsoportokban járnak a résztvevők (2-3  

gyakornok és egy mentor), és egy alkalommal legalább 4 órát töltenek az adott helyszínen.

Munkahelyi Gyakorlat Módszertani ajánlás  II. A program bemutatása
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Valamennyi munkacsoport négy gyakorlati helyszínen dolgozik egymást követően, ahol bérezés nélküli  

munkát végez. Mind a négy gyakorlati hely más munkatípus és munkakörnyezet kipróbálására ad lehetőséget.  

A munkahelyek kiválasztásánál az is fontos szempont, hogy reális lehetőség legyen az adott gyakornok  

számára. A munkahelyekre tömegközlekedéssel jutnak el a résztvevők, ennek során alkalmuk nyílik a  

közlekedési kultúra elsajátítására és a közlekedési szabályok gyakorlására.

Tapasztalatok

A program során tesztelt módszert 37 fiatal számára kínálták fel a programban való részvétel lehetőségét.  

A fiatalok visszajelzései, a róluk gyűjtött információk, a velük folytatott interjúk eredményeképpen 32  

fiatalt választottunk ki, közülük 30-an végezték el a programot.

A fogyatékos fiatalok négy egymást követő csoportban vettek részt a felkészítésen. Az első csoportban 7, a 

másodikban 3 fiatal vett részt. A harmadik és negyedik csoport egy időben indult, eredetileg összesen 22 

fővel. Az első nap a harmadik csoportban 10 fő jelent meg, a negyedik csoportban 12. Ezért egy főt megkér-

tünk, a második naptól menjen át a harmadik csoportba, viszont a negyedik csoportból egy fő visszalépett a 

csoportos felkészítés lehetőségétől, így ott 10-en maradtak.

Az egyes csoportok más-más általános jellemzőkkel bírtak. Az elsőbe olyan fiatalok kerültek, akik már 

egy-két éve elhagyták az iskolát, azaz befejezték tanulmányaikat. Elsősorban tanulásban akadályozott és 

autista fiatalok voltak, akik a csoportok indulásakor sem képzésben, sem foglalkoztatásban nem álltak.

A második csoport gyengébb képességű fiatalokból állt. Beválasztásukkal azt szerettük volna tesztelni, 

hogy a módszer mennyire alkalmas értelmileg akadályozott fiatalok számára, és e csoport tagjai milyen 

mértékben tudják önállóan elvégezni a  rájuk bízott feladatokat, nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásuk 

mennyiben reális.  A tesztelés sikerrel járt, mert a 3 résztvevő közül 1 akkreditált, 1 nyílt munkaerő-piaci 

foglalkoztatásban helyezkedett el. 

A harmadik és negyedik csoportba olyan fiatalokat vontunk be, akik még iskolai tanulmányaik befejezése 

előtt állnak, így a napi iskolai rutin, egy napirend betartása sokkal kevésbé okozott számukra nehézséget. 

Minthogy ezek a fiatalok még iskolába jártak, ezért az eredeti ütemezéstől eltérően a gyakorlati felkészítésre 

az eredetileg tervezett két alkalom helyett heti egyszer került sor. Emiatt a felkészítés hosszabb ideig tartott.

Ez utóbbi két csoport volt a négy közül a „legerősebb”, a felkészítést legsikeresebben elvégző és a mun-

kahelyi követelményeket, feladatokat legjobban teljesítő csoport. Ez részben annak köszönhető, hogy e 

fiatalok még nem szoktak el egy kötött napirendtől, a mindennapi elvárásoktól. Emiatt motiváltabban és 

tudatosabban kezdtek bele a tréningbe, és azt befejezve is világosabb elképzeléseik voltak a jövőjüket 

illetően. Megfigyelhető volt az is, hogy a kortárs csoport húzó hatása jelentős volt ennél a két csoportnál.

A felkészítésben részt vett négy csoport számára ünnepélyes alkalmat szerveztünk, melynek során min-

den résztvevő oklevelet kapott. Ez nagyon megerősítő és motiváló volt a fiatalok számára.

Munkahelyi Gyakorlat Módszertani ajánlás  II. A program bemutatása
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3. Szakemberek a programban

A felkészítő módszer megszervezése és lebonyolítása többfajta szakember együttműködését igényli:

− programvezető

− munkáltató-kapcsolattartó

− elméleti oktatók

− gyakorlati oktatók vagy kísérők

− foglalkozási tanácsadók, mentorok

A programvezető feladatai:

− A programban részt vevő szakemberek kiválasztása együttműködve az intézmény,  

szervezet vezetőjével.

− A programban dolgozó szakemberek feladatkörének kijelölése.

− A program ütemezésének kialakítása.

− Elméleti oktatások megszervezése és az azokhoz szükséges technikai eszközök biztosítása.

− Gyakorlati oktatások megszervezése: munkáltatókkal való kapcsolatfelvétel, felkészítés,  

szerződéskötés, kapcsolattartás.

− Gyakorlati oktatás szükségleteinek szervezése (pl. közlekedéssel kapcsolatos igények,  

szükségletek felmérése, biztosítása, munkaruha szervezése, beszerzése stb.).

− A programban dolgozó szakemberek megbeszéléseinek és az értekezletek vezetése.

− A program teljes körű adminisztrációja, dokumentáció elkészítése, az elméleti és gyakorlati  

oktatók dokumentációjának monitorozása.

− A program eredményeinek összefoglalása, tanulságok levonása, értékelések, felmérések  

elkészítése.

− A program teljeskörű felügyelete.

− Együttműködés a program pénzügyi vezetőjével.

− Kapcsolattartás a finanszírozóval, monitoralkalmakon való részvétel, a monitorok gördülékeny-

ségének biztosítása.

Az elméleti oktatókkal, trénerekkel kapcsolatos szakmai elvárások

− Az elméleti anyag beható ismerete, felkészülés az órákra.

− Az elméleti órák megtartása, együttműködés a társoktatóval, trénerrel.

− Az elméleti anyag egyes részeinek a csoport szükségleteihez igazítása – szükség esetén  

tananyagfejlesztés.

− Részvétel az elméleti alkalmak értékelésében, felmérésekben.

− A könnyen érthető kommunikáció elveinek ismerete és alkalmazása:

A felkészítés során a tréner mindvégig a csoporttagok speciális képességeihez igazítsa a  

kiadott feladatokat. Emellett azonban fontos figyelembe venni, hogy fogyatékos emberekkel  

dolgozunk, így a szóbeli vagy írásbeli feladatok kiadása során figyeljünk az egyszerű,  

Munkahelyi Gyakorlat Módszertani ajánlás  II. A program bemutatása
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érthető kommunikációra. Az alábbiakban álljon itt néhány jó tanács a tréner számára az egyszerű 

nyelvezet kialakításához: 

• ésszerű, rövid mondatokat használjon;

• előadását lényegre törő stílus jellemezze, kerülje a hosszú körmondatokat;

• közismert, egyszerű szavakat használjon;

• ha szükséges egy bonyolult szó használata, mindenképpen magyarázza meg 

 a jelentését, akár körülírással; világos, egyértelmű, logikus legyen a mondanivaló;

• kerülje a nehezen érthető, ritka vagy idegen szavakat, szakkifejezéseket, 

 a rövidítéseket;

• ne használjon elvont fogalmakat, hivatkozásokat, rövidítéseket; 

• a fölösleges szavakat és mondatokat próbálja elhagyni, magyarázzon minél 

 egyszerűbben;

• vegye figyelembe, hogy felnőttekkel beszél, így az ő életkoruknak megfelelő 

 nyelvet használjon;

• beszéde során a tagadások helyett inkább pozitív szerkezeteket alkalmazzon;

• elsősorban cselekvő igealakokat használjon; 

• ne tételezze fel senkiről, hogy ismeri a témát, amiről beszélgetnek;  

• legyen könnyen követhető a mondanivalója; 

• beszédében logikus legyen a sorrend;

• beszéd közben érdemes a mondatok után egy pillanatnyi szünetet tartani; 

• mindig ellenőrizze, kérdezze meg, a hallgatók értik-e a beszélgetés tartalmát 

 és tudják-e követni a mondandót;

• a fontos közlendőket mindig foglalja össze röviden, majd ismételje meg. 

− Időkeretek pontos betartása és betartatása:

 A kezdés és befejezés ideje a csoportvezetőkre éppúgy vonatkozik, mint a csoporttagokra. Ha 

rövidnek érzi az egyes feladatokra adott időt, úgy még az óra elkezdése előtt gondolja végig  

azokat a kulcsfogalmakat, amelyeket mindenképpen át akar adni, el akar mondani, és csak azzal 

az anyagrésszel foglalkozzon. A foglalkozások közben folyamatosan figyelje az órát, és mindig 

vesse össze azt, hol tart és kb. hol kellene tartania. Ennek megfelelően gyorsíthat vagy lassíthat 

mondanivalóján. Ez azonban nem mehet a tananyag vagy a megértés rovására. 

− Csoporttagok speciális szükségleteinek ismerete:

 A tréner készüljön fel előzetesen a csoporttagok speciális szükségleteiből, tulajdonságaiból  

(pl. cukorbetegség, valószínűsíthető epilepsziás rohamok, közlekedési, tájékozódási  

nehézségek stb.) 

− Az elméleti órákkal kapcsolatos teljeskörű adminisztráció vezetése.
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A kísérőkkel kapcsolatos szakmai elvárások 

− A gyakorlat vezetése, együttműködés a munkáltatókkal.

− A gyakorlat adminisztrációja, részvétel a felmérésekben, értékelésekben.

− A kísérő legyen híd a munkahelyeken dolgozó munkatársak és a gyakorlatban részt vevő fiatalok 

között, ezzel segítve – és egyben tanítva – a két fél közötti kapcsolatteremtést. 

− A kísérő mutasson példát a sérült fiatalokkal való kapcsolatteremtésre, kommunikációra, de egy-

úttal legyen minta is a sérült fiatalok számára a munkahelyi kommunikáció elsajátításához.

− A kísérő magatartásával nyújtson segítséget a hallgatók számára a helyes munkahelyi viselkedés 

kialakításához.

− A gyakorlat indulásakor segítse a résztvevők eligazodását a számukra ismeretlen munkahelyi kör-

nyezetben, segítse az alá-fölérendeltségi viszonyok, szabályszerűségek, ok-okozati összefüggések 

megértését, majd a gyakorlat előrehaladtával fokozatosan vonuljon háttérbe, hogy a hallgatók megta-

pasztalhassák az önállóságot.

− A kísérő együtt dolgozik a hallgatókkal, de nem helyettük.

− A kísérő saját munkájával pótolja az elmaradó munkát, javítja a pontatlanságokat.

− A kísérő fontos feladata a közlekedésben való segítségnyújtás, a közlekedési eszközökön való 

magatartásforma mutatása, a közlekedési szabályok betartatása.

− A kísérő feladata a baleset- és munkavédelmi ismeretek átadása.

− A kísérőnek kulcsszerepe van a fiatalok megfigyelésében, mely alapján a fiatalok végső értékelése  

megszületik.

A gyakorlati oktatás kiscsoportos formában való kialakítása (2 hallgató + 1 kísérő) nem luxus. A módszertan  

lényegi eleme tágabban a társadalmi elfogadás előmozdítása, szűkebben a munkahelyi beilleszkedés  

támogatása. A cél nem csupán minél több praktikus tudás átadása a gyakorlati helyszíneken, hanem a 

sérült fiatalok beilleszkedésének segítése normál munkahelyre nem fogyatékos emberek közé, egyúttal a 

munkahely és dolgozóinak érzékenyítése a fogyatékosság irányában. Ha 5-6 fős vagy nagyobb csoportban 

érkeznek a sérült fiatalok a munkahelyre, várhatóan különmunkát kapnak, akár külön helyiségben dol-

goznak, akár a többi dolgozótól elkülönítetten, így az integráció nem vagy jóval nehezebben valósul meg. 

Ahhoz, hogy a dolgozók igazán megismerhessék a sérült fiatalokat, személyes kapcsolat kialakításra van 

szükség.

Másrészt a munkáltató számára is nehézséget jelenthet egy nagyobb létszámú csoport fogadása, a részt-

vevők számára megfelelő munka biztosítása – ez mindenképpen több odafigyelést tesz szükségessé, és 

nagyobb felelősséggel jár.

A kiscsoportos gyakorlati oktatás emellett a fiatalok egyéni reakcióinak, képességeinek megismerésére is 

több lehetőséget teremt, későbbi támogatásukhoz is több fontos információval szolgál.
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Az elméleti órákhoz hasonlóan a gyakorlati oktatás esetében is lényeges a jelenlét vezetése, az elvég-

zett feladatok, napi megfigyelések lejegyzése, amihez külön dokumentációs eszközt érdemes bevezetni. E  

jelenléti ívet mind a gyakorlati oktatók és kísérők, mind a résztvevők aláírják, ezáltal jól figyelemmel  

kísérhető a hiányzások mértéke is. 

Mentori tevékenység

A projekt keretében a bevont célcsoporttagoknak állandó mentoraik vannak. Ők esetgazdaként minden, 

a tag tájékoztatásával, bevonásával, felkészítésével, gyakorlati helyre kísérésével, munkahelyfeltárás-

sal, a mentorált munkába állításával, betanításával és utókövetésével kapcsolatos információt, feladatot  

kezelnek és végrehajtanak a projektben megvalósuló két szolgáltatás (Munkahelyi Gyakorlat és Támogatott  

Foglalkoztatás) ideje alatt.

Ez azt jelenti, hogy a mentor közvetlenül – partneri kapcsolatban is – dolgozik a projektben résztvevő cél-

csoporttagokkal, végigkísérve és segítve a programban való előrehaladásukat.

Általánosságban a munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű, enyhe fokban értelmi fogyatékos 

fiatalok nyílt munkaerőpiacra való belépésének segítése, helyzetének kezelése, összehangolt munkát, 

komplex megsegítést igényel. A személyes megsegítést nyújtó mentornak, mint szakembernek, a szoci-

ális és pedagógus szakmák speciális összefonódásával, valamint sajátos tudásanyagával és ismereteivel 

kell rendelkeznie.

A mentor feladata, hogy a munkaerőpiacon, illetve a mindennapi életben nélkülözhetetlen készségek 

és képességek (kommunikáció, konfliktuskezelés, beilleszkedés, feladattudat, kitartás, önérvényesítés)  

területén fejlessze a mentoráltat. 

A mentorok projektfeladatokat is ellátnak: közreműködnek a csoportos felkészítés elméleti és gyakorla-

ti részének megvalósításában, majd elláthatják a Támogatott Foglalkoztatás tanácsadói szerepkörét. A 

mentorok továbbá rendszeresen részt vesznek olyan értékelő megbeszéléseken, amelyek célja egyrészt a 

program résztvevőivel kapcsolatban felmerülő aktuális szakmai kérdések megvitatása (esetmegbeszélés  

és -követés), másrészt a program következő lépéseinek megbeszélése, valamint az elmúlt időszak  

értékelése. Amennyiben mód van rá, nagyon hasznos, ha a mentorok részt vesznek rendszeres szakmai 

szupervíziókban is, amikor más szakemberekkel megbeszélhetik a felmerült problémákat, nehézségeket. 

A mentorok szintén kapcsolatban vannak és együttműködnek a munkáltatóval. Összességében a mentorok  

magas szakmai színvonalon, involváltan, kreatívan és proaktívan dolgoznak mind a fogyatékos résztvevőkkel  

végzett közvetlen munkában, mind az egyéb projekttevékenységekben.

A fogyatékos fiatalokkal végzett munkájukat rendszeresen dokumentálják. 
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Tapasztalatok

A megvalósított programban egy-egy csoporttal (3-12 fő) 3 szakember dolgozott: egy programvezető és 

két mentor. Az ő munkájukat esetenként az ügyvezető, a pénzügyi vezető és – a program pályázati keretben 

történő megvalósítása révén – egyéb adminisztratív feladatokat ellátó kollégák, valamint a munkáltatói 

kapcsolattartó segítették.

A mentoráltak kiválasztása egy csoportindító megbeszélésen történt a jelentkezőkről gyűjtött információk 

és személyes interjúk tapasztalatai alapján. 

A programfeladatokat a mentorok és a programvezető az egyéni tapasztalatok, ismeretek, képességek 

alapján osztották fel egymás között. Így például a mentorok részt vettek az ütemezés kialakításában,  

felhasználták munkáltatói kapcsolataikat a munkahelyek feltárásában. Ők voltak az elméleti oktatók és a 

gyakorlati kísérők is, így nem csak mentorálási feladatokat láttak el, hanem több helyzetben és szempontból  

is megfigyelhették a fiatalokat.

A sokféle feladat és funkció ellátása ugyan nagyon megterhelő volt számukra, azonban ezzel a módszerrel 

a szakemberek költséghatékony módon, a szükséges emberi erőforrás minimumával tudták megvalósítani  

a programot.

A mentorok a program során rendszeresen tartottak esetmegbeszélőket, melyek jó alkalmat nyújtottak 

a tapasztaltak összegzésére, a fiatalokkal kapcsolatos helyzetek megbeszélésére, az információcserére, 

a programmal és feladataikkal kapcsolatos nehézségeik megbeszélésére, így egymás támogatására is.

Ilyen rendszeres tapasztalatösszegző megbeszélés minden olyan szervezet, intézmény számára javasolt, 

amely ilyen munkára felkészítő módszer bevezetését tervezi.

A program ideális megvalósítása érdekében mindenképpen javasolt programkoordinátor vagy programvezető 

alkalmazása. A programmegvalósító szervezet saját hatáskörben és a rendelkezésre álló emberi erőforrás 

függvényében dönthet arról, hogy a mentorok kísérői és oktatói feladatokat is ellássanak-e.

4. Ütemezés

Javasolt ütemezés:

A felkészítés indulása előtt elengedhetetlen a résztvevők és hozzátartozóik tájékoztatása a programról  

még abban az esetben is, ha a hallgatók előzetes informálása, toborzása és kiválasztása során már  

bemutattuk a program menetét, céljait és a program nyújtotta lehetőségeket.

A tájékoztató alkalom lehetőséget nyújt a tagok és az oktatók bemutatkozására, a megismerkedésére, a 

csapatépítésre.
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Célszerű, ha a tájékoztató alkalom az elméleti órákhoz képest kötetlenebb, fesztelenebb hangulatú, mert így  

lehetőséget ad arra, hogy a leendő hallgatók (esetleg szüleik) a csoport előtt feltegyék a programmal kapcsolatos  

kérdéseiket, beszéljenek félelmeikről, a közlekedési problémák áthidalásáról. 

A csoportos felkészítés végén szintén hasznos, ha egy külön alkalmat szentelünk a program során  

szerzett élmények összegzésére, a gyűjtött tapasztalatok csoportos feldolgozására, visszajelzések  

adására. Ehhez bármilyen gyakorlat alkalmazható, amelynek célja, hogy közösen, lehetőség szerint  

egymás előtt értékeljük vagy megosszuk élményeinket az elmélettel és a munkahelyi gyakorlattal  

kapcsolatban. 

Ajánlott ütemterv az 5 hetes felkészítésre

Az első hét intenzív elméleti felkészítése után a gyakorlatok 2 héten át, hetente 2-szer, alkalmanként 4 

órában valósulnak meg. 

1 hét

Programindítás

Ismerkedés 

Felmérések

Szerződéskötés

2. hét

Elméleti felkészítése – 4x4 óra

3-4. hét

Gyakorlati felkészítés nyílt munkaerő-piaci munkahelyeken – 2x4 óra

5. hét  

A felkészítés ünnepélyes lezárása

Egyéni pályatanácsadás

A módszer megengedi az eltérést a fenti ütemezéstől (pl. az elméleti foglalkozások gyakorlati napokra is  

tehetők, az első tájékoztató óra összevonható az első elméleti órával stb.), vannak azonban olyan szempontok,  

melyeket érdemes betartani:

− Fontos, hogy intenzív elméleti szakasszal készítsük fel a fiatalokat a nyílt munkaerőpiacra  

történő kilépésre.

− A gyakorlatot kísérő elméleti foglalkozások lehetőséget adnak a gyakorlaton történtek 

csoportos feldolgozására, így az elméleti órák összevonása, és nem a gyakorlattal  

párhuzamosan történő megtartása hátrányokkal járhat.

− Ugyanígy nem ajánlott a gyakorlati alkalmak összevonása sem.
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Tapasztalatok

A felkészítés zökkenőmentes megvalósításához ajánlott a gyakorlati helyek előzetes felkeresése, felké-

szítése és szerződéskötés. A projekt során ugyanis egy esetben változtatni kellett a gyakorlati helyszínen, 

mert a munkáltató időbeli korlátok miatt nem tudta vállalni a csoportok fogadását. Ezután egy hasonló 

feltételekkel rendelkező fogadó munkahelyet kerestünk.

Az iskolai képzésben részt vevő gyakornokok esetében módosítani kellett a felkészítés ütemezését, hogy 

az összeegyeztethető legyen iskolai elfoglaltságaikkal. Ez a változtatás azonban nem hátráltatta a felké-

szítés eredményességét. A későbbiekben is ajánlott a módszertan rugalmas alakítása az adott igényekhez.

5. Értékelés, dokumentáció

A felkészítés során az abban dolgozó szakemberek folyamatosan megfigyelik és értékelik a résztvevőket, 

magát a programot, valamint annak széles spektrumú hatását. Az értékelés egy része szóban, szakmai 

megbeszélések formájában történik, melyek során a programvezető, az elméleti és gyakorlati oktatást 

végző szakemberek kicserélik tapasztalataikat a résztvevőkről, az elméleti órán tapasztaltakról, az elmé-

leti tananyagról, a munkahelyekről és az ott végzett gyakorlatról. Az értékelés egy másik része azonban 

írásos dokumentációhoz kapcsolódik, melyhez bármikor, a csoportos felkészítés lezárulását követően is 

vissza lehet nyúlni, s mely ezáltal fontos információkkal szolgál a program későbbi (pl. Támogatott Foglal-

koztatás szolgáltatás) szakaszaiban.

A résztvevők értékelésének egyik legfontosabb dokumentációs eszköze a Megfigyelési szempontsor, mely 

az általános adatok felvételén túl mind a gyakorlati helyszíneken, mind az elméleti órákon tapasztaltak 

rögzítésére szolgál. Minden fogyatékos résztvevőhöz külön megfigyelési szempontsor tartozik, mely kitér

− a résztvevő munkakészségére, munkahelyi viselkedésére (munkavégző képesség hossza,  

pihenés gyakorisága, koncentráció, önálló munkavégzés képessége, pontatlanságra való  

hajlam, utasítás megértésének képessége, tájékozódási képesség, motiváció, munkafegyelem);

− a résztvevő munkatársi kapcsolataira (beilleszkedési készség, kommunikáció, hierarchia  

megértése);

− a gyakorlat során bekövetkező változásokra;

− a megfigyelések alapján javasolt munkatípusokra, munkakörnyezetre, munkaidőre;

− az elméleti foglalkozásokon tett megfigyelésekre (pontosság, figyelem, aktivitás, motiváció, kife-

jezőkészség, artikuláció, íráskészség, olvasáskészség, szövegértés, számolási készség, térbeli 

és időbeni orientáció, frusztrációtűrés, témákban való jártasság).

A megfigyelési szempontsor használatával nemcsak az egyes gyakorlati helyszínekhez kapcsolódóan je-

gyezhetők fel a tapasztalatok, de segítségével összehasonlítható a hallgatók egy-egy gyakorlati helyszínen 

tapasztalt munkája, viselkedése, kommunikációja, illetve ezek változása. 
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Tapasztalatok

A felkészítés során minden résztvevőnek külön mappája volt. Ebbe bekerültek a fentebb leírt programdo-

kumentációs elemek egy-egy résztvevővel kapcsolatban, valamint a hivatalos iratok és a gyakorlati jegyző-

könyvek. Ezt kiegészítette az elektronikusan vezetett mentori napló, melyet a mentorok vezettek a hozzá-

juk kapcsolódó mentorált résztvevőkről, és minden, a mentor és a mentorált közötti esemény folyamatos 

rögzítésére szolgált. 

A Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatásba átkerült résztvevőkről ezenkívül egyéni munkavállalási terv is 

készült a szolgáltatásba való átkerülésüket követően. Ez utóbbiban a fejlesztendő területeket, a fejlesztés 

javasolt módját, a megoldandó nehézségeket, a fejlesztésekkel kapcsolatban elért eredményeket vezette 

a mentor a munkába álló fiatallal kapcsolatban.

Ezt követően már csak elektronikus formában történt dokumentáció, ami a csoportos felkészítéstől a 

munkába állásig és az utókövetésig tartalmazta a szükséges elemeket. Ennek jelentősége a Támogatott 

Foglalkoztatás módszertan minőségének biztosítása.

6. A csoportos felkészítés lehetséges kimenetelei

A csoportos felkészítést működtető szakemberek több szempontból is megfigyelik és értékelik a résztvevő-

ket. Ezek közül a legfontosabbak, hogy mennyire sikerül a fogyatékos fiatalnak elsajátítania és megértenie 

az elméleti anyagot, sikerrel alkalmazza-e a gyakorlatban az elméleti órákon hallottakat, valamint hogyan 

alakul a résztvevők gyakorlati helyeken történő munkavégzése, munkahelyi beilleszkedése, kommuniká-

ciója, a felnőtt élettel és munkavégzéssel kapcsolatos egyéb elvárások teljesítése. Ezáltal a felkészítés 

végére a fogyatékos fiatalokkal dolgozó oktatók és mentorok részletes képet kapnak arról, a fiatalok közül 

ki az, aki kész a nyílt munkaerő-piaci munkavállalásra, ki igényel további felkészítés, fejlesztést, és ki az, 

akinek a nyílt munkaerő-piaci elhelyezés helyett a védett közegben való munkavégzés a reális perspektíva.

A csoportos felkészítésben dolgozó szakembergárda mellett a résztvevők is – saját tapasztalataik és men-

toraik visszajelzései révén – képet kapnak a nyílt munkaerő-piaci elvárásokról, megtapasztalják saját telje-

sítőképességüket, teherbírásukat, szembesülnek a munkavállaláshoz szükséges ismeretek mennyiségé-

vel, így nagyobb eséllyel tudnak reális döntést hozni saját jövőjüket illetően.

A szakemberek visszajelzései és a fiatalok élménybeszámolói révén a fogyatékos fiatalok szülei, támogatói 

is reálisabban láthatják gyermekeik erősségeit és korlátait, jobban el tudják képzelni gyermekeik mun-

kahelyi teljesítményét, ezáltal segítséget kapnak ahhoz, hogy reális terveket alakítsanak ki gyermekeik 

jövőjével kapcsolatban.

Ideális esetben megegyezik a mentorok, a résztvevő fiatal és a szülők, támogatók elképzelése a fogyatékos  

fiatal jövőbeni munkavállalási lehetőségeiről. Ennek eléréséhez rendkívül fontos, hogy a szakemberek  

ne csak a folyamat végén, de végig a felkészítés során többször is visszacsatolják benyomásaikat,  

Munkahelyi Gyakorlat Módszertani ajánlás  II. A program bemutatása
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tapasztalataikat az érintetteknek. A visszajelzés a hallgatók munkájáról és haladásáról elsősorban egyéni 

visszajelzést jelent, és meg kell különböztetni attól a csoportos visszajelzéstől és élményfeldolgozástól, 

amelyik az ütemtervben a csoportos felkészítés utolsó napját követően szerepel.

A csoportos felkészítés lezárultával és annak tapasztalatait figyelembe véve a cél a sérült fiatal és a család 

képességeihez és döntéséhez igazodó lehetőség megtalálása a fiatal számára, mely lehet:

− a családba való visszatérés,

− nappali ellátás,

− védett közegben történő munkavégzés vagy

− Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatásba való átkerülés, és ennek keretében nyílt  

munkaerő-piaci, normál munkahely keresése.

Tapasztalatok

A csoportos felkészítés végén a csoport minden tagja kapott visszajelzést a felkészítés során tapasztal-

takkal kapcsolatban. Általánosságban elmondható azonban, hogy – folyamatosan, mind a négy csoport 

esetében – több fiatal is meglepetésekkel szolgált a mentorok számára az elért teljesítmény, motiváció, 

munkakészség tekintetében. A fiatalok többsége a mentorok által vártnál jobban teljesített, pontosabban 

és többet dolgozott, jobban beilleszkedett, jobban igyekezett.

A program ideje alatt 5 fiatalnak sikerült nyílt munkaerő-piaci körülmények között elhelyezkednie a  

Támogatott Foglalkoztatás módszertanának segítségével. Ezek között a munkahelyek között mindegyik új 

munkáltató a Salva Vita Alapítvány életében. Büszkeséggel töltötte el az Alapítvány munkatársait az, hogy az 

ötödik munkavállaló olyan munkahelyen helyezkedett el, amelyiknek egy másik telephelyén már dolgozott  

egy, a csoportos felkészítésből kikerült fiatal ügyfelünk. A cég HR vezetője jelezte a programban dolgozó 

munkatársaknak: kollégái olyan elégedettek, hogy még egy ugyanilyen munkaerőre van szükségük.  

Munkahelyi Gyakorlat Módszertani ajánlás  II. A program bemutatása
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III. EGYÜTTMŰKÖDÉS A MUNKÁLTATÓKKAL

Toborzás, tájékoztatás

A program során a résztvevők gyakorlatukat normál – nyílt munkaerő-piaci – munkahelyen végzik, ahol 

egyszerű, betanítható munkát végeznek. 

A programmal együttműködő munkahelyek megtalálásához elengedhetetlen a csoportos felkészítést 

megelőzően a munkahelyek – a résztvevőkéhez hasonló – toborzása. E toborzás jelenti a potenciálisan  

bevonható munkáltatók felkutatását, tájékoztatását a programról, annak minden szakaszáról és a bekap-

csolódási lehetőségekről. A toborzás már önmagában lehetőséget nyújt a társadalmi szemléletformálásra, 

a felelősségvállalás növelésére, és hozzájárulhat az egyes munkáltatók elköteleződésének kialakításához.

A munkáltatók toborzása nem egyszeri folyamat, a programmal párhuzamosan is zajlik, mindig alkalmaz-

kodva annak aktuális szakaszához, igényeihez.

A programhoz csatlakozó munkahelyek toborzásához érdemes számba venni az adott településen működő 

potenciális fogadó cégeket, melyek változatos, ám egyszerű munkatípusokat és többféle munkakörnyezetet  

tudnak kínálni, és amelyek nagy eséllyel csatlakoznak a programhoz. A munkáltatók toborzásánál kiindul-

hatunk saját kapcsolatrendszerünkből, előnyben részesülhetnek az intézménnyel már kapcsolatban álló 

munkahelyek, mert e helyeken ismertségünkből fakadóan jóval könnyebb a tárgyalás, a munkáltató megy-

győzése, és személyünk is garanciaként szolgál. A személyes kapcsolatrendszer azonban véges, ezért 

minél több új munkahelyet sikerül megnyernünk a programnak, annál nagyobb lesz az a szemléletformáló 

hatás, amelyet a program által elérhetünk az adott településen.

Új munkáltatók eléréséhez közzétehetünk hirdetést, figyelhetjük az írott és elektronikus sajtóban meghir-

detett munkaköröket, információforrásként felhasználhatók a cégjegyzékek, telefonkönyvek, helyi kiadvá-

nyok, internetes cégadatok. De új munkáltatók toborzását kezdhetjük telefonos megkeresés, propaganda 

révén is.

Új munkáltatók meggyőzésében – akár telefonon, akár személyesen, akár írásban keressük meg először 

– nagy segítséget jelent, ha előre átgondolt szóbeli vagy írásos tájékoztató anyaggal rendelkezünk, mely-

ben olyan referencia-munkahelyekre is kitérünk, melyekkel az intézménynek már volt kapcsolata. Az első 

– telefonos vagy írásban történő – megkeresés során az elsődleges cél mindig az, hogy időpontot egyez-

tessünk személyes találkozóra, mely alkalommal már nyugodtabb körülmények között és jóval bővebben 

tudunk tájékoztatást adni a programról, s lehetőség van a felmerülő kérdések megválaszolására is.

A munkáltatók bevonását segítendő többfajta érvet érdemes összegyűjteni a programmal kapcsolatban, 

melyeket akár a telefonos megkeresés, akár a személyes találkozó során bevethetünk a cél érdekében. 

Ilyen meggyőző érvek lehetnek:
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− Bérezés nélküli munkavégzést kínálunk.

− Csak kis csoportban érkezünk.

− A fiatalok mentorral érkeznek, aki elvégzi a betanítást, az ellenőrzést, és kijavítja az  

esetleges pontatlanságokat.

− A munkahely dolgozói tapasztalatot szerezhetnek az értelmi sérült emberekről, bepillanthatnak 

az életükbe.

− A vezetők – saját tapasztalataiknak köszönhetően – felkészültté válnak megváltozott munkavégző 

képességű emberek foglalkoztatására.

− A munkahely a programot integrálhatja társadalmi felelősségvállalás programjába, vagy e prog-

ram révén kialakíthatja társadalmi felelősségvállalás programját.

A munkáltatóval való személyes találkozást megelőzően fontos előre tájékozódni a cégről, az ott jellemző 

munkáltatói légkörről, öltözködési és viselkedési szabályokról. (Ezen információkra feltétlenül szükségünk  

lesz abban az esetben is, ha sikerül a munkáltatót bevonni a program bármely szakaszába).

A személyes találkozás legfontosabb célja a program fogadásának elérése és a munkáltatói elvárások 

tisztázása.

Amennyiben sikerült a programot fogadó munkahelyeket találnunk, a további feladatok várnak ránk:

− A munkahelyi vezető és a munkahely dolgozóinak felkészítése az értelmi sérült fiatalok fogadá-

sára – egyénileg és csoportosan is. A felkészítés során 

• tájékoztatást kell nyújtanunk a fiatalok erősségeiről és fogyatékosságukból fakadó 

 gyengeségeikről, korlátaikról;

• tájékoztatást kell nyújtanunk a program céljáról és lebonyolítási módjáról;

• alkalmat kell teremtenünk arra, hogy a munkahely vezetői és a dolgozók beszélhessenek  

 félelmeikről, kételyeikről, választ kaphassanak a programmal kapcsolatos kérdéseikre.

− A munkahely általános felmérése és átvilágítása a munkahely szociális, fizikai és szervezeti  

jellemzőinek feltérképezése és a szóba jöhető munkakörök megtalálása érdekében.

− A fogyatékos fiatalok számára megfelelő munkatípusok és munkakörök kiválasztása – a munkál-

tatóval közösen és a felmérés során szerzett tapasztalataink felhasználásával.

− A kiválasztott munkakör vagy munkakörök elemzése.

− Az adott munkahely és munkakör adaptálása – amennyiben szükséges.

Feladatunk nemcsak a programmal együttműködő munkahelyek megtalálása és felkészítése, de dolgoz-

nunk kell azon is, hogy a már programhoz csatlakozott cégeket megtartsuk – a köztünk lévő kapcsolat 

ápolásával, folyamatos megújításával. Érdemes szem előtt tartani, hogy bármely gyakorlati helyszín lehet 

potenciális alkalmazó munkahely.

Munkahelyi Gyakorlat Módszertani ajánlás  III. Együttműködés a munkáltatókkal
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Szerződéskötés

A program megkezdése előtt együttműködési megállapodást kell kötnünk a gyakorlati programot fogadó 

munkahelyekkel, melyben mind a programot lebonyolító intézmény, szervezet, mind a fogadó munkahelyek  

vállalásait rögzítjük.

A munkahely vállalásai:

− milyen rendszerességgel és alkalmanként mennyi időre biztosít munkavégzést és ahhoz szüksé-

ges munkaeszközöket;

− biztosítja a balesetelhárítási és munkavédelmi oktatást;

− az intézmény azonnali értesítése a programot érintő változásokról.

Az intézmény vagy szervezet vállalásai:

− milyen rendszerességgel és alkalmanként mennyi időt dolgoznak a résztvevők az adott munka-

helyen;

− kísérőt és mentort biztosít a fiatalok mellé, megszabja feladataikat;

− kijelöli a programfelelőst, megszabja feladatait;

− az elvégzett munkáért semmilyen jellegű ellenszolgáltatásra nem tart igényt;

− a munkahely azonnali értesítése a programot érintő változásokról.

A megállapodásban szerepelnie kell, hogy mettől meddig érvényes. Az érvényesség lejárta lehet egyúttal 

a projekt záró dátuma is.

Az együttműködési megállapodásban fontos kitérni arra is, hogy a munkahely mely egységében és milyen 

munkakörben fognak dolgozni a fiatalok.

A megállapodásban névvel kell szerepelnie annak a munkahelyi dolgozónak, akihez az intézmény a  

gyakorlattal kapcsolatban fordulhat, valamint az intézményi programfelelősnek és elérhetőségének, akit 

a munkáltató a gyakorlat kapcsán felmerülő kérdéseivel, problémáival megkereshet.

Az együttműködési megállapodást a programért felelős intézmény vezetője és a munkahely vezetője 

írja alá. 

Tapasztalatok

A munkahelyek, mint lehetséges gyakorlati helyszínek felkutatása során fontos, hogy minden szervezet 

újra és újra térképezze fel meglévő kapcsolati hálóját is, hiszen a partnercégeknél bekövetkező változások 

miatt bármikor szükségük lehet új munkaerőre. Azonban mindenképpen fontos olyan munkahelyeket is 

megnyerni a programnak, amelyek eddig kívül estek a szervezet látókörén. Az új munkáltatói kapcsolatok  

kialakítása a szervezet számára is sok előnnyel járhat, másrészt a település lakossága így szélesebb  

körben szerez információt a fogyatékos fiatalok munkájáról, a megvalósító szervezet céljairól és az általa 

indított egyéb programokról.

Munkahelyi Gyakorlat Módszertani ajánlás  III. Együttműködés a munkáltatókkal
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A Salva Vita Alapítványnak viszonylag kiterjedt a kapcsolatrendszere, ezért nem okozott nagy problémát 

háromféle munkahelyen, háromféle munkakörben találni gyakorlati helyet. Ezek a következők voltak:

- Borhy Kertészet – kertészeti kisegítői munka

- Tesco Global Zrt. (Aréna Pláza) – árufeltöltői munka

- Nova Apartments – takarítói munka

Negyedikként nagyon szerettünk volna olyan munkahelyet találni, ahol a fiatalok irodában is dolgozhat-

nak. Az a tapasztalatunk ugyanis, hogy viszonylag sokukat érdekli az irodai munka, miközben nincs vagy 

kevés a tapasztalatuk a tekintetben, pontosan mivel töltik az idejüket az ilyen munkahelyeken dolgozók. 

Ekkoriban kereste meg az Alapítványt egy, a témára fogékony és az iránt érdeklődő fogászati labor, hogy 

nagyon érzékenyek és érdeklődnek a téma iránt, viszont eddig nem szerettek volna alkalmazni MMK dol-

gozót. A laborban egyébként adminisztratív munkavégzésre gondoltak a tulajdonosok. Így lett a negyedik 

partner munkahely a Madentalabor Kft., ahol fiataljaink irodai kisegítői feladatokat kaptak. A harmadik és 

negyedik csoport tagjai ekkor még iskolába jártak, így sajnos ezt a két csoportot már nem tudták fogadni.

Egy korábbi partner munkáltatónk, a Brick Visual azonban a segítségünkre sietett, és felajánlotta, hogy 

irodai kisegítői feladatokkal látja el ennek a két csoportnak a résztvevőit is. 

Munkahelyi Gyakorlat Módszertani ajánlás  III. Együttműködés a munkáltatókkal
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IV. TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁS

Fiatalok a Támogatott Foglalkoztatásban

Azok a fiatalok, akik sikeresen elvégezik a csoportos felkészítést, azaz az elméleti oktatás és a munkahelyi 

feladatok ellátása során fejlődnek munkaerő-piaci kompetenciáik, továbbá motiváltak a munkavállalásra, 

és a csoportos felkészítés befejezésekor készült értékelések is azt mutatják, hogy felkészültté váltak a nyílt 

munkaerő-piaci elhelyezkedésre, bekerülhetnek a Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatásba. A program  

e szakaszában a szakemberek új együttműködési megállapodást kötnek a fiatallal, mely már a fiatal  

és a mentor vagy foglalkozási tanácsadó azon vállalásait rögzíti, amelyek a sikeres elhelyezkedést és  

beilleszkedést szolgálják.

E megállapodást a mentor vagy foglalkozási tanácsadó és a megváltozott munkaképességű személy vagy 

törvényes képviselője írja alá.

A Támogatott Foglalkoztatás (TF) szolgáltatás személyre szabott, önkéntes együttműködésen alapuló  

alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás. Célja nemcsak a munka világába történő beillesztés, hanem a 

közösségi integráció, vagyis a társadalom életében való aktív részvétel segítése.

A TF szolgáltatás célcsoportjába általánosságban olyan emberek tartoznak, akiknek a nyílt munkaerőpiacon  

speciális támogatás nélkül nehézségei lennének a fizetett munka megszerzésében és megtartásában. 

A kapcsolódó problémák tárháza széles, a célcsoportba pedig beletartoznak olyan emberek is, akiket  

hagyományosan „alkalmazhatatlannak” tartanának. A módszer eredetileg tanulásban akadályozott és  

értelmi sérült személyek támogatására született, majd fogyatékos emberek más csoportjainál is sikeresnek  

bizonyult (pl. mozgássérült, pszichoszociális fogyatékkal élő, látássérült, hallássérült és autizmussal élő 

személyek esetében).

A TF szolgáltatás alapfilozófiája, hogy partneri együttműködés során a sérült személy méltóságának  

megőrzésével biztosítsa a „megfelelő személyt a megfelelő helyre” elv érvényesülését. A TF szolgáltatás 

nyújtásakor a szolgáltató hídszerepet tölt be a munkáltató és a munkavállaló között, és ezzel segíti a  

sikeres munkahelyi integrációt. 

A TF szolgáltatás a „valódi munkát” támogatja, azaz a nyílt munkaerőpiacon, integrált munkakörülmények 

között folyó, fizetett munkát. A „valódi munka” olyan munkahelyeken folyik, ahol meghatározott tevékeny-

séget folytatnak a munkaadó által kitűzött cél elérése érdekében, és az ott dolgozó embereket megfizetik 

azért, hogy ezt a tevékenységet elvégezzék. A támogatott munkavállaló tehát ugyanazt a bért és béren 

kívüli juttatásokat kapja, mint az ugyanolyan munkakört betöltő nem megváltozott munkaképességű, ép 

dolgozók. 
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A TF szolgáltatás tevékenységét egységes sztenderdek mentén, egységes munkafolyamatokkal,  

szakképzett tanácsadók segítségével végzi. A szolgáltatás közvetlen és közvetett munkaerő-piaci  

elemekből épül fel. 

A TF szolgáltatás klasszikus főbb elemei:

• Kapcsolatfelvétel

• Felmérés

• Felkészítés a munkavállalásra 

• Munkahelyfeltárás

• Munkáltató bevonása, munkáltatói profil készítése, munkakör adaptálása

• Betanítás

• Támogatás a munkahelyen

• Utókövetés (az elhelyezést követő legalább 6 hónapban)

Tapasztalatok

A TF szolgáltatás projektben való alkalmazásához a klasszikus módszer több ponton módosításra szorult:

− Átalakult a folyamat első, felmérés szakasza, hiszen a TF-be érkező fogyatékos fiata-

lok már nem voltak ismeretlenek a mentorok előtt. Az intézmény ugyanis, melynek ta-

nulói voltak, sok információval rendelkezett róluk, pedagógusaik, mentoraik jól ismer-

ték őket és életkörülményeiket, tanulóéveik alatt több ponton értékelték és felmérték őket.  

Továbbá a TF szolgáltatást megelőző projektszakaszban egy komplex képesség- és  

kompetenciafelméréssel indult csoportos felkészítésben vettek részt, melyben oktatóik, kí-

sérőik és mentoraik kidolgozott szempontrendszer alapján folyamatosan megfigyelték és 

értékelték őket egy új, a munka világához kapcsolódó – elméleti és gyakorlati elemeket  

ötvöző – oktatási területen. Így összességében annyi információ állt rendelkezésre a TF szolgál-

tatásba átkerülő fiatalokról, mely szükségtelenné tette a további felméréseket.

− Lerövidült a munkavállalásra való felkészítés szakasza is, hiszen a program olyan csoportos  

felkészítésként szolgált, amelynek célja éppenhogy a munkavállaláshoz szükséges ismeretek át-

adása és elmélyítése volt, több valós munkahelyen történő gyakorlatszerzéssel a munkahelyi ta-

pasztalatok bővítését szolgálta. A csoportban részt vevő fogyatékos fiatalok olyan praktikus tudás 

birtokába is kerültek (pl. álláskeresési technikák, önéletrajz- és motivációslevél-írás, álláskere-

séshez szükséges ismeretek, készségek), amely segítette álláskeresésüket, és motiválta őket. 

Azaz a felkészítés során szerzett elméleti és gyakorlati felkészítés meghaladhatta a TF szolgál-

tatás felkészítő szakaszát. 

− Egyszerűsödött a munkáltatók feltárása, TF-be való bevonása, mivel a csoportos felkészí-

tési program előkészítése és a több alkalommal megszervezett munkáltatói fórumok során a  

programban dolgozó szakemberek több munkahellyel is kapcsolatba kerültek, több munkáltatót 
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is tájékoztattak a program céljairól és a bekapcsolódás lehetséges pontjairól. A munkahelyfeltárás  

és -tájékoztatás révén a szakemberek egyfajta rutinra is szert tettek, melyet nagy haszonnal tudtak  

kamatoztatni akkor is, amikor már fogyatékos fiatalokat foglalkoztató munkáltatókat kerestek. 

Változatlan és fontos szakasz volt a TF szolgáltatásban a Támogatás a munkahelyen.

A munkahelyi támogatás mértéke és formája az adott fiatal és az adott munkáltató szükségleteitől,  

elvárásaitól, kívánságaitól függ. Fontos azonban, hogy a munkába állás teljes ideje alatt rendelkezés-

re álljon a szakember (mentor), és mind a munkavállalót, mind a munkáltatót a szükséges mértékben  

támogassa. Tipikusan ebbe a szakaszba tartozik a munkafolyamatok betanítása és a munkahelyi  

beilleszkedés segítése mindkét fél számára. 

A betanítás a Támogatott Foglalkoztatás módszertanának egyik leglényegibb, ugyanakkor legidőigényesebb  

szakasza. Értelmi sérült emberek esetében a valódi munkahelyi akadálymentesítés azt jelenti, hogy a 

foglalkozási szakember aktívan segíti a munkahelyi beilleszkedést és a munkafolyamat elsajátítását. Ez 

a segítségnyújtás nagymértékben meghatározza a hosszú távú foglalkoztatás lehetőségét, ezért kiemelt 

figyelmet fordítunk rá. A betanítási időszak hosszát a célcsoporttag és a munkáltató szükségletei, igényei 

határozzák meg. Előfordult, hogy elég volt 3 nap, de volt, hogy 2 hétig tartott a betanulás. Ez egy 8 órás 

állás betöltésénél azt is jelentheti, hogy egy tanácsadó 2 hétig csak 1 ügyféllel tud dolgozni.

A szakemberek (mentorok, tanácsadók) a sikeres elhelyezés után utókövetéssel továbbra is segítik a 

fogyatékos fiatalok munkahelymegtartását. Ennek eszközei a telefonos kapcsolattartás és személyes 

találkozások.

Munkáltatók bevonása, szemléletformálása

A projekt keretében kifejlesztett innovatív módszertan nemcsak az elsődleges célcsoportot segítette hozzá 

a sikeres elhelyezkedéshez, de a munkáltatók számára is praktikus információkat nyújtott a fogyatékosság  

kezeléséhez. A projekt során az abban dolgozó szakemberek folyamatosan információval látták el a  

projektben részt vevő munkáltatók vezetőit és munkatársait a társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó  

kérdésekben – például az akadálymentesítésről, a befogadó munkahely előnyeiről, a megváltozott munka-

képességű munkavállalók foglalkoztatásának HR vonatkozású kérdéseiről. Segítették tisztázni a munkál-

tatók és munkatársak fogyatékos emberekkel kapcsolatos nem mindig pontos elképzeléseit. 

Tapasztalatok

A program során 5 fiatalnak tudtunk segíteni a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésben. Ők a követke-

ző munkakörökben találtak állást: árufeltöltő, konyhai kisegítő, udvari karbantartó (2 fő), raktári kisegítő.  

További két embernek folyamatban van a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedése, ami sajnos nem fog  

beleférni ebbe a pályázati ciklusba. Egy fő már dolgozott a csoportos felkészítés ideje alatt is. Munkavégzése  
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közben olyan problémák merültek fel, amelyeket a csoportos felkészítés során tudtunk megfelelően ke-

zelni, ezért behívtuk az egyik csoportba. A munkahelye végül továbbra is alkalmazta, és – hála az újbóli 

felkészítésnek – maximálisan meg vannak elégedve ügyfelünkkel.

Rajtuk kívül további két ember helyezkedett el akkreditált munkahelyen, és húsz fő maradt még az iskolában  

– nekik lehetőségük nyílt egy további szak elvégzésére.

A programban a fiatalok nagy része nem rendelkezett még Komplex Minősítéssel, mert még vagy iskolába 

jártak, vagy még nem is voltak ismereteik a folyamatról. A minősítés megszerzése hosszú időt vesz igénybe.  

Ez nagyon megnehezítette az elhelyezést, minthogy a munkáltatók elsősorban komplex minősítéssel  

rendelkező embereket akarnak alkalmazni.  Az ügyintézés ideje alatt szükséges volt az egyéni felkészítés 

is, mert biztosítanunk kellett ügyfeleink tudásának szinten tartását. 

A tapasztalatok azt mutatják, ügyfeleink olyan sikeresek a munkájukban, hogy a programunkba bekapcso-

lódó munkáltatók támogatják további emberek általunk való elhelyezkedését is.
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