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A 2018 decemberi FSZK Hírlevélben adtunk hírt arról, hogy elindítottunk egy sorozatot, 

melyben a FOGLALKOZTATÁS 2018 pályázati program nyertes projektjeibe avatjuk be az 

érdeklődőket. 

Jelenlegi összefoglalónkban a „B” komponens nyertes pályázatai közül azokat mutatjuk be, 

amelyekben megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató szervezetek valamilyen 

termékfejlesztésre, foglalkoztatás bővítésre pályáztak. 

 

A Budapesten működő Rehab Force Nonprofit Kft. elkötelezett a megváltozott 

munkaképességű emberek foglalkoztatásában, így folyamatosan keresi a piaci 

lehetőségeket annak érdekében, hogy minél több területen biztosítson foglalkoztatást az 

érintettek számára. 

A pályázat keretében "Bake My Day” nevű péküzemük tevékenységét fejlesztik 

gyorsfagyasztott sütőipari termékek elkészítésével, az ehhez szükséges technológia 

kifejlesztésével és a termékek online értékesítésének bevezetésével. Olyan munkaköröket 

alakítanak ki, amely szaktudást nem igénylő csoportos munkavégzésre, illetve az online 

értékesítés szervezésében otthoni (távmunka) lehetőségre is módot ad fogyatékossággal élő 

vagy egészségkárosodott embereknek. 

A projekt során egy könnyen érthető, képes segédlettel ellátott, a sütőipari termékek 

gyártására és csomagolására vonatkozó, a munkafolyamatokat betanító, egyben az 

egészséges táplálkozásra is ösztöntő oktatási anyag, valamint egy weblap elkészítésére 

kerül sor.  

 

A nyíregyházi Élim Evangélikus Szeretetotthon fejlesztő foglalkoztatási palettáját kívánja 

bővíteni a pályázat által azért, hogy az intézmény lakói közül minél többen találjanak 

elfoglaltságot. Azt vallják, hogy annál könnyebb az ösztönzés a munkavégzésre, minél 

szélesebb a választék a tevékenységekből, s így nagyobb valószínűséggel találnak a lakók 

számára vonzó, képességeiknek megfelelő tevékenységet.  

A pályázatból egyrészt a foglalkoztatójuk tárgyi feltételeit javítják, másrészt kisebb méretű 

üvegházak beszerzését tervezik, mely segítségével különböző virágok termesztését tudják 

elindítani. Céljuk még új partnerek felkutatása az értékesítési színtér bővítése érdekében.  

A pályázat arra épül, hogy az eszközök beszerzésével, a partnerség kiszélesítésével 

megalapozzanak egy önfenntartó foglalkoztatási formát, mely egyben a fenntarthatóságot is 

jelenti az intézmény számára.  

 

A miskolci Szorgoskert Nonprofit Kft. 10 évvel ezelőtt kezdte el asztalosipari 

tevékenységét, ezen belül 3 évvel ezelőtt indította el a brikettgyártást, elsősorban 

főzőkonyhájának fűtése és meleg vízellátása céljából. A sikeres brikettgyártás után, a fűtési 

technológia fejlődésével lépést tartva beszereztek egy pellet gyártó gépet. Időközben 

azonban kiderült, hogy az alapanyagot biztosító fűrészüzemek már nem tudnak fűrészport 

garantálni számukra, ezért elkezdték a faág hulladékokból saját apríték gyártását, amihez az 

szükséges, hogy elegendő faág hulladék álljon rendelkezésükre.  

Jelen projektjük keretében céljuk, hogy megváltozott munkaképességű munkatársaikkal 30 

km-es vonzáskörzetben összegyűjtsék a kiskertekben és a közintézmények udvarán 

https://us8.campaign-archive.com/?u=396ff0bca3f748d779f9f119e&id=44d2742ef6


felhalmozódó levágott faágakat. Ezt a tevékenységet elősegíti, hogy az elmúlt 1 évben a 

katasztrófavédelmi előírások alapján gyakorlatilag lehetetlen (8 nappal előtte bejelentési 

kötelezettség van, és nagyon nagy a pénzbüntetés ennek elmaradása esetén) a faágakat az 

udvaron elégetni. Az elmúlt évben egyre többen keresték meg a szervezetet a faág hulladék 

hasznosítása kapcsán, melyet jelen projekt segítségével szerveznek egységes rendszerbe. 

A projekt egyrészt biztosítja a termeléshez szükséges alapanyag ingyenes és folyamatos 

rendelkezésre állását, jelentős környezetvédelmi hatást gyakorol, valamint a célcsoporti 

munkavállalók pozitív szerepkörben mutatkoznak be a tevékenység végzése során. A 

tevékenység hosszútávon fenntartható. 

A projekt elején a termelő eszközök generál szervízelése, a munkarend kialakítása, új 

célcsoporti munkavállalók szakszerű betanítása, géphasználati oktatása történik. Ennek a 

folyamatnak a bevezetése jelenti a projekt gerincét, mely a 8 hónapos projekt időszaki 

tesztüzem után fog beállni termelési üzemmódba. 

 

Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ jelen pályázatával az intézményben 

működő barkács műhelyének munkáját szeretné támogatni új eszközök vásárlásával, hogy 

az ott készült termékek még jobb minőségűek legyenek, illetőleg, hogy az évek óta tervezett 

fejlesztésük megvalósulhasson.  

Ennek keretében együttműködési megállapodást kötnek nevelési és oktatási intézményekkel 

arra, hogy véleményezések, javaslatok és személyes igények alapján tovább tudják 

fejleszteni a már meglévő termékeiket, valamint új ügyességi fajátékokat tudjanak tervezni és 

gyártani iskoláskorú, sajátos nevelési igényű diákok és óvodáskorú gyermekek számára.  

Az új termékek folyamatos népszerűsítése különböző, az Óbudai Rehabilitációs és 

Foglalkoztatási Központ által szervezett programokon, rendezvényeken történik, illetőleg heti 

egy alkalommal a Flórián Üzletközpontban árusítanak.  

A megvalósult projekt hatására a fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő középsúlyos értelmi 

fogyatékos fiatalok munkájuk által támogatni tudják az oktatási intézményekben lévő 

gyermekeket, diákokat.  

 

A Dunaharasztiban működő Bárka Alapítvány pályázatával fejlesztő foglalkoztatása 

keretében készített kézműves termékeinek körét szeretné bővíteni. Bár termékeik jó 

minőségűek, ám a szociális (társadalmi) vállalkozások piacának telítődésével szükségessé 

vált, hogy termékfejlesztés révén javítsák az értékesítésből származó bevételeik arányát. 

Ehhez nyújt erőforrást ez a pályázat. Céljuk az, hogy az alapítvány hosszú távú 

fenntarthatóságát megalapozó termék vagy szolgáltatás kerüljön kidolgozásra. 

A projekt megvalósításakor hangsúlyt helyeznek arra, hogy minden folyamatba - 

munkaképesség-potenciálok értékelésébe és a piackutatásba, valamint az ezekre épített 

termékfejlesztésbe is - aktívan bevonják az alapítvány fogyatékos munkavállalóit. De 

termékdesigner, piackutató és munkaképesség mérésre szakosodott szolgáltatókat is 

segítségül hívnak a munkájukhoz. Emellett számítanak önkénteseik és vállalati partnereik 

támogatására és bekapcsolódására a fejlesztésbe. Terveik szerint az elkészült termék az 

alapítvány honlapján lesz elérhető és megrendelhető. 

 

A miskolci Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány „Sütve – Főzve – 

Csomagolva” című pályázatának keretében kézműves manufaktúrájának (papírmerítő, 

ajándéktárgy készítő, zöldségtisztító-csomagoló) új termelési profil kialakítását, piaci 

megjelenésének bevezetését, a műhelyek fenntarthatóvá tételét tűzte ki célul. A pályázat 

keretében papírmerítő műhelyük termékeit kiterjesztik ajándékdobozok és fogyatékos fiatalok 



rajzainak felhasználásával készített ajándéktasakok előállítására. Ajándéktárgy-készítő 

műhelyünkben az aktuális trendeknek megfelelő modern és rusztikus mézeskalács figurák 

gyártását kezdik meg, míg zöldségtisztító-csomagoló műhelyük lekvárokat, szörpöket és 

zöldségkrémféleségeket főző műhellyé alakul át. További céljuk, hogy a különböző 

kézműves termékeiket egységes arculattal rendelkező termékcsaláddá rendezzék össze, 

önállóan és közös csomagolásban egyaránt. 

A projekt erőssége az intenzív piaci jelenlét, vásárokon történő megjelenés, saját piaci 

sajtüzleti termékskála bővítése, egyedi kiállítás és vásár szervezése.  

A projekt szerves része a társadalmi és munkáltatói szemléletformálás, szakmai partnerekkel 

való együttműködés. 

Mindhárom műhelyben a projekt során 10-10 új termék fog készülni, melyekhez 

kapcsolódóan új technológiai folyamatok kialakítására is sor kerül. Melyeket piktogramokkal, 

fotós folyamatleírásokkal és egyik nemzetközi projektjük során fejlesztett mobil appokkal 

(www.cmi2.eu) tesznek akadálymentessé a felhasználók számára. Az előállított termékeket 

az alapítvány honlapján, saját boltjában és a térségi vásárokon érhetik el az érdeklődők. 

 

A gödi Lámpás’92 Közhasznú Alapítvány pályázatában az alapítványnál élő értelmi 

fogyatékos személyek számára szeretne munkahelyet teremteni új termék fejlesztése és 

piacra történő bevezetése által. Koncepciójuk az volt, hogy egy olyan ajándéktárgyat 

tervezzenek, mely nemtől és kortól függetlenül ajándékozható, egyszerű gyártási 

technológiát igényel. Az is szempont volt, hogy az alapítványnál már jól bevált 

alapanyagokat használhassák fel hozzá, mint az optikai lencséket – melyekből ékszereket 

készítenek –, valamint a fát.  

Az új termékhez kapcsolódóan az előzetes tervezés, a meglévő kapacitások, 

munkaeszközök és a piaci igények felmérése már a pályázat benyújtása előtt megtörtént; a 

megvalósításhoz, a gyártás beindításához veszik igénybe a pályázatot.  

Az új termékük a „Jókívánság ládika” egy fa kocka, melyben optikai lencsék emelik ki a 

jókívánságokat. A ládika 12 üzenetet – az alapítványnál dolgozó fiatalok jókívánságait – 

tartalmaz, melyet a tekerőkar segítségével akár naponta lehet változtatni. Két termékformát 

alakítottak ki: egy hétköznapi valamint egy exkluzív változatot, eltérő fafajtával és eltérő – a 

női és férfi ízlésvilágra kialakított – designnal. Az elkészült termékeket viszonteladó 

partnerhálózat segítségével, valamint saját értékesítés által terjesztik.  

 

http://www.cmi2.eu/

