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Bevezető
A tréning-munkafüzet az „Alternatív Munkaerő-piaci
Szolgáltatás – Egységes Szolgáltatás-módszertan” című
könyvhöz tartozó segédanyag, mely követi annak tartalmát, de kiegészítő információkat is tartalmaz a szolgáltatóknak nyújtott egynapos tájékoztatás és a kétnapos tréning anyagához kapcsolódóan.
A tréning-munkafüzet elsődleges célja, hogy a szolgáltatást
nyújtó szakembereknek gyakorlati segítséget nyújtson a
munkaerő-piaci szolgáltatás sikeres megvalósításához.
A munkafüzet számos olyan feladatot is tartalmaz, amely
a módszertan bevezetését támogató szakértőknek is segítséget ad. Iránymutatással szolgál a módszertan bevezetésének időszakában a külsős szakértők által biztosított
konzultációs alkalmak megvalósításához is.

A munkafüzet felépítése
A munkafüzet a módszertan bevezetéséhez és alkalmazásához szükséges alapvető információkat (foglalkozási rehabilitáció, célcsoport, jogszabályi háttér) tartalmazza, illetve
az „Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás – Egységes Szolgáltatás-módszertan” című könyv szolgáltatási elemeinek
leírását követi, és annak feldolgozásához nyújt segítséget.
A munkafüzetet érdemes a módszertani könyvvel együtt
használni.
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Az egyes fejezetekhez, illetve szolgáltatási
elemekhez kapcsolódó részek feldolgozása a
munkafüzetben:
–

Általános leírás
A módszertan fejezeteinek, illetve szolgáltatási elemeinek leírását foglalja össze, olyan módon, hogy kiemeli
azokat a célokat, tevékenységeket, eszközöket és módszereket, amelyekkel az adott szolgáltatási szakasz megvalósítható.

–

A kötelező és opcionális elemek
A munkafüzet vázlatszerűen, az ügyfelekre vonatkozóan
felsorolja azokat a kötelező és opcionális szolgáltatási
elemeket, amelyek a szolgáltatás céljainak eléréséhez
szükségesek, és azokat is, amelyek további segítséget
jelenthetnek a szakembernek a célok megvalósításához.

–

Célcsoport-specifikumok
A munkafüzetben megtalálhatóak azok a módszertani elemek is, amelyek az egyes célcsoportok speciális
szükségleteinek megoldására hívják fel a figyelmet.

–

Jó tudni rész
A munkafüzet olyan praktikus tanácsokkal is szolgál,
amelyek a szolgáltatás megvalósítása során használható módszereket mutatja be, vagy az ügyfélmunka során felmerülő problémákra ad megoldási javaslatokat.
Ezeket a részeket gyakorló szakemberek írták, alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások megvalósítása során
szerzett tapasztalataik alapján.
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–

Gyakorlatorientált feladatok
Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó szakemberek tapasztalatai alapján vagy általános esetleírásokhoz kapcsolódóan tartalmaz feladatokat.
A feladatok megoldása hozzásegíti a szakembereket ahhoz, hogy valós helyzetek elemzésével ismerjék meg az
egységes szolgáltatás-módszertan alkalmazási lehetőségeit.

–

Gyakorlatorientált feladatok helyszíni konzultációra
Emellett lehetnek olyan feladatok, melyek a helyszíni konzultáció alkalmaira adnak iránymutatást. Céljuk,
hogy rávezessék a szakembereket a szolgáltatásnyújtás
megvalósítása során felmerült problémák, nehézségek
megvitatására, valamint a szolgáltatás minőségi megvalósításának ellenőrzésére is lehetőséget adnak.

–

Önellenőrző kérdések
A kérdések megválaszolása segítséget nyújt a szakembereknek abban, hogy jól értelmezték-e a módszertanban leírtakat, illetve emlékeznek-e az adott anyag leglényegesebb tudnivalóira.

A Munkaerő-piaci szolgáltatások az ügyfelek és a munkáltatók részére fejezetek után kitöltött minta adatlapok állnak rendelkezésre a szakemberek részére, ezzel segítve a
dokumentáció gyakorlati alkalmazását.
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I. Foglalkozási rehabilitáció
A foglalkozási rehabilitáció fogalma az elmúlt évtizedekben sok tekintetben átalakult. A szakemberek mára a folyamatjelleg hangsúlyozásában értenek egyet, hiszen az
orvosi, szociális és foglalkoztatási szempontok egymásra
épülése és összehangolása kiemelt érdek. Az Európai Unióhoz való csatlakozás, az esélyegyenlőség szempontjának
megjelenése a munkáltatók szemléletében, a foglalkozási rehabilitációs szakma erősödése mind abba az irányba
hatnak, hogy a megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatásának mára sikerült a szegregált megoldások
kizárólagosságából elmozdulnia, és a nyílt piaci megoldások felé előrelépnie.

Legfontosabb alapozó ismeretek
a tanácsadói munkához
A foglalkozási rehabilitáció fogalma, szereplői
A foglalkozási rehabilitáció a megváltozott munkaképességű munkavállalók, a munkáltatók, az állam és a nem állami szolgáltatók együttműködése révén valósítható meg.
A folyamatok célja, hogy szegregált megoldások helyett
valódi nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás valósuljon meg,
mely kihat az egyénre, a környezetére és végső soron az
egész társadalomra.
A foglalkozási rehabilitáció képessé teszi az érintetteket a
megfelelő munka vállalására, megtartására, a munkahelyi
előmenetelre, és ezáltal javítja a társadalomba való beilleszkedésüket, illetve újra-beilleszkedésüket.
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Nemzetközi kitekintés
Az európai stratégiák több oldalról kívánnak célkitűzéseket
megfogalmazni és intézkedéseket hozni. Fontos kiinduló
pont ebben a megváltozott munkaképességű munkavállalók
hátrányos helyzetére vonatkozó intézkedések köre, mely az
egyes hátrányt előidéző okok egymása gyakorolt hatását is
figyelembe veszi, és a szükséges lépéseket összehangoltan
kívánja a foglalkoztathatóság növelése érdekében megtenni.
A befogadó, nyitott munkahelyek kialakítása érdekében
minél szélesebb körben kívánja elérhetővé tenni azokat az
információkat és szolgáltatásokat, melyek a cégek számára saját erőforrásból nem állnak rendelkezésre: érzékenyítő, felkészítő képzések, munkaköri megfelelés támogatása,
munkahelyi környezet adaptálásának támogatása, bekapcsolódás a betanításba, munkafolyamatok kipróbálása, informálás, mediálás stb.
Kiemelt cél a segélycsapdák megszüntetése, a munkavállalási kedv serkentése a megváltozott munkaképességű
személyek körében. Ezt segíti az intézmények gyakorlatában a személyre szabott megoldások előnyben részesítése,
a helyi együttműködő partnerek bevonása.
A foglalkozási rehabilitáció hazai története
Magyarországon a rendszerváltást megelőzően nem kapott teret a foglalkozási rehabilitáció kérdése, az intézményi rendszer és jogi szabályozók sem álltak rendelkezésre.
Az ezt követő lépések így szükségszerűen és fokozatosan
kiterjedtek a munkavállalók minősítési rendszerére, az ellátásokra és a munkáltatók kötelezettségeire, illetve a számukra elérhető támogatásokra. Új elemként jelent meg a
védett foglalkoztatás szerepének fokozatos átalakulása, a
tranzitfoglalkoztatás intézménye.
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Jelentős változások történtek a rehabilitációban érintettek
körének meghatározásában. A rokkantság fokának meghatározásától indulva mára a szociális és foglalkoztathatósági
szempontok is bekerültek a komplex minősítési kategóriákba.
Az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások rendszere
Jelenleg Magyarországon a megváltozott munkaképességű,
fogyatékos emberek munkaerő-piaci integrációja érdekében négy munkaerőpiaci-szolgáltatás típus található meg
a civil szervezetek működtetésében. Ezek a következők:
–
–
–
–

Komplex Munkaerő-piaci Szolgáltatás (KMP /KEFISZ);
Látássérültek Foglalkozási Rehabilitációja (LSR / LFR);
Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességű Munkavállalóknak (4M Program);
Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatás (TF).

Magyarországon 2013-ban a fenti módszerek (KMP / KEFISZ,
LSR / LFR, 4M, TF) alapján biztosított munkaerő-piaci szolgáltatások 34 szervezeten keresztül érhetők el a megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek részére.
Az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatásokat nonprofit és
civil szervezetek biztosítják a Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központjának koordinációjában.

11

Jó tudni rész  

Legfontosabb jogszabályok:
– 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó
Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről
– 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
– 327/2011. (XII.29.) Kormányrendelet a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról
– 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet a komplex minősítés
szakmai szabályairól
– 8/2012. (II.21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenységről
– 95/2012. (V.15.) Kormányrendelet az NRSZH-ról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs
szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről
– 1502/2011. (XII.29.) Korm. határozat a rehabilitációs
hatóság létrehozásáról
A szakmapolitikai törekvések a megváltozott munkaképességű
álláskeresők, illetve rehabilitációs programban részt vevők számára az ország bármely területén hozzáférhető, azonos, magas színvonalú szolgáltatás elérhetővé tételét támogatják. A
szolgáltatóknak ennek megvalósítása érdekében folyamatosan
fejlődniük kell, melyhez az érdemi és valós tartalmú hálózati együttműködés és partneri kapcsolat más szolgáltatókkal
nagyban hozzájárulhat.
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Önellenőrző kérdések:

–

Melyek a nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás legfőbb
előnyei a társadalom egésze szempontjából?

–

Melyek a legfontosabb állomásai a foglalkozási
rehabilitáció magyarországi fejlődésének?

–

Melyek az egyes alternatív munkaerő-piaci
szolgáltatások legfontosabb jellemzői?

II. A jogszabályi háttér bemutatása
1. Rehabilitációs hatóság létrejötte
(önálló rehabilitációs szakigazgatási szervként)
(1502/2011. (XII.29.) Korm. határozat
a rehabilitációs hatóság létrehozásáról)
A Kormányhatározat 2012. július 1-jétől a Kormányhivatalok szakigazgatási szerveként önálló rehabilitációs hatóság létrehozását írta elő.
Rehabilitációs szakigazgatási szerv (RSZSZ)
(95/2012. (V.15.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatalról (NRSZH), valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek
(RSZSZ-ek) feladat- és hatásköréről.)
2012. 07. 01-től
– A 95/2012. (V.15.) Korm. rendelet I. fokon kijelölte a fővárosi és megyei Kormányhivatalok bázisán a 3 szakterület munkatársaiból (megyei nyugdíjbiztosítási igazgatóságok, NRSZH megyei szakértői bizottságai, munkaügyi
központok fővárosi/megyei kirendeltségei) megalakuló
megyei rehabilitációs szakigazgatási szerveket.
– II. fokon a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
(NRSZH) illetékes eljárni.
– Az ellátások folyósítását változatlanul a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság végzi.
– A rehabilitációs szakigazgatási szervek szakmai irányítását az NRSZH végzi.
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A rehabilitációs szakigazgatási szerv
feladat- és hatásköre:
– A jogszabályban meghatározott esetekben komplex minősítést végez.
– Komplex minősítés keretében szakvéleményt/szakhatósági állásfoglalást ad a közlekedőképesség megállapításához, baleseti és rokkantsági járadékhoz, fogyatékossági támogatáshoz, fogyatékosság elbírálásához,
magasabb összegű családi pótlékhoz, aktív korúak ellátásához, keresőképesség vagy -képtelenség elbírálásához, táppénz idejének meghosszabbításához stb.)

2. Az egészségkárosodás és a rehabilitálhatóság
megállapításának ügyintézési folyamata:
–

Szakorvosi vélemények beszerzése:
Az igénybejelentés előtt az összes egészségi problémát
érintően friss szakorvosi vélemények beszerzése szükséges. Ennek menete: a háziorvostól beutalók kérése az
egészségi problémákat érintő szakrendelésekre, majd a
szakrendeléseken az aktuális egészségi állapotról szakvélemény kérése. A kérelem beadásakor a friss szakvélemények mellé a korábbi egészségi állapotot érintő
szakorvosi vélemények csatolása is szükséges. Az orvos�szakértői bizottság elé kerüléskor még be kell mutatni a
háziorvos által kitöltött 4 oldalas anamnézist is, amiben
a háziorvos összegzi az eddigi kórtörténeti előzményeket. Ha valaki munkaviszonyban áll, akkor a munkáltatója
foglalkozás-egészségügyi orvosának írásos nyilatkozata is
szükséges arról, hogy a kérelmező milyen munkakört tölt
be, ez milyen megterhelést jelent számára, és hogy a jelenlegi munkakörének további ellátására alkalmas-e.

–

Igénybejelentés:
Az egészségkárosodás és a rehabilitálhatóság véleményezését az ebben érintett igénylő saját kezdeményezésre indíthatja el az illetékes megyei Kormányhivatal
Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének ellátási ügyintézőinél (továbbiakban RSZSZ).
A kérelmezőnek magával kell vinnie a következőket:
személyi igazolvány, tajkártya, adókártya, valamint az
elmúlt 5 év összes biztosítási idejére vonatkozó igazolást. Az igénybejelentő kérelem, nyilatkozat és a szolgálati időt igazoló dokumentumok és a szakorvosi vélemények leadásakor kezdődik el az ügyintézési folyamat.

–

Orvosszakértői bizottság elé kerülés I. fok:  
Az RSZSZ ellátási osztálya levélben kiértesíti az igénybejelentőt arról, hogy melyik nap milyen időpontban
kell megjelennie az orvosszakértői vizsgálatra, ahol
az orvosszakértő elvégzi a személyes vizsgálatot. Ennek eredményét és a csatolt szakorvosi dokumentációkat összegezve megállapítja az egészségi állapot és az
ösz-szervezeti egészségkárosodás mértékét, valamint
az orvosi szempontú rehabilitálhatóságot.
Amennyiben az orvosszakértő az egészségkárosodás
mértékét 40–69%-os mértékben tudja megállapítani,
továbbirányítja őt a foglalkozási és a szociális szakértőkhöz interjú elkészítésére, és így az igénylő rehabilitálhatóságát komplex minősítés (orvosi, foglalkozási és
szociális) keretében állapítják meg.
A vizsgálatra célszerű az igénylőnek magával hoznia a
végzettségeit és a munkaviszonyait igazoló dokumentumokat, melyeket a foglalkozási szakértőnek bocsát a
rendelkezésére.
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–

Jogorvoslati lehetőségek II. fok:
Ha az igénybejelentő nem ért egyet az I. fokú Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv szakvéleményével, az I. fokú
határozatot (annak kézhezvételétől számított 15 napon
belül) megfellebbezheti az RSZSZ-hez írásban benyújtott kérelemben. A fellebbezési beadvány továbbításra
kerül az NRSZH Jogi és Igazgatási Főosztályára (Budapest, Damjanich u.). A II. fokú orvosszakértői vizsgálat
helyszínéről és időpontjáról az NRSZH Jogi Főosztálya
értesíti ki az ügyfelet.
Az esetleges útiköltség-térítések ügyében – még a vizsgálatot megelőzően – a háziorvostól kell beszerezni az
útiköltség-elszámolásos utalványt, melyet a vizsgálatot
végző orvossal le kell igazoltatni, majd a vonat- vagy
buszjegyeket ehhez mellékelve az Egészségbiztosítási
Pénztárnál leadva lehet elszámoltatni. A II. fokú vizsgálat az I. fokhoz teljesen hasonlóan történik, és itt is
lehetőség van a komplex minősítés elvégzésére, mivel 2
orvosszakértő, 1 foglalkozási és 1 szociális szakértő itt
is rendelkezésre áll.

–

Munkaügyi Bíróság III. fok:
A II. fokú határozat ellen a kérelmező a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül keresettel fordulhat az illetékes Munkaügyi Bírósághoz, amely keresetet
az I. fokú RSZSZ ellátási ügyintézőihez közvetlenül is be
lehet nyújtani.
A bíróság ezekben a jogvitás ügyekben a vizsgálat elvégzésére igazságügyi orvosszakértőt rendel ki, és már
itt is lehetőség van komplex minősítés elvégzésére (az
orvosszakértő mellett foglalkozási és szociális szakértő
is rendelkezésre áll).
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3. A komplex minősítés:
(7/2012. (II.14.) a komplex minősítés
szakmai szabályairól szóló NEFMI rendelet alapján)
A komplex minősítés célja:
Olyan egyénre szabott és több szakterület értékelési szempontjai alapján elkészített szakértői bizottsági összesítő vélemény kialakítása, amely az érintett személy egészségi
állapotát, rehabilitálhatóságát, foglalkozási előzményeit, munkaerő-piaci helyzetét, adottságait és korlátait, foglalkozási
rehabilitációs/orvosi/szociális szükségleteit, a rehabilitációt
követő munkaerő-piaci esélyeit mérlegeli. Rehabilitálhatóság
esetén komplex minősítés keretében meghatározza a rehabilitáció lehetséges irányait, a rehabilitációs szükségleteket és
a rehabilitációhoz szükséges időtartamot (max. 36 hónap).
A komplex bizottság tagjai és feladatuk:
Az RSZSZ komplex bizottsága 4 tagú.
– Az előadó orvosszakértő: elvégzi a személyes vizsgálatot, valamint a vizsgálat és a csatolt szakorvosi vélemények alapján %-os formában minősíti az egészségi
állapotot/összegészség-károsodást, elvégzi az önellátási
képesség orvosszakmai szempontú véleményezését, és
megállapítja az orvosi szempontú rehabilitálhatóságot.
– A szakértői bizottság elnöke: a bizottság 2. orvos�szakértőjeként ellenjegyzi az orvosi szempontú rehabilitációs minősítést.
– A foglalkozási szakértő: véleményezi a foglalkozási
szempontú rehabilitálhatóságot. (A foglalkozási rehabilitációs szakértői tevékenységeket részletesebben a
8/2012. (II.21.) NEFMI rendelet is szabályozza.)
– A szociális szakértő: véleményezi a szociális szempontú rehabilitálhatóságot.

4. Az ellátórendszer változásai:
(2011. évi CXCI. A megváltozott munkaképességű
személyek ellátásairól szóló törvény (Mmtv))
2012. 01. 01-től a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásai tekintetében megszűntek a nyugdíjszerű ellátások.

AZ ELLÁTÓRENDSZER VÁLTOZÁSÁBAN
NEM ÉRINTETT SZEMÉLYEK
2012. 01. 01-től „öregségi nyugdíjassá” átnevezettek:
– Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek.
2012. 01. 01-től „rokkantsági nyugdíjassá” átnevezettek:
– 2011-ben I. II. csoportos rokkantsági nyugellátásban
részesülő személyek.
– 2011-ben III. csoportos rokkantsági nyugellátásban,
átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban részesülő személyek, akik az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül elérik.
2012. 01. 01-től megtartott támogatási forma, melyet „kifuttatnak”, de már újonnan megállapítani nem lehet:
– Rehabilitációs járadékban részesülő személyek esetén (az ellátás lejártáig)
2012. 01. 01-től továbbra is fennálló és megállapítható ellátási formák:
– Rokkantsági járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, mezőgazdasági járadék és a mezőgazdasági szövetkezeti járadék.
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Az ellátórendszer változásaiban ÉRINTETT személyek
2012. 01. 01-től „rehabilitációs ellátásossá” átnevezettek:
– 2011-ben az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt több mint 5 évvel álló III. csoportos
rokkantsági nyugdíjban részesülő személyek.
– 2011-ben az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt több mint 5 évvel álló rendszeres
szociális járadékban részesülő személyek.
2012. 01. 01-től új igénybejelentő kérelmet beadók.

ÚJ MINŐSÍTÉSI KATEGÓRIÁK
(szabályozza: 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásairól)
Nem minősül megváltozott munkaképességű személynek: rehabilitáció nélkül foglalkoztatható 60% feletti
egészségi állapot (39% vagy az alatti összegészség-károsodás, későbbiekben „öek”)
Megváltozott munkaképességű személynek minősül:
– „B1” kategória: foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, foglalkozási rehabilitációja javasolt
60–51% közötti egészségi állapot (40–49% öek).
– „B2” kategória: egészségi állapota alapján rehabilitálható, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb
körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási
rehabilitációja nem javasolt 60–51% közötti egészségi állapot (40–49% öek).
– „C1” kategória: tartós foglalkozási rehabilitációt
igénylő személy, foglalkozási rehabilitációja javasolt
50–31% közötti egészségi állapot (50–69% öek).
21

–

–

–

„C2” kategória: egészségi állapota alapján tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön jogszabályban
meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt
50–31% közötti egészségi állapot (50–69% öek).
„D” kategória: csak folyamatos támogatással foglalkoztatható, megváltozott munkaképességű munkavállaló egészségkárosodása jelentős, önellátásra
képes 30% vagy az alatti egészségi állapot (70%os vagy a fölötti öek).
„E” kategória: egészségkárosodása jelentős, önellátásra részben vagy egyáltalán nem képes (70%-os
vagy a fölötti öek).

A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ
SZEMÉLYEK ELLÁTÁSAI
(2011. évi CXCI. törvény a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásairól)
2. § Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira
jogosult az, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs
hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy
kisebb mértékű (a továbbiakban: megváltozott munkaképességű személy), és aki
a) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül
legalább 1095 napon át a Tbj. 5. §-a szerinti
biztosított volt,
b) keresőtevékenységet nem végez és
c) rendszeres pénzellátásban nem részesül.
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A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően:
a) rehabilitációs ellátás („B1”, „C1” kategóriáknál) vagy
b) rokkantsági ellátás („B2”, „C2”, „D”, „E” kategóriáknál).
A rehabilitációs ellátásban részesülő személy a rehabilitációs
hatósággal történő együttműködésre köteles! A határozat
közlésétől számított 10 munkanapon belül fel kell keresnie a
rehabilitációs szakigazgatási szervet, amelynek keretében
teljesíti a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségeket.
(Képzés, szolgáltatás, rehabilitációs célú munkaközvetítés.)
A rehabilitációs ellátás folyósítása szünetel, ha az ellátott heti 20 órán felüli keresőtevékenységet végez,
közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy keresőképtelen!

5. Mely munkaadókat érinti a kötelező
rehabilitációs foglalkoztatási szint?
–

–

A 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény
(Mmtv) 23. § alapján, a munkaadó a megváltozott
munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás
fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak átlagos
statisztikai állományi létszáma a 25 főt meghaladja, és
az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű
személyek átlagos statisztikai állományi létszáma nem
éri el a létszám 5%-át (kötelező foglalkoztatási szint).
A rehabilitációs hozzájárulás összege:
964 500 Ft/fő/év (Mmtv. 23. § (5) bek.)
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6. Ki számít megváltozott munkaképességű
személynek a kvóta teljesítése szempontjából?
(2012. 01. 01-től a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásairól szóló
2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 22. §)
Megváltozott munkaképességű személy:
– akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság
komplex minősítése alapján 60%-os vagy kisebb
mértékű (egészségi állapot minősítése 2012-től)
– Aki legalább 40%-os összegészség-károsodással
(öek) rendelkezik (összegészség-károsodás minősítése 2008–2011-ig)
– Akinek a munkaképesség-csökkenése (mkcs) 50–100%os mértékű (munkaképesség-csökkenés minősítése 2008 előtt)
– Aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül,
és a munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri.
Megváltozott munkaképességű személynek számít még
(Mmtv. 38. § (1) bek. szerint):
– Az Mmtv. 33. § szerinti felülvizsgálattal érintett személyek
esetén (2011. 12. 31-én rokkantsági nyugdíjban vagy
rendszeres szociális járadékban részesülők) a felülvizsgálat alapján hozott jogerős döntést követő harmadik
hónap első napjáig.
– Az a személy is, aki 2011. december 31-én az 1991. évi IV.
tv. (Flt.) 41. és 42/B §-a szerint megváltozott munkaképességű munkavállalónak minősült, vagy foglalkoztatása alapján a munkáltató 2011 decemberében megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához
nyújtott költségvetési támogatásban részesült.
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Az előjegyzett felülvizsgálati időpont – az ellátásban részesülők esetében – nem lejárat!
A jelenlegi gyakorlat szerint a soros felülvizsgálat lehet,
hogy hónapokat csúszik, így ez alatt az idő alatt a korábbi igazolás tulajdonosa teljes értékűen igazolhatja
egészségkárosodásának mértékét. (A rehabilitációs járadékosok viszont határozott időtartamra szóló ellátásuk lejárta után már nem számolhatóak el rehabilitációs hozzájárulási
létszámra, így esetükben, ennek érdekében új igény beadása
szükséges! Valamint az ellátásban nem részesülő megváltozott munkaképességű személyek is csak a határozatban megjelölt érvényességi időtartamig számolhatóak el!)

7. Új támogatási formák
(A 327/2012. (XI.16.) a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók
akkreditációjáról, valamint a foglalkoztatáshoz nyújtható
költségvetési támogatásokról szóló
Korm. rendelet szerint):
Munkahely rehabilitációs célú átalakítása (akkreditáció szükséges)
– Bér- és költségtámogatások 2013 januárjától csak
akkreditált munkáltatók vehetik igénybe (A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkaadók akkreditációs eljárásáért fizetendő díjat pedig a 38/2012. (XI.16.) EMMI rendelet
szabályozza.)
		 – Tranzitfoglalkoztatás („C1” és „B1” kategóriánál)
		 – Tartós támogatott foglalkoztatás („D” kategóriánál)
–
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33/2012. (XII.5.) a Rehabilitációs kártya felhasználásának
és az ehhez kapcsolódó kedvezmény érvényesítésének
részletes szabályairól szóló NGM rendelet szerint:
Rehabilitációs kártya (akkreditáció nem szükséges)
„B1” és „C1” kategóriánál (és azoknál, akik 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban,
rehabilitációs járadékban részesültek)
		 A munkaadó az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén nem fizet szociális hozzájárulási
adót (27%), de ez maximum a minimálbér kétszeresének 27%-a lehet.

–

III. A célcsoport bemutatása
A megváltozott munkaképességű emberek csoportja rendkívül szerteágazó, több – egymástól jól elkülöníthető – csoportot foglal magába. Ezen belül két fontos csoport különíthető el:
– a fogyatékos embereké
– és az egészségkárosodott személyeké.
A „fogyatékosság” értelmezése az FNO alapján (FNO: a fogyatékosság nemzetközi osztályozása)

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT
(betegség, rendellenesség)

Testi funkciók
és struktúra

Tevékenység

Környezeti tényezők

Részvétel

Személyes tényezők

KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK

A fogyatékos emberek
A fogyatékos emberek csoportjába tartoznak mindazok,
akiknek végleges, az egész életükre kiható testi, értelmi,
érzékszervi, kommunikációs, pszicho-szociális károsodása,
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korlátozottsága, sérülése van, amely tartós hátrányt jelent számára a társadalmi részvétel aktív gyakorlásában,
és hátrányai kompenzálásában segédeszközre, speciálisan
kialakított környezetre, segítő személyre van szüksége.
A fogyatékosság következményeként az egyén mindennapi
tevékenységeinek végzésében akadályozottá, korlátozottá válik. A funkcióképesség, fogyatékosság és az egészség
nemzetközi osztályozása (FNO) elsősorban az egyén egészségéhez kapcsolódó állapotait rögzíti, melynek eredményeként meg-határozható a fogyatékosság mértéke és nagysága.
Az FNO vizsgálja a test funkcióképességét és akadályozottságát, a testi struktúrákat és annak változásait, melyek befolyásolják az egyén képességeit és teljesítményét,
mindezek szoros kölcsönhatásban vannak a személyes és
környezeti tényezőkkel. A fogyatékosság visszafordíthatatlan, végleges állapot, amely egészségügyi eszközökkel
nem gyógyítható, de javítható, szinten tartható pl. segédeszközökkel, gyógypedagógiai, pszichoterápiás módszerekkel, fejlesztésekkel. A fogyatékossághoz társulhatnak
egyéb betegségek is.
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Jó tudni  

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete, a WHO 1980-ban
publikált meghatározása még megkülönböztet egymástól három, fokozatilag és tartalmilag különböző fogalmat:
– A „károsodás” – az ember pszichológiai, fiziológiai
szerkezetének, funkciójának bármiféle rendellenessége, esetleg hiányossága.
A magyarban ennek az „egészségkárosodás” fogalom
felel meg.
– A fogyatékosság – módosult, csökkent képessége az
ember bizonyos tevékenységeinek.
– A legsúlyosabb a „hátrány” – amely károsodásból
vagy fogyatékosságból eredő társadalmi hátrány;
korlátozza, esetenként meg is akadályozza, hogy az
egyén betöltse kortól, nemtől, társadalmi és kulturális tényezőktől függő normális, mindennapi szerepét.
A fent felsorolt három fogalom meghatároz egy súlyossági
sort is. Hozzá kell vennünk ehhez egy negyedik fogalmat is,
ez a fogalom a betegség. Jelzi ez egyrészt azt, hogy leg�gyakrabban eredendően betegségek teszik szükségessé a
rehabilitációt, másrészt utalást jelent egy lehetséges tágabb
értelmezésre is, hiszen szokás rehabilitációról minden súlyosabb betegség után is beszélni.

A jelenleg érvényes szabályozás értelmében fogyatékos személynek minősülnek a mozgás-, a látás-, a hallás-, az értelmi
és a halmozottan sérült emberek, az autizmus spektrumzavarral és a pszichoszociális fogyatékossággal élők.
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A fogyatékos személyekhez sorolhatóak még a beszédfogyatékos (pl. az aphasia), illetve a tanulásban akadályozott személyek is.
A munkáltatók többsége nem ismeri pontosan, hogy kiket
takar a fogyatékos személy kifejezés. Gyakran azt feltételezik, hogy az egészségi állapotuk olyannyira rossz, hogy
munkavégzésre képtelenek. A munkaerő-piaci szolgáltató
szervezet szakemberei tájékoztató tevékenységükkel sokat
segíthetnek a fogyatékos személyek társadalmi befogadásának, ezen belül munkaerő-piaci helyzetüknek javítása
érdekében. És bár általánosságban igaz, hogy egy fogyatékos személy elhelyezkedése nagyobb mértékű munkahelyi
adaptációt igényelhet, minden esetben az ésszerű alkalmazkodás1 elvét kell követni.

1

Az ésszerű alkalmazkodás az elengedhetetlen és megfelelő módosí-

tásokat és változtatásokat jelenti, amelyek nem jelentenek aránytalan
és indokolatlan terhet, és adott esetben szükségesek, hogy biztosítsák
a fogyatékossággal élő személy alapvető emberi jogainak és szabadságainak a mindenkit megillető, egyenlő mértékű élvezetét és gyakorlását.
(2007. évi XCII. tv. 2. cikk)
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Mozgássérült személyek
A mozgássérült személyeket két nagy csoportra oszthatjuk fel:
– Testi fogyatékos személyek – ahol valamilyen hiányállapot
áll a mozgás sérülésének hátterében (pl. végtagok, ujjak).
– Mozgásfogyatékos személyek – ép anatómiai felépítés mellett is sérült a mozgás képessége, amely a centrális vagy
a perifériás idegrendszer sérülésére vezethető vissza.
Az állapot súlyossága szorosan összefügg az eszközigén�nyel, a fizikai és infokommunikációs környezeti igényekkel,
pl. egy elektromos kerekes széket használó egyén környezeti igénye sokkal szélesebb körű, mint egy botot használó
mozgássérült személyé.
A mozgássérült személyeknek jellemzően szüksége van a különböző szociális szolgáltatásokra is (szállítás, személyi segítés).
A mozgásfogyatékosság jellege
Az állapotot a kilátásai szerint a következőképpen csoportosíthatjuk:

gyógyítható betegség
(pl. törés, ficam)

maradandó állapot
(pl. amputálás,
fejlődési rendellenesség)

progrediáló betegség
(előrehaladó, egyre súlyosbodó)
(pl. PCP – sokízületi
gyulladás, izomsorvadás)

Orvosi szempontú csoportosítás:
1.
–
–
–
–

a sérülés ideje szerint:
örökletes
veleszületett
születés előtti ártalom
szerzett – szülési vagy szülés utáni ártalom
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2. a sérülés helye szerint:
– csontrendszert érintő
– ízületi rendszert érintő
– izomrendszert érintő
– idegrendszert érintő:
– centrális
– perifériás
A mozgáskorlátozottság sebészeti eljárásokkal, valamint
különböző gyógyászati segédeszközök alkalmazásával csökkenthető. Az érintett gyermek, felnőtt eltérő fizikai állapota,
felépítettsége, testsémája következtében segítséget, támogatást vagy segédeszközt igényel minden tevékenységében,
egész életvezetésében, személyiségstruktúrájában.
Az idegi eredetű mozgászavar jellege szerint lehet:
1. plégia – bénulás (teljes mozgásképtelenség)
2. paresis – mozgásképesség-csökkenés
3. hypermotilitás – túlmozgás
Kiterjedése szerint lehet:
1. monoplégia vagy monoparesis = egy végtagra terjed
ki a probléma
2. hemiplégia vagy hemiparesis = a test fél oldalára terjed ki
3. paraplégia vagy paraparesis = a két alsó végtagra kiterjedő
4. di,- vagy tetraparesis = négy végtagra terjed ki
Az izomtónus állapota szerint lehet:
1. spasticus (görcsös)
2. atóniás (petyhüdt)
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Látássérült személyek
A látássérülés súlyossága alapján három csoportot különítünk el:
– A gyengénlátók, akiknek látásmaradványa 33 százaléknál kevesebb és 10 százaléknál több.
– Az aliglátók, akik látásmaradványa 10 százalék alatti.
– A vakok, akiknek nincs látásmaradványuk.
Esetükben is az állapotuk súlyossága határozza meg a fizikai
és infokommunikációs környezeti igényüket. Amíg a gyengén látó személyek esetében elegendő segítség a kontrasztosság megerősítése és a nagyító eszközök használata, addig a vak embereknek elengedhetetlen a vezetősáv, a fehér
bot, a hangos információ, esetleg a Braille-írás, a személyi
segítés vagy a vakvezető kutya.
A segítés helyes módszerének kiválasztásánál figyelembe kell
venni a fogyatékosság kialakulásának idejét (kora gyermekkori vagy későbbi), illetve az oktatás formáját (látó típusú oktatást kapott az érintett / sík írást-olvasást tanult / speciális
oktatásban vett részt / Braille-írást tanult a közoktatásban).
A látási analizátor kifejezés a látás szervrendszerét jelenti.
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A látásfogyatékos személyek csoportosítása
Vakok

Olyan fejlesztést igényelnek, amely a látás teljes nélkülözésével juttatja őket információkhoz
Gyakorlatilag vakok – bizonyos látásminőséggel rendelkeznek, de látásmaradványuk nem teszi lehetővé a
látás útján történő fejlesztésüket.
A jobb mozgásészlelés és az objektív környezet változásainak pontosabb érzékelése jelentős előnyt jelent a
térbeli tájékozódásukban.

Aliglátók

Fokozatai:
– fényérzékenyek – a fényt és annak irányát
		 érzékelik
– ujjolvasók – durva diszkriminációs képességekkel
bírnak (általában két méteren belül megszámolják a feltartott kéz ujjait)
– tárgylátók – mozgó, esetleg a háttérből jól
		 kiemelkedő nagyobb objektumokat észlelik
A látásmaradvány nem haladja meg a normális látás
33 százalékát, de világítástechnikai segítséggel síkírás
olvasására képesek. A fő megismerési folyamatuk a

Gyengén- látás. A látást világítástechnikai segítséggel, sajátos
látók

pedagógiai módszerekkel szükséges támogatni. Megismerő tevékenységükben a tapintás másodlagos jelentőségű. Mozgásuk kis térben gyakorlatilag kötetlen,
nagy térben alig kötött.

A látássérült emberek munkába helyezésének, nevelésének,
fejleszthetőségének szempontjából az alábbi paramétereket kell figyelembe venni: a látás minőségi jellemzőit (látásélesség, látótér, színlátás stb.), a klinikai kép szerkezetét
(a kórfolyamat progrediáló vagy sem), az életkort, az intelligenciaszintet és a normálistól eltérő személyiségjegyeket.
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Értelmi fogyatékos személyek
Az értelmi fogyatékosság a központi idegrendszer fejlődését befolyásoló örökletes és környezeti hatások eredőjeképpen alakul ki, amelynek következtében az általános értelmi képesség az adott népesség átlagától az első évektől
kezdve számottevően elmarad, és amely miatt az önálló
életvezetés jelentősen akadályozott.
A sérülés súlyosságától függően 3 csoportba soroljuk őket:
Enyhe fokban értelmi sérült,
tanulásukban akadályozott: (50–69 IQ)
Az iskolai oktatást követően is segítségre szorulnak. Felnőttkorukban társadalmi beilleszkedésre képesek, sok esetben
családot alapítanak, dolgoznak – leggyakrabban betanított,
illetve segédmunkásként. Intellektuális, gondolkodást igénylő feladatokban fáradékonyak, a problémákat jellemzően
nem látják át, a helyes döntéshozatal számukra nehezített.
Személyre szóló segítséget többnyire a munkavállalásban,
jogi kérdésekben, szerződések megértésében és megkötésében, gazdasági kérdésekben igényelnek.
Értelmi fejlődésükben akadályozottak: (20–49 IQ)
Jellemző a mentális kognitív képességek az átlagtól való
számottevő elmaradása, a fejlődési tempó jelentős meglassulása. Egyszerű munkavégzésre, önkiszolgálásra, szociális
magatartásra megtaníthatók. Önálló életvezetésük akadályozott, felnőttként is állandó felügyeletet, támogatást igényelnek. Általában családot nem alapítanak, vagy családban,
vagy Szociális Foglalkoztató Intézetekben, Szakosított Otthonokban és kis csoportos lakóotthonokban élnek.
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Súlyos értelmi fogyatékosság állapota: (19 IQ alatt)
Önellátóak soha nem lesznek, állandó ápolásra és felügyeletre
szoruló emberek. Állapotukban a rendszeres fejlesztő foglalkozás biztosítja a megfelelő ingergazdag környezetet, amelynek a másodlagos károsodások, a hospitalizáció és az elért
fejlődési szintről való visszaesés megakadályozása a célja.
Az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatóknál az első két
csoportba tartozó ügyfelek jelennek meg.

Az értelmi fogyatékosság fő jellemzői:
–

–
–

–

–

Az általános értelmi képesség fejlődésének széles körű
és számottevő csökkenése, amely kihat az egész személyiségfejlődésre, és együtt jár a társadalmi környezetbe való tájékozódás képességének csökkenésével.
Az értelmi fogyatékosság a központi idegrendszer fejlődésének károsodása következtében alakul ki.
Az értelmi fogyatékosság sajátosan jelenik meg az alapvető pszichoszociális funkciókban. Az általános fejlődési dinamika lelassul, a kognitív folyamatok fejlődési
mássága miatt a tanulási képesség módosul, a szociális
alkalmazkodás csökkent mértékű lehet, illetve elégtelen. Ezek a jegyek külön-külön vagy különböző kombinációkban is megjelenhetnek.
Az értelmi fogyatékosság súlyosság szerinti alcsoportokra bontható: enyhe, közepesen súlyos, súlyos és
nagyon súlyos értelmi fogyatékosságra.
Az értelmi fogyatékosság következményeinek részleges megelőzése alcsoportonként eltérő. Felnőttkorra
az értelmi fogyatékosság egyes jegyei megszüntethe36

–

–

–

–

tők, jelentősen korrigálhatók, illetve kompenzálhatók.
Ez függ a korai felismeréstől és a megfelelő időben
elkezdett szakszerű gyógypedagógiai segítségtől. Az
értelmi fogyatékosság tartós hatásai megmaradnak a
középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékosoknál.
Az értelmi fogyatékosság megváltoztatja az egész személyiség szerkezetét, akadályozza a tanulási és gondolkodási folyamatokat, ezzel megnehezíti a szociális beilleszkedést. A beszéd hiányosságai miatt a kommunikáció
korlátozott, kialakulhatnak önértékelési zavarok is.
Értelmi képességeikben enyhe fokban sérült emberek:
az életvezetési akadályozottság csak kismértékű, mivel kellő tolerancia és elfogadás esetén többé-kevésbé be tudnak illeszkedni a családba, munkába. Inkább
életvezetési következetlenség, mint önálló életviteli
képtelenség jellemzi őket. Családot alapítanak. Egyszerű életfeltételek között fel sem tűnik a fogyatékosság ténye, de befolyásolhatóságuk, kritikátlanságuk,
valamint saját érdekeik fel nem ismerése miatt szervezett társadalmi segítségre szorulnának.
Értelmi képességeikben közepes fokban sérült emberek:
önálló életvitelre nem képesek, de kellő képzés után
egyszerű munkafolyamatokat elsajátítanak, családi és
védőmunkahelyi környezetbe – megfelelő támogatás
esetén – érzelmileg és viselkedésileg beilleszkednek.
Családot nem alapítanak, mindig a környezetre utaltak, tehát állandó védelmet, támogatást igényelnek.
Értelmi képességeikben súlyos fokban sérült emberek:
felnőttkorban is teljes kiszolgálásra, gondozásra, ellátásra szorulnak. Rendszerint a családi életbe sem
tudnak beilleszkedni, így meglehetős társadalmi izolációban élnek. Rendszerint intézeti ellátásra szorulnak.
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Autizmussal élő személyek
Az autizmussal élő ember problémájának lényege a sajátos minőségi zavar a kommunikáció, a szociális fejlődés és
viselkedés terén, valamint a képzeleti működés zavarát kísérő eltérő, beszűkült, repetitív, sztereotip érdeklődés és
tevékenység. Az autizmus viselkedéses megjelenése nagyon változatos, bármilyen értelmi vagy nyelvi képességgel, szociális vagy családi háttérrel együtt is jelentkezhet.
Az autizmussal elő emberek esetében három terület fejlődése és működése sérül. Ezek a kommunikáció, a társas
viselkedés, valamint a rugalmas viselkedésszervezés.

Az autista felnőtt, az autizmus megjelenési formái:
Felnőttkorra hatalmas különbségek alakulhatnak ki köztük.
Lesznek autista felnőttek, akik többé-kevésbé be tudnak illeszkedni a társadalomba, munkát tudnak vállalni, családban,
közösségekben élnek és lesznek, akik erre képtelenek, intézményi elhelyezésre vagy szűk, családi felügyeletre szorulnak.
A szociális interakcióik a gyakorlatilag nem létezőtől a
„normálisig” terjedhetnek.
Kommunikáció – a nem létezőtől a tökéletesig terjed a beszédmegértés szintjén, de a beszéd maga csaknem mindig
furcsa, és nem illik össze az azt kísérő metakommunikációval.
A viselkedést manírok uralják. Ezek lehetnek annyira enyhék, hogy szinte észrevehetetlenek, de lehetnek nagyon
erőteljesek és zavaróak is. Teljesen soha nem tűnnek el,
csak nagyon elhalványodnak. Többük komplex rituális viselkedésmintákat is kialakít.
38

Az autizmus megjelenési formái:
Az autizmus megjelenési formái, az autizmus súlyossága,
az értelmi színvonal, az egyéb képességek, illetve fogyatékosságok az érintett személyisége függvényében igen
változatosak lehetnek.
Az itt adott felsorolás a gyakorlati megközelítés alapján a
következő (a gyermek a fejlődése során típust válthat, és a
típusok mereven nem is különíthetők el egymástól):
1. Izolált típus
		 A szociális környezetéről nem vesz tudomást, kapcsolatot nem tart, szemkontaktust nem vesz fel, nem beszél
vagy csak sztereotíp módon, cél nélkül ismételget valamit. Testtartása, mozgása bizarr, meghökkentő. A legtöbb értelmi fogyatékos autista gyermek ebbe a csoportba tartozik, fejlesztési prognózisa ennek a csoportnak a
legrosszabb.
2. Passzív típus
		 Viszonylag jó értelmi képességűek, de feltűnő passzivitás jellemzi viselkedésüket. Kapcsolatokat nem kezdeményeznek, de a hozzájuk való közeledést eltűrik, ezért
a fejlesztés esélyei ennél a csoportnál a legjobbak.
3. Bizarr típus
		 Viszonylag jó beszédmegértés és értelem jellemzi őket,
esetenként túlzott a kapcsolatteremtési kezdeményezésük. Kapcsolataik egyoldalúak, nem törekszenek a kölcsönösségre, vagyis a partner reakcióit figyelmen kívül hagyva „kommunikálnak”. Közeledéseik gyakran inadekvátak,
sztereotíp jellegűek.
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Egészségkárosodott személyek
Az egészségkárosodott személyek csoportjába azok a személyek tartoznak, akiknek különböző fiziológiai, fizikai funkciói rövidebb-hosszabb ideig rendellenesen működnek, és
ezért állandó vagy időszakos orvosi ellátásban részesülnek
a rendellenességek gyógyítása, javítása vagy szinten tartása érdekében.
Az egészségkárosodás körébe tartozik minden olyan betegség, amely egészségügyi eszközökkel tökéletesen meg
nem gyógyítható, de szinten tartható rövidebb-hosszabb
ideig tartó egészségügyi beavatkozásokkal, illetve romló
állapot esetén a romlás lassítható.
Az egészségkárosodott személyek esetén a betegségük
jellemzőinek figyelembevételével valósulhat meg a foglalkoztatásuk. Más és más sajátosságokat szükséges figyelembe venni például egy gégemetszett, egy asztmás,
egy vizelettartási problémával küzdő, egy epilepsziás, egy
transzplantált vagy egy dialízisre szoruló személy esetén.

A tartós, esetleg fogyatékossággal is járó
egészségkárosodás pszichés következményei
Különbséget kell tennünk a hosszas, esetleg fájdalmas
betegség következményeként kialakuló és a hirtelen, balesetből származó egészségkárosodás pszichés hatása között. Az elsőként említett esetben az érintettnek volt ideje „rákészülni” az egész életen át tartó következményekre,
szembenézni vele, így az kisebb lelki traumát jelent a számára. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nekik mindegy, csak azt, hogy a sokk kisebb erejű, nem akkor jelent40

kezik, mint egy balesetes vagy hirtelen akut betegségben
fogyatékossá vált embernél.
A hirtelen, váratlan tragédia következtében létrejövő fogyatékosságot sokkal erősebb sokk kíséri, a megküzdés nehezebb, az elfogadás több időt vehet igénybe.
A fogyatékosság kialakulásának hatására felléphet:
– apátia
– nagyfokú hangulati labilitás
– töprengés, félelem a jövőtől
A fogyatékosság kialakulását kísérő lelki jelenségek a gyászhoz hasonlíthatóak.

Jó tudni rész  

Veszteségek, amelyek a gyászhoz hasonló reakciókkal járnak:
– egyes testrészek vagy funkciók elvesztése
– haza, személyes javak elvesztése
– valamilyen tárgy vagy háziállat elvesztése
– munkahely, foglalkozás elvesztése
– emberi kapcsolatok elvesztése

A gyászreakció egyes fázisai
– a sokk fázisa – amikor a fogyatékosságáról értesül az
érintett, pszichés sokk lép fel, nem hiszi el a hallottakat, nem tudja elfogadni a realitást
– A veszteség teljes realitásával itt jelenik meg. Ezt fájdalom, ürességérzés és kétségbeesés kíséri. Nem ritkán lép fel agresszió azok ellen, akik körülötte vannak
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–
–
–

(kórház, orvos, nővér, családtagok stb.) Ebben a fázisban jellemző, hogy sokat sír, el van keseredve. Maga a
síró magatartás egy regressziós jelenség, egy segítségkérés, amelyre a környezet rendszerint azonnal reagál is.
Irreális álmok dédelgetése (új gyógymódok az orvostudományban, természetgyógyászat stb.)
Apátia, beletörődés a történtekbe. Ebben a szakaszban
kialakulhat súlyos depresszió is.
Jó esetben a lelki fájdalom csökken, a beletörődés elfogadásba megy át, az érintett új, reális célokat tűz ki
maga elé, kialakítja életritmusát, körülményeit, alkalmazkodik a megváltozott élethelyzethez.

A fogyatékosság következtében kialakuló pszichés trauma
nagysága és az elfogadás lehetősége nagymértékben függ
az érintett ember érzelmi kötődéseinek erősségétől, stabilitásától. Egy jól működő, szerető család nagyon nehéz helyzeteken is át tudja segíteni a bajba jutott családtagot.
Természetesen nem elhanyagolható a kialakuló lelki sérülés szempontjából a kialakult fogyatékosság súlyossága,
mértéke sem.
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Önellenőrző kérdések:

Kösse össze a latin kifejezéseket magyar jelentésükkel!
perifériás

szülés utáni

paraparésis

féloldali bénulás

centrális

testi
két alsó végtagra kiterjedő

hemiplégia

mozgásképesség-csökkenés

spasztikus

agyi

hypermotilitás

petyhüdt

atóniás

előrehaladó

progrediáló

görcsös

szomatikus

gerincvelői

postnatalis

túlmozgás

Sorolja fel, hogy a látásfogyatékos emberek munkába
helyezésénél mely szempontokat kell figyelembe venni!
Döntse el, melyik állítás igaz vagy hamis az alábbi megállapítások közül! Írjon „I” betűt a meghatározások mellé, ha az állítás igaz, és „H” betűt, ha az állítás hamis!
Az értelmi fogyatékosság a központi idegrendszer
károsodásának következtében alakul ki.
A mentális retardáció a központi idegrendszer
károsodásának következtében alakul ki.
Az értelmi fogyatékosság esetén az általános fejlődési
tempó felgyorsul a szociális alkalmazkodóképesség javul.
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A mentális retardáció elsősorban nem számottevő,
sokszor inkább kedvezőtlen szociokulturális hatásokra
létrejövő, gyakran csak időleges és az életvezetést
döntő módon nem befolyásoló értelmi elmaradás.
Az értelmi fogyatékosság súlyosság szerinti
alcsoportokra bontható: enyhe, közepesen súlyos,
súlyos és nagyon súlyos értelmi fogyatékosságra.
A mentális retardáció visszafordíthatatlan folyamat.
Az értelmi fogyatékosság visszafordíthatatlan károsodás.
Az önálló életvezetés akadályozottsága.

Sorolja fel, hogy az autizmussal elő emberek esetében
mely terület fejlődése és működés+-e sérül!
Számozza be időrendi sorrendbe
a gyászreakció szakaszait!
Apátia, beletörődés a történtekbe, kialakulhat súlyos
depresszió is.
Irreális álmok dédelgetése
A lelki fájdalom csökken, a beletörődés elfogadásba
megy át, az érintett új, reális célokat tűz ki maga elé,
kialakítja életritmusát, körülményeit, alkalmazkodik a
megváltozott élethelyzethez.
A sokk fázisa.
A veszteség teljes realitásával itt jelenik meg.
Ezt fájdalom, ürességérzés és kétségbeesés kíséri.
Nem ritkán lép fel agresszió azok ellen, akik körülötte
vannak.

IV. Munkaerő-piaci szolgáltatások
az ügyfelek részére
1. Kapcsolatfelvétel és tájékoztatás,
szolgáltatási szerződés kötése
Általános leírás
Az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatóknak hírt kell adniuk szolgáltatásukról, és el kell juttatniuk a szolgáltatással
kapcsolatos információkat a megváltozott munkaképességű emberek számára. Ezt a feladatot a kapcsolatfelvétel
és a tájékoztatás során végzik el.
A kapcsolatfelvételnek, tájékoztatásnak két alapvető célja van:
Az egyik az, hogy a megváltozott munkaképességű emberek és családjaik tudomást szerezzenek arról, hogy lakókörzetükben létezik és igénybe vehető a speciális igényeiket is figyelembe vevő munkaerő-piaci szolgáltatás.
A kapcsolatfelvétel, tájékoztatás másik célja pedig az,
hogy a foglalkozási szakember olyan alapvető információkat szerezzen az ügyfélről, amelyek birtokában el tudja
dönteni, hogy az álláskereső valószínűsíthetően az adott
szolgáltatás ügyfélkörébe tartozik-e.
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A kapcsolatfelvétel kötelező elemei:
Az ügyfelek tájékoztatása,
információnyújtás a szolgáltatásról
Az ügyfelek tájékoztatása különböző csatornákon keresztül valósulhat meg:
– tájékoztató szóróanyagok, plakátok elhelyezésével,
– alternatív munkaerő-piaci szolgáltató és hasonló profilú társszervezetek weblapján keresztül, illetve egyéb,
kapcsolódó honlapokon,
– a helyi és országos szintű média felhasználásával.
A tájékoztatáshoz érdemes igénybe vennünk azon intézmények által nyújtott lehetőségeket, melyeket potenciális ügyfeleink rendszeresen felkeresnek, illetve amelyekkel kapcsolatban állnak.
Tájékoztatásunk minden esetben a következőket
tartalmazza:
– a szolgáltatást nyújtó szervezet rövid bemutatása:
		 nevünk, küldetésünk
– az általunk nyújtott szolgáltatás célcsoportjának
		 pontos meghatározása
– az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás
		 lépéseinek rövid ismertetése
– a dilemmák és tisztázandó kérdések megvitatása,
		 megválaszolása
– a szolgáltatásba történő jelentkezés módja
– elérhetőségünk közzététele
Ha a tájékoztatás eredményes volt, akkor a következő
lépés a személyes kapcsolatfelvétel.
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Személyes kapcsolatfelvétel az ügyféllel
Abban az esetben, ha a tájékoztatást követően az ügyfél és/vagy családja személyesen vagy telefonon jelentkezik, a következő lépéseket követjük:
– felvesszük az alapadatokat;
– röviden tisztázzuk, milyen hivatalos papírokkal, szakvéleményekkel kell rendelkezni a szolgáltatás igénybevételéhez;
– a beszélgetés végén állapodjunk meg az ügyféllel a
személyes találkozó időpontjában;
– tájékoztatjuk, hogy postacímére vagy e-mail címére
elküldjük az Előzetes adatgyűjtő kérdőívet, és arra
kérjük, hogy a kérdőívet kitöltve, a személyes találkozó időpontja előtt juttassa vissza.

Személyes találkozó az ügyféllel
–

–

A megbeszélés során a foglalkozási tanácsadó röviden
tisztázza, hogy az ügyfél milyen célból kereste fel a
szolgáltatást.
A tanácsadó tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatás elemeiről, tartalmáról, az ügyfél, illetve a tanácsadó várható feladatairól, kötelezettségeiről. Ezek a szolgáltatási szerződésben rögzítésre kerülnek.

A kapcsolatfelvétel opcionális eleme
Az Előzetes adatgyűjtő kérdőív kiküldése.
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Célcsoport-specifikumok
– minden ügyfél számára akadálymentes környezetet válasszunk;
– fontos figyelembe venni az ügyfelek esetleges megértési nehézségeit;
– a tájékoztató anyagoknál, látássérült személyek esetében szükséges lehet vakbarát verziók elkészítése is;
– értelmi sérült személyek számára javasolt az ún. kön�nyen érthető nyelvezet használata;
– értelmi sérült és autizmussal élő személyek esetében
szükséges lehet a szülők bevonása is a szolgáltatási
folyamatba.
A Kapcsolatfelvétel és tájékoztatás, szolgáltatási szerződés kötése című szolgáltatási elem az „Alternatív
munkaerő-piaci szolgáltatások megváltozott munkaképességű embereknek – Egységes szolgáltatás-módszertan” című könyv 42–52. oldalán található.
Jó tudni rész  

Praktikus javaslatok:
– A szolgáltatás népszerűsítése érdekében készült PR-anyagok elkészítésével kapcsolatban általában két cél különíthető el: a szolgáltatás vagy egy-egy konkrét esemény,
akár munkakör ajánlása. Az előbbi esetében érdemes a
folyamatjelleget előtérbe helyezni, és az ügyfél számára
elérhető általános előnyöket hangsúlyozni, míg a második
során célirányosabb és tömörebb megfogalmazást érdemes használni.
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– Az ügyfeleknek nagy szüksége van a munkaerő-piaci
szolgáltató segítségére, ezért előfordulhat, hogy olyan
ügyfél is megpróbál bekerülni a szolgáltatásba, akinek a
fogadására nem áll készen a munkaerő-piaci szolgáltató
(pl. látássérült személy számára nem tud elemi rehabilitációt biztosítani). Fontos, hogy az ügyfél nyomására se
kezdjen el a foglalkozási tanácsadó foglalkozni vele, mert
megfelelő szaktudás hiányában komoly sérüléseket okozhat neki.
– Előfordulhat, hogy az érintett ügyfeleink nincsenek tisztában a megváltozott munkaképesség fogalmával, ezért
olyan gyakorlatias kérdésekkel is készülnünk kell a tájékoztatás során, amelyek segítik az ügyfeleket helyzetük meghatározásában: „Járt Ön Rehabilitációs Bizottság
előtt, és besorolták munkaképességét vagy az egészségi
állapotát százalékokba?” „Kap Ön rendszeresen fogyatékossági támogatást, rehabilitációs vagy rokkant ellátást?”
stb. Ezekhez segítséget nyújt a módszertani könyv 1 sz.
táblázata.
– Az ügyfelek érhető módon már első alkalommal a betölthető állásokról igyekeznek érdeklődni, gyakran ezzel a
kérdéssel indítanak: „Érdeklődni szeretnék, hogy milyen
üres állásokat tudnak ajánlani?”. A szolgáltatás sikeressége érdekében azonban fel kell készülni, hogy ezeket a
kérdéseket csak a megfelelő ponton válaszoljuk meg, és
kerüljük el, hogy a tájékoztatás során nem reális célokat
vagy a garantált siker illúzióját erősítsük meg az ügyfeleinkben. „Az Ön igényei és lehetőségei ismeretében
tudunk megfelelő állást ajánlani, a személyes találkozást
követően.”
– A szolgáltatás során mindvégig, de a kapcsolatfelvétel
során különösen fontos a folyamatjelleg és a kompetenciahatárok szem előtt tartása. Mivel a szolgáltatás során
csak a munkára kész ügyfelek bevonására van lehető49

ségünk, a módszertan keretei elsősorban a nyílt
munkaerő-piaci

szerepvállalásra

kész

ügyfelek

számára tartalmaznak felkészítési, fejlesztési lépéseket. A tanácsadónak azonban fontos tudnia,
hogy ennek eldöntésére lehet, hogy csak a felmérést követően lesz elegendő információja. Ezért a
kapcsolatfelvétel során különösen fontos a korrekt
kommunikáció az ügyfél felé, a szolgáltatás lehetőségeiről. Ezzel együtt a szolgáltatási szerződés
aláírását mérföldkőnek kell tekinteni, és a tanácsadónak törekednie kell arra, hogy kellő megalapozottsággal vonja be az ügyfelét a szolgáltatásba, és
az együttműködés sikeressége a kiinduláskor vélelmezhető legyen.
– Az ügyfeleinknek lehet tapasztalata egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokról, amely befolyásolhatja
a velünk való együttműködésről kialakított képet. A
kapcsolatfelvételkor hangsúlyozni kell a módszertan személyességen alapuló jellegét, és tájékoztatást kell adni a minimálisan elvárt találkozások
alkalmairól, és erősíteni kell az ügyfélben a kölcsönösségre való nyitottságot.
–

Az egyes célcsoportok speciális igényeire való tekintettel – egyedi vagy rendszeresített módon – lehetőség van a szolgáltatás külső helyszínen (pl. az
ügyfél otthona vagy valamelyik partnerintézmény
helyisége stb.) történő megvalósítására, „kihelyezésére”, amennyiben a szolgáltató feltételei erre
valamely okból nem adottak. A külső helyszínnek
azonban maradéktalanul biztosítani kell azokat a
feltételeket, amelyek a szolgáltatónál nem adottak, de az ügyfél számára szükségesek. Ezek biztosítására elsősorban a partnerszervezetekkel való
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együttműködés ad lehetőséget, amit célszerű az
írásos együttműködési megállapodásokban is minél
pontosabban megfogalmazni.
Praktikus javaslatok a dokumentációhoz:
– A kapcsolatfelvételi adatlapon található információk,
objektív adatok a megváltozott munkaképességű
ügyfelek teljes körének lefedésére alkalmasak a
módszertan alapján. A tanácsadóknak azonban folyamatosan követniük kell a jogszabályok változását,
és tudniuk kell, hogy az ügyfeleik az adataik és státuszuk alapján, adott időben, mely munkaerő-piaci
programban vehetnek részt, a munkáltatók szempontjából mely támogatási vagy költségcsökkentő
megoldásokba vonhatók be. Ezek megismeréséhez
– a jogszabályok követésén túl – igénybe vehetik a
partnerszervezetek tájékoztatását és rendezvényeit
is. Ezek az ismeretek az adatlapra felvehetők, ezzel
kiegészíthetők, amennyiben azok relevánsak.

Gyakorlatorientált feladatok:
Látássérült ügyfél érkezik a személyes interjúra, vakvezető
kutyájával. Az ügyfél szeretne tájékoztatást kapni a szolgáltatásról. Gondolja végig, hogyan készülne fel a találkozásra?

Gyakorlatorientált feladat helyszíni konzultációra:
Gondolja végig, milyen csatornákon keresztül tudná a leghatékonyabban elérni szolgáltatásuk potenciális ügyfeleit?
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Önellenőrző kérdések:

–

Mi a kapcsolatfelvétel és tájékoztatás célja?

–

Melyek a kapcsolatfelvétel, tájékoztatás
kötelező elemei?

–

Milyen csatornákon keresztül valósulhat meg
ez a tájékoztatás?

–

A kapcsolatfelvétel, tájékoztatás – minden esetben –
mely elemeket tartalmazzon?

–

Milyen lépések követik egymást, ha az ügyfél telefonon,
ill. személyesen jelentkezik?

–

A személyes találkozó során milyen témákat kell
érinteni?

–

Mit kell tenni azzal a jelentkezővel,
aki nem tartozik az ügyfélkörünkbe?

–

Milyen opcionális eleme van a kapcsolatfelvételnek?

–

Milyen célcsoport-specifikus elemeket kell
figyelembe venni a kapcsolatfelvétel,
tájékoztatás során?
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2. Felmérés
Általános leírás
A kapcsolatfelvétel során megtörténik a szolgáltatási szerződés aláírása. Ezután elkezdhetjük az ügyfél átfogó munkaerő-piaci felmérését.
A felmérés célja, hogy átfogó képet kapjunk az ügyfél képzettségéről, munkavállalással kapcsolatos elképzeléseiről,
múltjáról, eddigi tapasztalatairól, képességeiről, erősségeiről, nehézségeiről, támogató környezetéről, valamint állapotához kapcsolódó korlátozó tényezők jellegzetességeiről.
Minden ügyfél számára kötelező szolgáltatási elem az
előzetes dokumentumelemzés, valamint legalább egy
személyes interjú.
Előzetes dokumentumelemzés
A szolgáltatási szerződés aláírását követően, a rendelkezésünkre álló szakvélemények, diagnózisok átolvasása,
elemzése a lehetséges munkavállalás fényében.
Személyes interjú az ügyféllel
Az interjú során az alábbi területeket feltétlenül érinteni kell:
– Az ügyfél diagnózisa, fogyatékosságából, illetve egészségkárosodásából fakadó speciális szükségletek;
– Iskolai karrier, munkatapasztalat feltérképezése;
– Tanulási és munkakészségek, munkamotiváció;
– Családi háttér, szociális környezet feltérképezése
(szükség esetén).
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Célcsoport-specifikus, kötelező felmérési tevékenységek értelmi sérült/autizmussal élő ügyfelek esetében
– Szülői interjú;
– Az interjú félig-strukturált, kérdező alapú;
– Az ügyfél felmérése strukturált feladathelyzetben;
– Információt gyűjtünk mind a munkakészségekről, mind
pedig a szociális és kommunikációs készségekről;
– Intelligenciateszt;
– Az intelligenciateszt segítségével képet kapunk az
ügyfél általános értelmi képességeiről, amelyek jelentősen befolyásolhatják munkavállalását;
– Munkapróba.
A munkapróba a felmérés olyan eleme, mely során valódi
nyílt munkaerő-piaci környezetben, gyakorlati helyzetben
szerezhetünk információt ügyfelünkről.
A munkapróba során az alábbi három területre kell fokozottan figyelmet fordítani:
– önkiszolgálás, önállóság;
– kommunikációs viselkedés, munkahelyi társas kapcsolatok értelmezése;
– konkrét munkavégzéshez kapcsolódó információk.
Látássérült ügyfelek
– Funkcionális látásvizsgálat
		 A funkcionális látásvizsgálat két részből áll:
		 a kikérdezésből és a tesztek felvételéből.
		 A kikérdezés négy funkcionális területet térképez fel:
			
– kommunikáció;
			
– közlekedés;
			
– mindennapos tevékenységek;
			
– közeli látást igénylő feladatok.
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A látási funkciók tesztelése Hyvarinen-teszt segítségével:
közeli és távoli vízus-teszt, kontrasztérzékenységi tesz,
színlátás vizsgálata, fényadaptáció vizsgálata.
Rehabilitációs próba
A rehabilitációs próba célja a látássérült ügyfelek tájékozódási és közlekedési szintjének megismerése, meghatározása.

A felmérés opcionális elemei
– konzultáció az ügyféllel foglalkozó szakemberekkel
– előző munkahelyek felkeresése; információszerzés az
iskolától
– családlátogatás
A munkavállalói profilt a felkészítés során szerzett új
információk, tapasztalatok alapján frissíteni kell.

A Felmérés című szolgáltatási elem az „Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások megváltozott munkaképességű embereknek – Egységes szolgáltatás-módszertan” című könyv 52–64. oldalán található.
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Jó tudni rész  
Praktikus javaslatok:
– Előre tájékozódjunk az ügyfél speciális igényeiről, hogy
olyan környezetet tudjunk biztosítani, ahol zavartalanul és kényelmesen megvalósulhat az időigényes felmérés.
– Az ügyfelek a felmérés során gyakran szoronganak,
félnek, hogy nem teljesítenek megfelelően, ezért
fontos, hogy a tanácsadó első lépésben, néhány
kedves mondattal oldja a szorongásukat.
– Az ügyfél részéről tapasztalhatunk gyanakvást, szorongást akkor is, ha önként lépett a folyamatba. Ennek oka általában a bizonytalanság, az ismeretlen
helyzet. Legyünk érdeklődőek, kellően nyitottak
irányába. Mindig jelezzük számára, hogy mennyi
időt vesz igénybe a felmérés, és az interjú elején
tisztázzuk az időkereteket, utaljunk ismételten a titoktartásra. Soha ne éreztessük az ügyféllel, hogy
nincsen rá időnk, vagy sietnünk kell. Utaljunk vissza
a kapcsolatfelvételkor elhangzottakra, mert ezzel is
érzékeltetjük, hogy emlékszünk rá, ez pedig segíti a
bizalom kiépülését kettőnk között.
– Számítanunk kell arra, hogy az ügyfél kapcsolatkészsége a kapcsolat kezdetén alacsonyabb. Gyakran a negatív érzelmek és gondolatok gátolhatják a
kommunikációt, éppen ezért nagy jelentősége van
annak, hogy a szakember milyen módon és milyen
körülmények közt folytatja le az interjút, képes-e az
ügyfél belső feszültségének csökkentésére.
– Ne feledjük, hogy mi irányítjuk a beszélgetést.
– Mindig tartsuk szem előtt a felmérés célját és a szerepeket. Könnyű beleesni olyan hibákba, hogy pl. mi56

kor az ügyfél negatív kritikát fogalmaz meg egy volt
munkáltatójáról, ráerősítünk, esetleg saját példával
élünk, vagy teret engedünk érdekes, bár a felmérés
szempontjából lényegtelen információknak.
– Amikor az ügyfél zárkózott, alkalmazzunk nyitott
kérdéseket. (Pl. „Elmondaná?” „Beszélne arról...?”)
Zárt kérdéseket csak abban az esetben használjunk,
ha konkrét adatokat akarunk megtudni.
– Ne indukáljunk direkt válaszokat, ne tegyünk fel sugalmazó kérdéseket.
– Ügyeljünk a kommunikációnk során arra, hogy ne fogalmazzunk meg sem ítéletet, sem kritikát az ügyfél felé.
– Az ügyfelet a saját nyelvén értsük meg, az ő terminusaiban gondolkozzunk. Kérdezzünk vissza, hogy
érti-e az elhangzottakat, és jelezzük vissza, hogy
értjük, amiről beszél, fogalmazzuk újra az általa elmondottakat. „Ha jól értettem, az egészségromlásának tulajdonítja a munkaviszony megszűnését.”
– Az érzelmi bevonódás ellenére is maradjunk objektívek.
– Figyeljük a közvetlen kifejezési módokat: (mimika,
testtartás, elhelyezkedés, hangszín, nem verbális
közlési csatornák), mert ezek is sokat elmondanak
az ügyfélről, szükség esetén visszajelezhetünk. (Pl.
„Jól látom, hogy nyugtalan?” „Jól látom, hogy kényelmetlennek érzi ezt a kérdést?” „Úgy érzem, önvád
van a hangjában” „Úgy látom, ez erősen megérinti
Önt érzelmileg” „Úgy látom, melege van. Mit szólna
hozzá, ha ablakot nyitnék?” stb.) Sok pluszinformációhoz juthatunk, ha képesek vagyunk a testbeszéd
megfigyelésére.
– Jó, ha a tanácsadó tisztában van a feltáró helyzetben a
saját részéről esetlegesen felmerülő ellenállásokkal, a
kétoldalú, őszinte, partneri kommunikációt akadályozó
elemekkel, és kerüli ezeket az interjú során. (Ilyen el57

lenállások pl. tanácsot oszt: „Jobban tette volna, ha...”,
bagatellizál: „Ilyen mindenkivel előfordul”, fontoskodik: „Majd szólok az érdekében”, vigasztalni kezd: „Na,
szegénykém, magának aztán nem volt könnyű”, okoskodik: „Ha ezt tette volna, akkor most...”, metanyelvi elutasítást használ: mozgolódik, matat, nem tart
szemkontaktust, telefonál, kimegy stb.)
– Fontos, hogy a szakember be tudja azonosítani az
ügyfél részéről felmerülő ellenállást annak kommunikációjában. (Pl. túl keveset beszél, túl sokat beszél, nem vonódik be a folyamatba: „Soká tart még?”,
mentegetőzik: „Csak rabolom itt az idejét”, gyanakvó,
vagy túlságosan rendben lévőnek tüntet fel mindent.)
– Az interjú vége felé jelezzük, hogy lassan vége a
felmérésnek. „Már csak néhány percünk van hátra.
Van-e valami, amit még fontosnak tartana elmondani a munkavállalás szempontjából?”
–

Mielőtt bármely személyt (családtag, volt kolléga,
munkáltató, tanár stb.) bevonnánk a felmérés folyamatába, hogy több információt szerezzünk az ügyfélről, soha ne felejtsük el ehhez a hozzájárulását
kérni, ugyanakkor biztosítsuk arról, hogy az engedélye nélkül nem adunk információt ki róla. Arra is
ügyeljünk, hogy ne váljunk a harmadik fél (pl. hozzátartozó) és az ügyfél között közvetítővé.

Praktikus javaslatok a dokumentáció kitöltéséhez:
– A „Személyes interjú” adatlap kitöltésénél ügyeljünk
arra, hogy egyes kérdések az ügyfél nézőpontjából,
mások a szakember nézőpontjából vannak megfogalmazva. Figyeljünk a váltásra!
– Az ügyfél tanulmányaival kapcsolatban érdemes rákérdezni a kedvenc tárgyakra, és hogy miért éppen
ezek voltak azok. Már ez információt nyújthat az ér58

deklődéséről, beállítódásáról. Főleg idősebbek esetében fordulhat elő, hogy nem volt mód a továbbtanulásra. Kérdezzünk rá, hogy amennyiben lehetősége
lett volna rá, milyen pályát választott volna és miért.
– Gyakran az ügyfél szégyelli a munkaviszony megszűnésének okát, elbagatellizálja a választ vagy „leépítésre” hivatkozik. Igyekezzünk feltárni a valós
okot, úgy, hogy az ügyfelet ne hozzuk kényelmetlen
helyzetbe. „Látom, nem szívesen emlékszik vissza
erre az egészre, de engem érdekel, hogy mit gondol
arról, miért szűnt meg valójában a munkaviszonya.”
– Valószínűleg több olyan tényezőt tud felsorolni az
ügyfél, amik nehezítik a munkavállalását, mint amik
segítik. Kérjük meg, hogy egy-egy korábbi elhelyezkedés kapcsán idézze fel, hogy mi segítette akkor a
megfelelő állás megtalálásában, elnyerésében.
– A tartósan munkanélküli ügyfelek esetében az énkép erőteljesen gyengülhet, a belső bizonytalanság
következtében gyakran nehezebben ismerik fel erőiket, pozitív tulajdonságaikat. Így pl. a személyes
erősségek, készségek, a munkában eddig megélt
pozitívumok feltárása nem mindig egyszerű a szakember számára. Ha csak annyit mondunk, hogy sorolja fel a munkaerő-piacon hasznosítható erősségeit, valószínűleg nehezen tudja majd megválaszolni.
Igyekezzünk inkább helyzetekre rákérdezni, amiket
sikeresen megoldott, amik jó érzéssel jártak számára, és ezeken keresztül beazonosítani az erősségeit,
készségeit. Idéztessük fel azokat az élethelyzeteket,
amikor „rendben lévőnek” találta az életét, és közösen keressük meg azokat az erőforrásokat, amelyek
ehhez hozzájárultak. Ezt követően közösen számba
vehetjük, hogy jelenleg milyen tényezők gátolják
ezeknek az erőforrásoknak a működését.
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– A szabadidős tevékenységek esetében ne csak azt
írjuk fel, hogy pl. „szeret kerékpárt bütykölni”, igyekezzünk konkrétumokat megfogalmazni, hogy a munkavállalói profilt minél részletesebben ki tudjuk majd
tölteni. Pl. féket cserél, kapcsolatokat épített ki az
alkatrész beszerzéséhez stb.
– A motiváció feltárása kapcsán szintén fontos, hogy
ne direktben kérdezzünk arra rá, hogy mi készteti az
elhelyezkedésre.
Jobb abból kiindulni, hogy felidéztetjük azt a helyzetet,
amikor dolgozott, és ennek kapcsán elmondatni, hogy
ez milyen előnyökkel járt, ezek közül mi volt a legfontosabb a számára. Ebből kiindulva egyszerűbb megfogalmaztatni a jelen helyzetre jellemző motivációkat.
– A problémahelyzetekben megnyilvánuló stratégiát
szintén úgy tudjuk legegyszerűbben feltárni, ha akár
a munkavállalás kapcsán, akár egy másfajta élethelyzet kapcsán megragadott probléma felidézésén keresztül beszéltetjük az ügyfelet.
„Említette, hogy végül megoldódott a konfliktus. Hogyan sikerült ezt elérnie?” „Mit gondolt abban a problémahelyzetben?”
– Az ügyfelek többsége szívesen beszél a betegségéről, mert úgy érzi, végre „kipanaszkodhatja magát”.
Ennél a témánál is fontos, hogy a szakember megmaradjon irányító szerepben és kommunikációja lényegre törő maradjon.
Amennyiben szükséges, hívja fel az ügyfél figyelmét
arra, hogy adott dolog nem tartozik a témához. (Pl.
nem az egészségügyi rendszer megreformálása a cél,
vagy egy orvosi eset műhibának minősítése stb.) Alkalmazzon zárt kérdéseket az adatok, tények megszerzése érdekében. Természetesen, ha széles körű
információra van szüksége, nyitott kérdésekkel éljen.
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– Az ügyfél néha nehezen éli meg a szociális helyzetével kapcsolatos kérdéseket, mert szégyelli a közüzemi tartozást, a lakáskörülményeit stb. Nagyon
fontos a tapintatosság a szakember részéről. Ugyanakkor alkalmazhat visszatükrözést: „Úgy látom, nem
könnyű ezt kimondani.”
– A mesterséges támaszok feltárása esetén érdemes
kitérni arra, hogy mennyire élők az ügyfél által említett kapcsolatok, érdemi támaszt jelentenek-e. (Pl.
„Milyen gyakorisággal találkoznak?”)
– A tanácsadó személyes benyomásai rovatot igyekezzünk a lehető legbővebben kitölteni, miután az
ügyfél már távozott. A későbbiekben sokat segíthet,
ha ennek alapján fel tudunk idézni az ügyféllel kapcsolatos információkat.
– Ahhoz, hogy a munkavállalói profilt megfelelően tudjuk kitölteni, a felmérés szakaszában a lehető legtöbb információt be kell gyűjtenünk. Minden esetben
tartsuk szem előtt, hogy melyek a számunkra szükséges információk a profil felállításához.
– Lehetőség szerint éljünk a módszertan által javasolt
opcionális elemekkel a felmérés során. (Egységes
módszertan, 61. o.)
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Gyakorlatorientált feladatok:
1. Az eset kapcsán végezze el a „Személyes interjú” adatlap kitöltését, majd gondolja át, hogy a „Munkavállalói
profil” kitöltéséhez még milyen információkra van feltétlenül szüksége.
Az 53 éves hölgy 2012 augusztusában kereste fel a foglalkozási tanácsadót. Elmondta, hogy táppénzes állományba
került, és a táppénzen töltött idő után sem szándékozott
visszamenni a munkahelyére, mert úgy gondolja, hogy állapota további romlását idézné elő, ha korábbi munkakörében, szabászként dolgozna. Egészségi állapotát a szakértői
bizottság 50%-ban állapította meg. Egy korábbi balesetből
következően több hasi műtéten esett át, valamint szívbillentyű-beültetést végeztek nála. Mindez munkavállalási lehetőségeit erősen korlátozza, annak ellenére, hogy jelen
állapotát kielégítőnek tartja a gyógyszeres kezelés mellett.
Az ügyfél kereskedelmi szakközépiskolát végzett, munkatapasztalata kiterjedt a kereskedelem több területére,
dolgozott eladóként, áruforgalmi előadóként és boltvezető-helyettesként. Ezen kívül 10 évig dolgozott töltőállomás-kezelőként. Utolsó munkaviszonya 3 hónapig tartott,
itt betanított szabász volt.
A táppénzes állományt lezárva, regisztráltatta magát a
munkaügyi kirendeltségen.
A találkozókon tapasztaltak alapján az ügyfél kellően motiváltnak és aktívnak látszott a munkakeresésben. Korábban
alkoholprobléma is felmerült esetében, de a találkozókon
mindig józanul jelent meg, és a megbeszélteket betartotta.
A munkavégzéssel kapcsolatos életút feltárása során kiderült, hogy szakmájában szívesen dolgozott, szeret em62

berekkel foglalkozni, és boltvezetőként is szívesen vállalta az ezzel járó felelősséget, bár néha úgy érezte, hogy
túl nagy a nyomás rajt. A töltőállomás-kezelői munka állt
hozzá a legközelebb, de egészségromlása miatt kénytelen
volt munkaviszonyát megszakítani. Jelenlegi munkahelyén
kollégáival, feletteseivel jó kapcsolatot igyekszik kialakítani,
de az irányítást elmondása szerint nehezen tűri. Szeret önállóan dönteni, és fontos számára, hogy a felettesére szakmailag és iskolázottság tekintetében felnézhessen.
A szabászati munkát azért vállalta el, mert más lehetőséget nem talált. Az állómunka fárasztotta, lábait, keringését is terhelte, viszont azt, hogy ülőmunkát végezzen,
nem tudja elképzelni, mert nem tud egy helyben megmaradni. Gondolkodott azon, hogy személy- és vagyonőrképzést végezzen, de ott a huzamosabb egy helyben
állás valószínűleg problémát okozna. Célállásai közé a
portás, recepciós munka kérésére bekerült.
Jó kézügyességgel bír, otthon szívesen szerel, barkácsol,
és a ház körüli javításokat, karbantartást is ő végzi. Szabadban vagy zárt térben végezhető munkát is elvállalna,
amennyiben mozgásos tevékenység, tehát nem igényel
kényszertesthelyzetet.
2. Elemezze a bemutatott szituációkat, és javasoljon megoldási módokat az ellenállás kezelésére.
Az ügyfél a felmérés felénél hirtelen az órájára néz, és
közli, hogy azonnal indulnia kell, mert nem éri el a buszt.
A foglalkozási tanácsadó emlékezteti, hogy az interjú
elején tisztázták az időkereteket. Az ügyfél arra hivatkozik, hogy elfelejtette, hogy csak délután kettőig van a
helyi hivatalnál ügyfélfogadás.
63

Az ügyfél a munkahellyel kapcsolatos kérdések esetében nagyon szűkszavú, csak tőmondatokban válaszol.
Arra a kérdésre, hogy miért szűnt meg az adott helyen a munkaviszonya csak annyit válaszol: „Miért fontos ez?”. Érezhetően kényelmetlenül érzi magát, kerüli a
szakember pillantását, sürgeti a továbblépést.
Az ügyfél az előző munkahelyek kapcsán minden esetben
azt hangsúlyozza, hogy vele mindenki ki akart szúrni, kihasználták, a munkáltató mindenütt „szemétkedett” vele,
ki akarták fúrni a munkahelyéről, és ez általában sikerült is.
Az ügyfél arra a kérdésre, hogy „Milyen területen szeretne
dolgozni?”, röviden azt válaszolja, hogy „Bármilyen munkát
elvállalok”. A szakember további feltáró kérdéseire is csak
annyit válaszol, hogy „Mindegy mi, nem fogok semmit vis�szautasítani”.
Az ügyfél egészségi állapotára vonatkozóan azt állítja,
hogy „Nincs semmi problémám, akár már holnap el tudok menni dolgozni”. A papírjai alapján egészségkárosodása 50 százalékos, pszichés és emésztőszervi problémákat diagnosztizáltak.
Az ügyfél kéri a szakembert, hogy a szociális helyzetére
vonatkozó kérdéseket ne kelljen megválaszolnia, mert
úgy érzi, az csak rá tartozik.

Gyakorlatorientált feladat helyszíni konzultációra:
Végezzen általános ügyfélfelmérést! Az alábbi szempontok
alapján összegezze tapasztalatait:
– Milyen ellenállásokkal találkozott az ügyfél részéről a
felmérés során. Mire tudja visszavezetni az ellenállást,
és hogyan, milyen technikákkal tudta ezt kezelni?
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– Milyen témák esetében tapasztalt nehézséget? (pl. kitöltés, információhoz jutás stb.)?
– Hogyan látja saját viselkedését a felmérés kapcsán?
– Milyen gondolatok, érzések fogalmazódtak meg Önben
az ügyféllel/ügyfelekkel való kommunikáció során, mit
élt meg sikerként, mit élt meg esetleg kudarcként?

Önellenőrző kérdések:
– Mi a felmérés célja?
– Melyek a felmérés kötelező elemei? Fejtse ki őket!
– Milyen tevékenységeket jelent az előzetes dokumentumelemzés?
– A személyes interjú során mely területeket kell feltétlenül érinteni?
– Milyen kötelező felmérési tevékenységek vannak az
értelmi sérült/autizmussal élő ügyfelek esetében?
– A munkapróba melyik célcsoportnál ajánlott, és mi a célja?
– Látássérült ügyfelek esetében miért szükséges a funkcionális látásvizsgálat?
– Milyen esetben javasolt más szakemberekkel is konzultálni?
– Mi a rehabilitációs próba célja a látássérült emberek esetében?
– Milyen kimenete lehet a felmérésnek?

3. Egyéni Munkavállalási Terv elkészítése
Általános leírás
Az Egyéni Munkavállalási Terv célja, hogy a felmérés eredménye alapján, az ügyfél egyetértésével megszülessen
egy cselekvési terv, amely hozzájárulhat az ügyfél sikeres,
hosszan tartó elhelyezkedéséhez a nyílt munkaerőpiacon.
Az Egyéni Munkavállalási Tervben meghatározzuk a legfontosabb célokat. Ezekhez rendeljük a fejlesztendő területet,
megoldandó nehézségeket, a foglalkoztatás biztosítását
gátló körülmények feltárását, feladatokat, tevékenységeket, célcsoport-specifikus szükségleteket, külső szolgáltatásokat, határidőt és a felelősöket.
Az Egyéni Munkavállalási Terv a szolgáltatási szerződés
melléklete lesz.

A. Az Egyéni Munkavállalási Terv tartalmára
vonatkozó javaslat elkészítése
Az Egyéni Munkavállalási Tervet a foglalkozási tanácsadó
és a felmérésben résztvevő többi szakember a felmérés
tapasztalatai és az azt összegző dokumentum, a munkavállalói profil alapján készíti elő.
A terv elkészítésekor figyeljünk arra, hogy konkrét célokat
határozzunk meg, és ehhez tartozó reális határidőket tűzzünk ki. A munkavállalási terv felülvizsgálata és korrigálása szükséges lehet, különösen egy hosszabb felkészítési
folyamat során. Jellemző, hogy az ügyféllel végzett munka
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során újabb információkat szerzünk az ügyfélről, aminek a
beépítése az Egyéni Munkavállalási Tervbe szükséges lehet. Fontos az is, hogy időnként megvizsgáljuk: a felkészítés folyamata az Egyéni Munkavállalási Tervnek megfelelően történik-e, és a kitűzött cél felé haladunk-e.

B. Az Egyéni Munkavállalási Terv megbeszélése
az ügyféllel
A felmérés eredményét, illetve az Egyéni Munkavállalási
Tervet a foglalkozási tanácsadó ismerteti az ügyféllel. Lehetőséget kell adni, hogy az ügyfél reflektálhasson a felmérés eredményére és az Egyéni Munkavállalási Tervre is.
Fontos, hogy a megbeszélés végére egy konszenzuson alapuló munkavállalási terv alakuljon ki, mert az ügyfél és a
szakember ezen a ponton köteleződik el a nyílt munkaerő-piaci munkavállalásra való felkészülés feladatára.
A sikeres felkészülésért minden szereplő felelős. Egyes feladatok az ügyfélre és tanácsadóra ugyanúgy vonatkoznak,
pl. a megbeszélt időpontok betartása. Más feladatok pedig
eltérhetnek, pl. a hivatalos papírok rendezésénél a foglalkozási tanácsadó információt szerez arról, hogy pontosan
mit, hogyan, hol kell intézni, az ügyfél pedig az iránymutatás alapján beszerzi hivatalos papírjait. Más esetben külső
szakember szolgáltatását is igénybe kell venni, pl. útvonal-betanítás.
A szolgáltatási szerződés minden pontját lépésről lépésre
újra végig kell beszélni az ügyféllel. Szükség esetén módosítani is kell. Hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az ügyfél
megértse, miben számíthat tanácsadója segítségére, és
mi az, ami a saját feladata lesz a felkészülés során.
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Célcsoport-specifikum
Értelmi sérült, valamint autizmussal élő személyek esetében
szükséges lehet a szülők bevonása is. Az Egyéni Munkavállalási Terv elkészítésekor érdemes a szülők kompetenciahatárait és feladatait is meghatározni. Például a szülő feladata,
hogy a gyermeke időben el tudjon indulni otthonról.

Az Egyéni Munkavállalási Terv elkészítése című szolgáltatási elem az „Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások megváltozott munkaképességű embereknek –
Egységes szolgáltatás-módszertan” című könyv 64–67.
oldalán található.

Jó tudni rész  
Praktikus javaslatok:
– Figyeljünk arra, hogy a célokat mindig pozitívan fogalmazza meg az ügyfél. „Az a célom, ne legyek állás nélkül” helyett: „Munkát vállalok”, vagy „Jó lenne,
ha nem lennék ügyetlen az önéletrajzírásban” helyett: „Megtanulok megfelelő önéletrajzot írni”.
– Az egyes célokhoz mindig határozzuk meg – az ügyféllel közösen – a külső és belső erőforrásokat, amelyek segítik a cél megvalósulását, illetve a felmerülő
akadályok kiküszöbölését, megoldását. Hangsúlyozzuk a cél elérhetőségét, valamint az azzal járó pozitív változásokat.
– Beszéljünk arról az ügyféllel, hogy milyen hozadéka
lesz annak, ha eléri a célt, mit hoz számára ez a vál68

tozás, mi a jó ebben számára. Mi történik, ha semmin sem változtat? Ezzel mintegy motiváljuk arra is,
hogy mindent megtegyen a cél elérése érdekében.
– Amennyiben több célt is kijelölünk, úgy mindig állítsunk fel prioritásokat. Így ütemezhető lesz a folyamat, és az erőforrásokkal is megfelelően tudunk
gazdálkodni.
– Mindig bontsuk a célt kisebb részcélokra, és ezeket fogalmazzuk meg pontosan. Például, ha az a cél,
hogy az ügyfél elvégezzen egy képzést, akkor az ehhez vezető lépéseket célként kell megfogalmaznunk,
és ehhez rendelni a munkavállalási terv tartalmi elemeit (feladat, felelősök, határidő stb.).
– Amennyiben a cél több szereplőhöz köthető, akkor
személyenként érdemes a tevékenységeket és a feladatokat meghatározni.
– Beszéljük át az ügyféllel, hogy miből fogja felismerni
a cél megvalósulását, a tervezett változás elérését.
Ez néha kézenfekvő – például egy végzettség megszerzése estében, ahol megkapja a végzettséget igazoló papírt –, azonban, ha az álláskeresési technikák
elsajátítását tűzzük ki célként, akkor előre jelöljük
meg, hogy milyen eredmények kapcsolhatóak ehhez.
– A találkozások között is legyen az ügyfélnek feladata,
mert így eredményesebben fenntartható a motiváció.
– Legyünk következetesek a határidők betartásában,
és ellenőrizzük az ügyfél vállalásainak teljesítését is.
Éljünk a pozitív megerősítésekkel. Például: „Remekül
elintézte ennek a kérelemnek a beadását” „Nagyszerűen sikerült felkészülni a munkáltatói tesztre” stb.
– Soha ne maradjon el az egyéni terv értékelése. Előre határozzuk meg, hogy milyen időközönként értékeljük a célok megvalósulását.
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– A rövid távú célok általában maximum egy hónapra,
míg a hosszú távúak hat hónapra vagy maximum
egy évre szólnak. Az egyéni munkavállalói tervben
általában 1–3 hónapra tervezünk előre.
– Az egyéni munkavállalási tervet a kevésbé jó memóriával rendelkező ügyfeleknél szükséges lehet alkalomról alkalomra elővenni és megnézni, hol tart a
tanácsadó és az ügyfél a terv megvalósításában.
Praktikus javaslatok a dokumentáció kitöltéséhez:
– A „dátum” rovatba azt a dátumot írjuk be, amikor a
célt kitűztük, a „határidő” rovatba pedig a megvalósulás tervezett dátumát. Célszerű utóbbit szem előtt
tartani, a határidőnaplónkban is feltüntetni, mert
nem jó, ha egy általunk vállalt feladat elvégzésére az
ügyfél figyelmeztet. Ugyanígy mi is kérjük számon
a felelősöktől a megvalósítást, ellenkező esetben
hivatkozhatnak arra, hogy elfelejtették, és esetleg
nem veszik komolyan a feladat végrehajtását.
– A célt mindig röviden és pontosan fogalmazzuk meg.
Részcélt írjunk, és ne egy átfogó célt. Például: „Az
ügyfél munkába állása” helyett: „Jelentkezési adatlap beadása XY céghez” „Szakmai önéletrajz elkészítése” „Felkészítés állásinterjúra” stb.
– A Fejlesztendő terület mindig az adott célhoz kapcsolódjon. Pl. ha az volt a cél, hogy „Felkészítés állásinterjúra”, akkor itt beírhatjuk, hogy „Az ügyfél
álláskeresési technikáinak fejlesztése”.
– A „Feladat beazonosítása” szintén szorosan kapcsolódjon az előzőekhez. Pl. „Álláskeresési technikák
oktatása”, majd a „Tevékenység leírásánál” részletezzük: „Kiscsoportos felkészítés a munkáltatói interjúra, előre megbeszélt időpontban. A munkáltatói
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interjú egyes elemeinek beazonosítása, modellezése, helyzetek gyakoroltatása.”
– Tartsuk szem előtt, hogy az Egyéni Munkavállalási
Terv mindig az ügyféllel közös megállapodáson alapszik. Ne a szakember határozza meg a célt, hanem
az ügyfél, a szakember által javasolt alternatívák figyelembe vételével, átgondolásával.
– Amennyiben a kitűzött célok nem teljesülnek, úgy
minden esetben szükséges a kudarc okának feltárása, majd azt követően kerülhet sor a módosításra.

Gyakorlatorientált feladatok:
1. A következő eset kapcsán határozzon meg olyan célokat, feladatokat és tevékenységeket, amelyek nagy
valószínűséggel szerepeltek az ügyfél Egyéni Munkavállalási Tervében! Indokolja meg választásait!
Z. J. 23 éves fiatalember, aki a speciális szakiskola elvégzését követően kereste meg a foglalkozási tanácsadót, hogy segítséget kérjen az elhelyezkedéshez.
A szakértői bizottság egészségi állapotát 40%-ban véleményezte, és foglalkoztathatóság tekintetében rehabilitálhatónak minősítette.
Az enyhe mentális retardáció (IQ 68) mellett a bal kéz mozgáskoordinációs zavara áll fenn (koraszülöttként sérült), illetve dadogása miatt kommunikációja nehézkes. Testfelépítése átlagos, viselkedése tartózkodó, udvarias.
A speciális szakiskolában számítógépes adatrögzítő, valamint
dísznövénytermelő végzettséget szerzett. Előbbi végzettség
magába foglalja az irat-, dokumentum- és ügyvitel-techni71

kai berendezés kezelését, a gépírást, szövegszerkesztést
és táblázatkezelést, az adatkezelést és adatfeldolgozást. A
dísznövénytermeléshez kapcsolódó tárgyakat, illetve magát
a szakmát nem, míg a számítógépes adatrögzítést kedvelte.
Az elméleti dolgokban elmondása szerint sokkal jobban otthon érzi magát, de nehezen látja meg az összefüggéseket, a
tanulás során inkább magolt. Nem zárkózik el azonban semmiféle könnyű, fizikai munkától.
Szabadidejében havonta egy-két alkalommal egy vallási közösségbe jár, ahol a beszélgetések mellett futballoznak, pingpongoznak. Legtöbb idejét azonban otthon
tölti, főleg számítógépezik. Támogató családi háttérrel
rendelkezik. Otthon nincsenek napi feladatai, csak ritkán bíznak rá bármit is.
Munkatapasztalata arra az öt hétre korlátozódik, amikor
részt vett az „Értelmileg akadályozott emberek munkavállalását segítő képzésben”, ahol a helyi McDonald’s
étteremben lehetősége volt többfajta munkafolyamatot
kipróbálni.
A képzés arra irányult, hogy elsajátítson egy munkafolyamatot, és az önállóságnak azt a fokát, amikor nem
szorul már folyamatos irányításra a munkavégzés során. Emellett fejlesztette a kommunikációs készséget,
és a munkaerő-piaccal kapcsolatos ismereteket adott.
A két hét elméleti oktatást öt hét munkahelyi gyakorlat
követett.
Ez idő alatt mind az ügyfél, mind a foglalkozási tanácsadó sok olyan plusztapasztalathoz jutott, amire legfeljebb egy próbamunka során nyílt volna mód.
Azokban a tevékenységekben, ahol mindkét kéz használata elengedhetetlen J. rendkívül lassú és bizonytalan
volt. Így pl. a törlőkendők hajtogatása vagy az étter72

mi hulladékok szelektív válogatása. Állandó irányításra
szorult, precíz feladatmeghatározás, felügyelet és ellenőrzés volt szükséges esetében folyamatosan. Probléma esetén, vagy ha végzett a rábízott feladattal, saját
magától segítséget nagyon nehezen kért. Ennek oka
főleg az, hogy beszédhibája miatt nehezen kezdeményezett kommunikációt. Azokkal azonban, akikkel már
összeismerkedett és türelemmel fordultak felé, bátrabban kommunikált. Belátó, felelősségteljes, következetes
volt mind viselkedésében, mind szóbeli kommunikációjában a munkavégzés során. Kiderült, hogy munkatársi
kapcsolatában türelmetlen, idegessé válik, ha olyannal
dolgozik együtt, aki nála gyorsabb munkatempót diktál,
vagy alapvetően másfajta munkastílusa van.
A vendégtérben történő munkavégzést kedvelte leginkább, ahol a lobby kocsikra kellett a vendégtálcákat a
hulladékkal összegyűjtenie a szelektáláshoz. Tetszett
neki, hogy munkahelyi egyenruhát viselhetett, vendégek között mozoghatott, és fontosnak érezhette magát.
Önmagával szemben türelmetlen, bosszantja, ha nem
megy valami egyszerre. Főnökeitől visszajelzést soha
nem kért, nem kezdeményezett beszélgetést. Mindig
pontosan és precízen igyekezett képességei alapján elvégezni a rábízott feladatot.
Rendkívül fontos számára, hogy befogadják és elfogadják fogyatékosságával, beszédhibájával együtt, mert
így érzi csak jól magát a munkahelyi környezetben. A
részmunkaidős munkavégzés megfelelő volt számára, a
napi 4 órát képes volt végigdolgozni.
A munkahelykereséshez a képzés során tapasztaltak
nagy segítséget adtak, hiszen rávilágítottak az ügyfél
képességeire, erősségeire és gyengeségeire.
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J.-t főleg az motiválja az elhelyezkedésre, hogy a családtól
való anyagi függőséget csökkenteni tudja, valamint értékes embernek érezhesse magát.
Célállásként olyan részmunkaidős, könnyű fizikai munkakörök megjelölése történt, amelyek kézügyességet nem igényelnek, nem bonyolultak, és nincsen teljesítménykényszer.
Ilyen pl. a szórólapterjesztés, a nagyméretű papírhulladék
(dobozok, fóliák) szelektálása, postai levélválogatás. A képzés lezárulását követően néhány hónap alatt sikerült egy kisebb üzletben elhelyezkednie mint kisegítő. A polcok feltöltése, a vevőtér tisztán tartása, postai ügyintézés a feladata.
Kolléganőjével jól kijön, napi négy órát dolgozik. A munka
nagy megelégedéssel tölti el.

2. Elemezze a következő szituációkat, próbálja feltárni a
probléma okait (mind az ügyfél oldaláról, mind a tanácsadó oldaláról), és igyekezzen megoldási módokat találni!
– Az ügyfél az Egyéni Munkavállalási Tervben meghatározott feladatait rendre nem teljesíti, vagy folyamatosan emlékeztetni kell a határidőkre. Motivációja érzékelhetően csökkent az elhelyezkedés kapcsán.
– Az ügyfél határidőre teljesíti a feladatait, de szemmel
láthatóan semmiféle sikerélményt nem él meg ezzel
kapcsolatban.
– Az ügyfél nem jelenik meg a találkozón, telefonon nem
elérhető.
– Az ügyfél a „közösen” megjelölt céllal kapcsolatban azt
mondja, hogy „Beírhatjuk, de ez nekem nem fog menni”.
– Egy következő találkozó alkalmával az ügyfél az egészségi állapotára való hivatkozással magyarázza, hogy
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miért nem teljesítette a feladatot, amit az Egyéni Munkavállalási Tervben előzőleg megfogalmaztak, holott
semmiféle tényleges romlás nem állt be az állapotába,
sem betegségen nem esett át. („Úgy fájt a lábam a
héten, hogy nem is tudtam elmenni a hivatalba, ahogy
megbeszéltük.”)
– A foglalkozási tanácsadó elfelejti az Egyén Munkavállalási Tervben vállalt feladatát teljesíteni. Az ügyfél
lassan megérkezik a találkozóra, és várhatóan számon
fogja kérni a szakember vállalását.
– Az ügyfél „erősködik”, hogy ő nem akarja, hogy célként
beírják, hogy álláskeresési tréninget végezzen, de a
szakember rövidre zárva a vitát mégis beírja, „E nélkül
önnek esélye sincs elhelyezkedni” mondat kíséretében.

Gyakorlatorientált feladat helyszíni konzultációra:
Készítsen Egyéni Munkavállalási Tervet, és válaszoljon
az alábbi kérdésekre!
– Milyen nehézségek merültek fel a célmeghatározás során?
– Milyen nehézségek merültek fel a kitöltés során?
– Milyen határidőket rendeltek az egyes feladatokhoz?
– Milyen gyakorisággal fogják értékelni a tervet?
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Önellenőrző kérdések:

–

Határozza meg az Egyéni Munkavállalási Terv célját!

–

Az Egyéni Munkavállalási Tervben meghatározott
legfontosabb célokhoz milyen tevékenységek
rendelhetők?

–

Az Egyéni Munkavállalási Terv mely dokumentum
mellékletét képezi?

–

Miért fontos, hogy konkrét célokat fogalmazzunk meg
az Egyéni Munkavállalási Tervben?

–

Ki ismerteti az Egyéni Munkavállalási Tervet az
ügyféllel?

–

Miért fontos, hogy konszenzuson alapuló
munkavállalási terv kerüljön kialakításra?

–

Ki felelős a terv megvalósításáért?

–

Mely célcsoport esetében lehet szükséges
a szülők bevonása is az Egyéni Munkavállalási Terv
elkészítésébe?
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4. Felkészítés a munkavállalásra
Általános leírás
A munkavállalásra való felkészítés célja, hogy az ügyfél
felkészüljön a nyílt munkaerő-piac elvárásaira. A felkészítésnek az Egyéni Munkavállalási Terv alapján meghatározott tevékenységek, feladatok mentén kell történnie.
Az Egyéni Munkavállalási Tervben meghatározott tevékenységeket kell minden ügyfél esetében kötelező elemként alapul venni a felkészítés során.

Hivatalos ügyintézés
A munkavállalás szerves része a hivatalos iratok rendezése, beszerzése.
A legtöbb ügyfélnél rendben vannak a munkavállaláshoz
szükséges iratok.
Azoknál azonban, akik nem rendelkeznek megfelelő iratokkal, vizsgáljuk meg, hogy az ügyfél képes-e önállóan
beszerezni a papírjait, és ha úgy látjuk, segítségre van
szüksége az ügyintézéshez, akkor ezt ajánljuk fel.

Egészségügyi vizsgálatok (ha szükséges)
Ezzel a területtel csak abban az esetben kell foglalkozni, ha az egészségügyi probléma/állapot az elhelyezkedést
vagy munkavégzést döntően befolyásolja.
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Munkavállalási alapkészségek / viselkedésformák / motiváció kialakítása, erősítése
Az ügyfelek fejlesztésének számtalan területe lehet az
egyéni szükségletekre reagálva. A következőkben a leg�gyakoribb fejlesztési területekről esik szó.
– Megjelenés
– Önálló közlekedés
– Érdeklődés, tevékenységek, szakmák (pályaorientációs
szakasz)
– Munkahelyi társas viselkedés, kommunikáció, munkatársi kapcsolatok, hierarchia
– Munkatevékenységgel kapcsolatos munkáltatói elvárások
– Jogok és kötelességek
– Álláskeresési technikák – önéletrajzírás, motivációs levél, telefonálás potenciális munkahelyre, felvételi interjún való megjelenés

Az ügyfél problémájának kommunikálása
a munkáltató felé
Egyértelművé kell tennünk ügyfelünk és szükség esetén
családja számára, hogy amennyiben az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást igénybe veszik, nem kerülhető el,
hogy a munkáltatót tájékoztassuk az ügyfél problémájáról.

Az ügyfél felkészítésének módszerei
A felkészítése két lehetséges módon történhet: egyéni és
csoportos formában.
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Egyéni felkészítés
Az egyéni felkészítés történhet irodai helyzetben, de a felkészítés külső helyszínen is megvalósulhat.

Csoportos felkészítés
A csoportfoglalkozások előnyei közé tartozik a résztvevők
közötti ismeretátadás, gyakorlás lehetősége, ahol a résztvevő nem csak a saját helyzetével szembesül.

Célcsoport-specifikus elemek
A felkészítésnél fokozottan figyelnünk kell az ügyfél fogyatékosságából és egészségi állapotából adódó speciális szükségleteire.
Mozgássérült személyek esetén
A munkavégzést segítő egyéni szükségletekhez igazodó
munkaeszközök meghatározása (pl. bal kézzel, hanggal,
fejpálcával működtethető eszközök).
A munkavégzés feltételeit biztosító kiegészítő eszközök
meghatározása (pl. lábzsámoly, ülőpárna, kéztámasz).
Látássérült személyek esetén
Az önálló életvitelben akadályozott látássérült személyek
esetén elemi rehabilitáció biztosítása (pl. útvonalak betanítása).
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Értelmi sérült személyek esetén
Könnyen érthető, egyszerű, egyértelműen megfogalmazott írásos anyag készítése.
Az értelmileg sérült személyek esetében a munkatapasztalat-szerzés valódi nyílt munkaerő-piaci munkahelyen az
egyik leglényegesebb munkavállalásra felkészítő elem.
Autizmussal élő személyek esetén
Az egyéni felkészítés egyik formája az ő esetükben is a
munkatapasztalat-szerzés.

A Felkészítés a munkavállalásra című szolgáltatási elem
az „Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások megváltozott munkaképességű embereknek – Egységes szolgáltatás-módszertan” című könyv 67. oldalán található.

Jó tudni rész

Praktikus javaslatok:
– A felkészítés során mindig előfordulhat olyan váratlan és egyedi helyzet, amely speciális beavatkozást
igényel, ilyenkor fontos, hogy a tanácsadó a szakértelme mellett a kreativitását is mozgósítsa.
– Vannak olyan esetek, amikor az ügyfél sürgeti az elhelyezkedést valamilyen oknál fogva, ezzel nyomást
gyakorolva a foglalkozási tanácsadóra. Sokszor a
pénztelenség az a tényező, mely ügyfelünket a lehető leggyorsabb elhelyezkedésre késztetné. Ilyenkor
akár olyan munkakört is bevállalna, ami hosszú távon
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sem egészségének, sem képességeinek nem megfelelő. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a munkára
való felkészítés elengedhetetlen az ügyfél számára a
tartós munkavállaláshoz, igyekezzünk beláttatni azt
vele. Ennek egyik módszere lehet, ha érveket gyűjtetünk a gyors munkába állás mellett és ellene, majd
közösen megvizsgáljuk, és kiegészítjük azokat.
– Soha ne intézzünk az ügyfél helyett olyan feladatot,
melyre ő maga is képes a megfelelő tájékoztatást
követően. Egy jól megoldott feladat erősíti az önbizalmát, a kompetencia érzését, az önállóságát és
ezzel együtt a motivációját is.
– Az ügyféllel való munkafolyamat során annak erősségeire és nem hiátusaira fordul a figyelem. Ugyanakkor a munka során a foglalkozási tanácsadó néha
hajlamos arra koncentrálni, hogy mit nem tud az
ügyfél, mi nem működik az életében, mire nem képes. Mindig tartsuk szem előtt azt, hogy az ügyfél
élete során már számos problémahelyzetet megoldott, rendelkezik valamilyen problémamegoldó képességgel. A jelenlegi helyzetben érdemes ezekre a
készségekre, kompetenciákra építeni.
– Az ügyfél számára nem tehetjük kötelezővé a felkészítés elemeit, bármennyire indokoltnak látjuk is azt.
Azt kell elérnünk, hogy ő maga is érdekelt legyen
abban, hogy elsajátítsa a szükséges kompetenciákat,
készségeket. Ezt csak úgy tudjuk elérni, ha az előzőekben sikerült felépítenünk egy bizalmon alapuló,
jó kapcsolatot. Így vele együtt tudjuk megfogalmaztatni azokat a célokat, melyek a felkészítés elemei
lehetnek. Ellenállás esetében használható technika,
hogy a foglalkozási tanácsadó felerősíti a jövőbeni
célok és a jelen viselkedés közötti ellentmondást.
Pl. „Mit gondol, milyen következményei lehetnek, ha
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ugyanazt a viselkedési mintát használja a vezetőivel szemben, mint eddig?”. Az ügyfél számára így
világossá válik mindkét oldal hátránya és előnye. A
jelen viselkedés és a hosszú távú célok közötti ellentmondás változtatásra készteti az ügyfelet, aminek következtében ő maga érvelhet emellett, ami
megerősítheti a pozitív hozzáállást.
– A munkára történő felkészítés során – akár egyéni,
akár csoportos formában történik – igyekezzünk minél többféle módszert alkalmazni.
Az egyik leghatékonyabb technika az olyan helyzetgyakorlatok alkalmazása, amelyekben az ügyfél kipróbálhatja magát. (Pl. egy munkáltatói interjúra történő
felkészítés esetében, vagy a munkahelyi kommunikáció témájában.) A leghatékonyabb ugyanis mindig az a
viselkedés, amit az ügyfél már kipróbált, mivel a helyzetek megélése segíti rögzülni a megfelelő viselkedésmintákat.
– Minden esetben érdemes a felkészítés során az ügyféllel átgondoltatni azt, hogy amennyiben ő lenne a
munkáltató, akkor milyen elvárásai lennének a munkavállaló felé. Ez a másfajta szempontból történő
megközelítés segíti az ügyfelet abban, hogy rálásson
saját munkavállalói attitűdjére, és felismerje azokat
a hiátusokat, melyek a felkészítés során fejleszthetők, kipótolhatók.
– A felkészítés indokolt esetben kiterjedhet az ügyfél tágabb környezetére, családjára is. Ehhez azonban minden érintett beleegyezése és aktivitása szükséges.
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Gyakorlatorientált feladatok:
1. A következő két eset kapcsán határozza meg, hogy a
munkavállalásra való felkészítésnek melyik elemét alkalmazná az adott ügyfél esetében!
Az ötvenéves, érettségivel és baromfifeldolgozó szakmával rendelkező ügyfél korábban egy nagyobb üzemben kisegítő adminisztrátori feladatokat látott el.
A munkahelyi közösségben remekül érezte magát, a
munkát jól el tudta látni, hamar megtanulta. Az üzem
gazdasági okok miatt felszámolásra került.
Az ügyfélnél, már meglévő mozgásszervi problémája
mellett, komoly pszichés betegséget is diagnosztizáltak,
és olyan fokú egészségkárosodást állapítottak meg nála,
hogy rokkantsági nyugdíjra vált jogosulttá. Ezt követően hosszú évekig nem dolgozott. Az egyik szülő halálát követően egy védett foglalkoztatónál helyezkedett
el, ahol könnyű betanított munkát végzett részmunkaidőben. Nem érezte magát jól a munkahelyen, többször
volt konfliktusa a közvetlen vezetővel és a kollégákkal is.
Mikor leépítés miatt megszűnt a munkaviszonya, megpróbált a nyílt munkaerő-piacon elhelyezkedni, mert
anyagilag egyre rosszabb helyzetbe került. Szeretett
volna adminisztratív területen dolgozni, és a fizikai munkavégzést mereven elutasította arra hivatkozva, hogy
nem tud állómunkát végezni, és hamar elfárad.
A 24 éves, enyhe értelmi fogyatékos ügyfél egy speciális szakiskolában konyhai kisegítő és dísznövénytermelő végzettséget szerzett. Ezt követően egy Tesco hipermarketben végzett takarítói munkát, de mindössze
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egy hétig tartott a munkaviszonya. Elmondása szerint
a munkáltató nem volt elégedett a teljesítményével.
Ezen kívül egy rövid, egy hónapos munkaviszonya volt
még egy étteremben, ahol kézilányként dolgozott, de a
próbaidő alatt megszüntették a munkaviszonyát. Ennek
okát nem tudja, állítólag a munkát megfelelően elvégezte, csak a kollégákkal volt egy kisebb konfliktusa, mert
lopással gyanúsították, amiben ártatlan volt. Igyekszik
munkát találni, interneten, napilapon keresztül is figyeli
az álláshirdetéseket. Néhány hete behívták interjúra, de
elaludt, órákkal később érkezett meg a munkáltatóhoz.

Gyakorlatorientált feladat helyszíni konzultációra:
Alkalmazza az ügyfél munkára történő felkészítéséről tanultakat a gyakorlatban!
– Milyen felkészítési elemeket alkalmazott a leggyakrabban az ügyfelek esetében?
– Milyen módon motiválta az ügyfelet, hogy partner legyen a kiválasztott felkészítési folyamatban?
– Milyen problémákkal találkozott a felkészítés során, és
ezeket hogyan, milyen módon próbálta megoldani?
– Hány ügyfelet sikerült oly módon felkészíteni, hogy
megvalósult a kitűzött cél?
– Milyen külső erőforrásokra támaszkodott a felkészítés
folyamán?
– Egyéni vagy csoportos felkészítést alkalmazott?
– Hatékonyság szempontjából milyen érveket tud egyik
vagy másik mellett felsorakoztatni?
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Önellenőrző kérdések:

–

Mi a felkészítés célja?

–

Melyek a felkészítés kötelező elemei?

–

Mire kell figyelni azoknál az ügyfeleknél,
akik nem rendelkeznek
a munkavállaláshoz szükséges iratokkal?

–

Melyek az ügyfelek fejlesztésének leggyakoribb területei?

–

Melyek a felkészítés módszerei?

–

Melyek az előnyei az egyéni felkészítésnek, és melyek a
csoportos felkészítésnek?

–

Sorolja fel a csoportos felkészítés technikai jellemzőit!

–

Melyek azok a célcsoport specifikus elemek,
amelyekre mozgássérült személyek esetében
oda kell figyelni?

–

A Guruló műhelyhálózat szakemberei
miben tudnak segíteni?

–

Melyek azok a célcsoport specifikus elemek,
amelyeket a látássérült emberek esetében
figyelembe kell venni?
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5. Munkaközvetítés
Általános rész
A sikeres felkészítést követően történik az egyénre szabott
munkahelyfeltárás, vagy a már feltárt munkakörökhöz kapcsolódó munkáltatói és munkavállalói elvárások, elképzelések
illesztése.
A munkaközvetítés célja a munkavállalásra felkészített munkavállaló és a munkavállaló fogadására kész munkáltató közvetlen találkozásának elősegítése, valamint a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrehozása.

A munkaközvetítés kötelező elemei
A munkavállalói és a munkáltatói igények,
elvárások illesztése
A profilok illesztését a foglalkozási tanácsadó el tudja
végezni, azonban a speciális igények nyomán felmerülő
munkakör-átalakítást jellemzően további szakemberek
bevonásával kell elvégezni (egyénre szabott akadálymentesítésre javaslattétel).
Motivációs levél és önéletrajz elkészítése
Segítsünk az ügyfélnek, hogy az adott munkahelynek
és munkakörnek megfelelő önéletrajzot, motivációs levelet írjon.
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Állásinterjú
A foglalkozási tanácsadó további feladata a munkavállalók informálása, felkészítése az adott munkakör betöltésére, az állásinterjúra való célzott felkészülésre.

A munkaközvetítés opcionális elemei
A foglalkozási tanácsadó aktív részvétele
az állásinterjún
Nagyon fontos, hogy csak olyan mértékbe vonódjunk
be az állásinterjú folyamatába, amennyire ez szükséges.
Segítsük az ügyfelet vagy a munkáltatót, ha elakad, de
ne válaszoljunk helyette, ne vegyük át az irányítást.
Próbamunka
Lehetnek olyan ügyfelek és munkáltatók is, akiknek igénye van arra, hogy mielőtt elköteleződnek, legyen alkalmuk kipróbálni az adott munkakört, illetve megismerni
az álláskereső munkateljesítményét.
Közreműködés a munkaszerződés megkötésében
Ha az ügyfél szükségletei megkívánják, a tanácsadó segítséget kell adjon a munkaszerződés szövegének értelmezésében, esetleg felolvasásában is.

A Munkaközvetítés című szolgáltatási elem az „Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások megváltozott
munkaképességű embereknek – Egységes szolgáltatás-módszertan” című könyv 77. oldalán található.
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Jó tudni rész  
Praktikus javaslatok:
– A profilok illesztése során törekedni kell arra, hogy a
munkaköri elvárások közül a munkáltató mindig határozza meg azokat az elemeket, amelyek hiánya kizárja az adott ügyfél foglalkoztatását. Mivel ez nagyon
sokféle okból származhat (szakmai követelmény, bizonyos végzettség, munkahelyi környezet stb.), a
Potenciális munkakör űrlapon ezt az adott munkakörhöz konkrétan jelölni kell. Ha nincs ilyen, akkor a
tanácsadó a profilok nagyarányú egyezősége esetén
is dönthet a közvetítés mellett, viszont ekkor az utókövetés során külön hangsúlyt kell fektetni arra, hogy
a különbségek ne akadályozzák a beválást, vagy azok
reális kockázatát csökkenteni kell.
– A motivációs levél és az önéletrajz elkészítésének
támogatásán túl a tanácsadó kiegészítheti az ügyfele pályázati anyagát olyan referenciával, amely az
ügyfél felmérése és szolgáltatásban való részvétele
során nyert legfőbb jellemzőket tartalmazza, és segítheti a munkáltatót a döntésben.
– A fogyatékosságokból eredő speciális szükségletek
felmérésébe minden esetben vonjuk be az ügyfelet.
Előfordulhat, hogy eltérő környezetben a szükségletek is változnak. Az ügyfél bevonásával a tanácsadó elkerülheti, hogy az egyébként gyakori egyéni
különbségek figyelembe vétele helyett sematikusan
gondolkodjon. Ennek megszervezéséhez a tanácsadó felhasználhatja az interjú lehetőségét. Ezen kérheti a munkáltatótól, hogy a bemutatkozás mellett
a munkavégzés körülményeit közvetlenül is megis88

merhesse az ügyfele, és számára vagy csoportosan,
munkahelyi bejárást szervezzenek.
– Az állásinterjú előtt a tanácsadónak tájékozódnia
kell a munkáltató kiválasztási gyakorlatáról: milyen
interjútechnikákkal dolgoznak, hány alkalmas találkozó után döntenek. Ez azért lényeges, mert a megváltozott munkaképességű álláskeresők számára
kiemelten fontos, hogy milyen fizikai vagy pszichés
terhelésnek tesszük ki őket.
– Az állásinterjú, a tényleges munkavállalás realizálódásának kapuja. Előfordulhat, hogy az addig jól
együttműködő ügyfél hirtelen megtorpan, és különféle kifogásokkal próbálja meg elkerülni az állásinterjút. Ezeknek a történéseknek a hátterében gyakran a kudarctól való félelem áll.
A foglalkozási tanácsadó két módon oldhatja ezt a
feszültséget, egyrészt az okok feltárásával és átbeszélésével, másrészt azzal, hogy felajánlja az ügyfélnek, hogy elkíséri az interjúra.
– Amennyiben a tanácsadó elkíséri az állásinterjúra
az ügyfelét, azt megelőzően pontosan tisztázni kell
ennek a célját, és előzetesen megbeszélni azokat a
pontokat, ahol szerepet vállal. Olyan munkakörök
esetében, ahol a társas interakciók kiemelten fontosak, a tanácsadó kezdeményezheti csoportos interjú
szervezését is. Ennek során irányított segítséget adhat az ügyfelek meglévő kompetenciáinak bemutatására, ezáltal helyzetbe hozhatja őket.
– Próbamunkát ne szervezzen a tanácsadó az erre a
célra

rendszeresített

együttműködési

megállapo-

dás aláírása nélkül, mert csak ezzel előzheti meg az
esetleges munkajogi félreértéseket.
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Gyakorlatorientált feladatok:
1. Egészségkárosodott ügyfele attól fél, hogy nem lesz
majd képes megszólalni az állásinterjún.
		 Milyen módon készítené fel a munkáltatót és az ügyfelet az állásinterjúra?
2. Készítsen értékelőlapot a próbamunka értékelésére
ügyfele számára kertészeti kisegítő munkakör betöltése estére, térjen ki az általános és munkakör-specifikus értékelési szempontokra.

Gyakorlatorientált feladat helyszíni konzultációra:
1. Gyűjtse össze a legtipikusabb problémákat,
		 amelyek a munkaközvetítés során felmerültek!
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Önellenőrző kérdések:

– Mi a munkaközvetítés célja?
– Melyek a munkaközvetítés kötelező elemei?
– Mit jelent a munkavállalói és munkáltatói profil
illesztése?
– Mikor mondhatjuk, hogy a két profil jól
illeszkedik?
– Az ügyfél önéletrajzában mely elemeket kell
hangsúlyozni?
– Az állásinterjúra való felkészítésben mi a szerepe
a foglalkozási tanácsadónak?
– A felvételi interjú során milyen szerepe lehet a
foglalkozási szakértőnek?
– Mit jelent a próbamunka?
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6. Betanulás és a munkahelyi beilleszkedés támogatása
Általános rész
A szolgáltatási elem célja, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállaló minden, számára szükséges támogatást megkapjon, ami a munkakörébe tartozó feladatok hatékony, eredményes elvégzését, valamint a fizikai és szociális
munkakörnyezethez való alkalmazkodását lehetővé teszi.

A betanulás és munkahelyi beilleszkedés
támogatásának kötelező eleme
Megállapodás az ügyfél problémájának
kommunikálásáról és a foglalkozási tanácsadó
jelenlétéről a munkahelyen
Ennek a szolgáltatási elemnek egy kötelező része van,
melyet minden ügyfél esetében alkalmazni kell: tisztázni kell az ügyféllel, hogy munkahelyén mit, mennyit és
milyen formában kommunikáljunk problémáiról, egészségügyi állapotáról kollégáinak. Arról is egyezségre kell
jutnunk, hogy a foglalkozási tanácsadó/munkáltatói
kapcsolattartó ajánlása alapján az ügyfél milyen mértékben látja szükségesnek a tanácsadó személyes jelenlétét a munkahelyen.

A munkahelyi beilleszkedés támogatásának többi része
opcionális, de értelmi sérült és autizmussal élő ügyfelek esetében kötelező elem.
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A munkahelyre való
balesetmentes eljutás biztosítása
Elsősorban arra kell törekedni, hogy az önálló közlekedést meg tudja oldani ügyfelünk, de ha ez nem lehetséges, akkor más szolgáltatások (pl. támogató szolgálat)
igénybevételével meg kell szerveznünk a közlekedést.
A fizikai környezet megismerése
Cél a munkavégzés helyszínének, illetve az ügyfél által
használt egyéb fizikai környezetnek megismerése.
A munkaeszközök megismerése  
Az ügyfélnek pontosan tudnia kell, hogy a munkahelyi
szokások szerint melyik munkaeszközt mire kell használni, hogyan kell alkalmazni, hol a helye, illetve milyen
módon kell tisztán tartani stb.
A szociális környezet megismerése,
a szociális szabályok, szokások elsajátítása
Fontos, hogy ügyfelünk számára érthetővé és követhetővé tegyük a formális és informális szabályokat.
Bemutatkozás, ismerkedés a munkatársakkal
Kiemelt a munkatársi együttműködés formájának, helyének, idejének, szabályainak részletes megbeszélése,
rögzítése.
Munkahelyi hierarchia megismerése
Az előzőekhez kapcsolódóan kiemelt fontosságú a munkatársak közötti formális és informális hierarchia jól érthető leírása ügyfelünk számára.
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A munkahely írott és íratlan szabályainak,
szokásainak megismerése
A szakember feladata az, hogy a hagyományokat feltérképezze, és azokat érthető formában átadja ügyfelének.
A mentor megismerése,
a mentori funkció definiálása
A beilleszkedés során segíteni kell, hogy az ügyfél és mentora között az együttműködés zökkenőmentes legyen.
Természetes segítő felkészítése
Az ügyfelet támogató szakembernek az is feladata, hogy
mintát nyújtson a természetes tanácsadónak az ügyféllel való kapcsolattartás specifikumait illetően, illetve
erősítse meg a pozitív, elfogadó attitűdöt.

Célcsoport-specifikumok
Értelmi sérült személyek,
autizmussal élő emberek
A munkafolyamat elsajátításának segítése.
Látássérült személyek
A munkafolyamat elsajátításának segítése.

A Betanulás és a munkahelyi beilleszkedés támogatása
című szolgáltatási elem az „Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások megváltozott munkaképességű embereknek – Egységes szolgáltatás-módszertan” című
könyv 81–89. oldalán található.
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Jó tudni rész  
Praktikus javaslatok:
– Előfordulhat, hogy az ügyfélnek szüksége van a
munkafolyamat betanítására, de a munkáltató nem
akarja megengedni, hogy a foglalkozási tanácsadó
elkísérje az ügyfelét. Ebben az esetben nagyon fontos a valós okok felderítése, mert gyakran előfordul, hogy a munkáltató valami olyan dolgot titkol (pl.
megfelelő védőruházat nélkül kell dolgozni), amely
veszélyes lehet az ügyfél számára.
– Az ügyfél problémájának munkáltató felé történő
ismertetése során fontos szempont az adatvédelmi
kérdések tisztázása. A munkáltató a megváltozott
munkaképesség tényének nyilvántartásához meghatározott adatok kezelésére jogosult. Ez nem terjed
ki pl. a betegségek, kórképek pontos orvosi leírásaira, időbeli megjelenésére, így a munkavállalónak
joga van ezeket az információkat „kitakarni” a dokumentumok másolatain. Az is fontos azonban, hogy a
munkáltató minden fontos információnak birtokában
legyen, ami a munkavégzést befolyásolja. Ennek érdekében a tanácsadónak szóban vagy írásban össze
kell foglalnia minden olyan személyi, szervezési és
tárgyi feltételekre vonatkozó eltérést, fontos információt, amely befolyásolja a munkavégzést. Amen�nyiben ezekre a tanácsadó felkészülten reagál, csökkenti a munkáltató felmerülő bizonytalanságát.
– Amennyiben a munkahelyen mentor támogatására is
számíthat a tanácsadó, fontos tisztázni a szerepeket
és a munkamegosztást a beillesztés során. Az ügyfelünk felé is egyértelműen kell kommunikálni arról,
hogy mely kérdésekben, helyzetekben kihez fordulhat.
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– Értelmi sérült ügyfelek esetében nagyon fontos,
hogy a feladatok leírása az ő nyelvükön könnyen érthető (ETR) formában történjék. A könnyen érthető
nyelv (Easy-to-Read) alapszabályai a következőek:
- a szöveg felépítése egyszerű legyen,
- kerülni kell az összetett (főként a többszörösen ös�szetett) mondatokat,
- kerülni kell a szakszavakat, idegen kifejezéseket,
- konkrét fogalmakkal kommunikáljunk,
- ne használjunk feltételes módot,
- ne használjunk elvont, többértelmű kifejezéseket,
- egy mondat lehetőleg egy gondolatot, egy fontos információt közöljön,
- ne használjunk rövidítéseket,
- törekedjünk arra, hogy logikus és követhető legyen
a gondolatmenet,
- a könnyen érthető nyelv nem egyenlő a gyerekes
közlésmóddal, mindig az adott korosztálynak megfelelő hangnemet használjunk.
Ha szükséges az ügyfél munkahelyi betanítása, akkor a
munkafolyamat betanításán túl az is fontos feladat, hogy a
tanácsadó segítse a munkatársakat új kollégájuk befogadásában, elfogadásában.
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Gyakorlatorientált feladatok:
1. Készítsen egy feladatleírást a mosogatás folyamatáról,
értelmi sérült ügyfele számára!
2. Gyűjtse össze az aktuális adatvédelmi rendelkezésekből azokat a kitételeket, amelyek a megváltozott
munkaképesség és a munkaviszony szempontjából kiemelten fontosak, és készítsen belőle a munkáltatók
számára informatív, rövid tájékoztató anyagot!

Gyakorlatorientált feladat helyszíni konzultációra:
1. Milyen problémák merültek fel az ügyfelek betanulása
és beilleszkedése során? Ezeket, hogyan próbálta meg
kezelni?

Önellenőrző kérdések:

–

Mi a betanulás és munkahelyi beilleszkedés célja?

–

Sorolja fel a betanulás és munkahelyi beilleszkedés
kötelező elemeit!

–

Az értelmi sérült és autizmussal élő ügyfelek esetében
milyen kötelező elemei vannak ennek a szolgáltatási
folyamatnak?
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–

Miért fontos, hogy megegyezzünk az ügyféllel, hogyan
kommunikálhatjuk az állapotát?

–

Milyen lehetőségeket ajánlhat a tanácsadó annak az
ügyfélnek, aki nem tudja közlekedését önállóan
megoldani?

–

Mit jelent a gyakorlatban a fizikai környezet
megismerése?

–

Mutassa be a munkatársakkal való ismerkedés,
bemutatkozás lépéseit!

–

Miért fontos, hogy ügyfél megismerje a munkahely írott
és íratlan szabályait?

–

Mi a mentor szerepe az ügyfél munkavégzésének
támogatásában?

–

Mire kell ügyelni az ügyfél és a természetes személy
közötti viszonyban?
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7. Az ügyfél utókövetése
Általános rész
A beilleszkedés időszakát követi az utókövetés szakasza.
Ebbe a szakaszba akkor léphetünk át, ha az ügyfél és a
munkáltató is azt jelzi vissza, hogy sikeresen megtörtént
a beilleszkedés és a munkafolyamat elsajátítása.
Az ügyfél utókövetésének a célja a hosszan tartó foglalkoztatás elérése.

Az ügyfél utókövetésének kötelező eleme
Az ügyfél egyéni utókövetése
Ügyfelünknek a beilleszkedést követően is szüksége lehet
a támogatásunkra a munkahelyi problémák, szituációk
kezelésében. Ezért javasolt a betanulás után is felkeresni
személyesen az ügyfelet a munkahelyén, így lehetőség
nyílik arra, hogy a munkavállaló kollégáival és közvetlen
vezetőjével is találkozni tudjon a tanácsadó.
Néhány speciális helyzetben előfordulhat, hogy az ügyfeleknek ismét szüksége lehet a tanácsadó személyes
jelenlétére.
Az utókövetés és a teljes szolgáltatási folyamatot meghatározó partneri együttműködés – és egyúttal a szolgáltatás komplexitásának – lényege, hogy a megváltozott munkaképességű ügyfelünk vagy a munkáltató a
változás bekövetkezése előtt, valamint a probléma fel99

merülése esetén, értesítse az alternatív munkaerő-piaci
szolgáltatót, aki így meg tudja tenni a szükséges lépéseket. Az utókövetés során többször kérjük a munkáltatót és az ügyfelet, hogy probléma felmerülésekor ők
maguk is jelezzék ezt a szolgáltatónak.
Az ügyfelek utókövetésekor van még egy fontos terület, amelyre mindenképpen figyelmet kell fordítanunk.
Előfordulhat, hogy a tanácsadó munkahelyet vált, vagy
valamilyen más okból kifolyólag át kell adnia ügyfelét
egy munkatársának. Ez a váltás érzékenyen érintheti az
ügyfelet, fontos, hogy az ügyfél átadása előre jelzett és
fokozatos legyen.
Egyéni utókövetés történhet a munkahelyen kívül, a
szolgáltatást nyújtó irodájában is személyesen, illetve
telefonon vagy e-mailen keresztül.

Az ügyfél utókövetésének opcionális eleme
Csoportos utókövetés
A csoportos utókövetés alatt azt értjük, hogy a szolgáltatás során elhelyezkedett ügyfeleink számára rendszeres találkozási lehetőséget biztosítunk.
A kapcsolat lezárása
Az utókövetés befejezésével szükségszerűen felmerül a
szolgáltatási folyamat lezárásának kérdése.
A folyamatot lezáró beszélgetésnek mindig nyugodt körülmények között, személyes találkozó keretében kell
megvalósulnia. A beszélgetés során fel kell idézni az eddigi történéseket, és világosan meg kell fogalmazni az
okokat, amelyek miatt a kapcsolat lezárásra kerül.
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Amennyiben csak felfüggesztjük a folyamatot, vagy
utókövetést lezáró beszélgetésről van szó, tisztázzuk,
hogy az ügyfél milyen esetben, kihez fordulhat (pl. ha
új munkakörbe akarják helyezni, akkor keresse fel újra
foglalkozási tanácsadóját).
Az Utókövetés című szolgáltatási elem az „Alternatív
munkaerő-piaci szolgáltatások megváltozott munkaképességű embereknek – Egységes szolgáltatás-módszertan” című könyv 89–95. oldalán található.

Jó tudni rész  

– A betanulás és a munkahelyi beilleszkedés támogatása alatt már nagyon fontos, hogy az ügyfelünk képességeiből, személyiségéből, fogyatékosságából vagy
betegségéből adódható hosszú távú kockázatokra
felkészítsük a munkáltatót. Lényeges, hogy a foglalkozási tanácsadó meghatározza, hogy az ügyfél és a
munkáltató mikor és milyen esetben keresheti meg.
– Az ügyfél állapotától függően kell meghatározni az
utókövetés rendszerességét és formáját, amelyről
minden félt tájékoztatni kell.
– Amennyiben az utókövetés ideje alatt megváltozik a
tanácsadó személye, az ügyfelet el kell hívni egy személyes találkozóra, és bemutatni neki az új tanácsadóját. Fontos, hogy a munkáltatót is értesíteni kell erről.
Ezt elektronikus vagy írott levél formájában, valamint
telefonon is érdemes megtenni, a munkáltató által
kijelölt kapcsolattartónak. A régi és az új tanácsadó
személyesen is felkeresheti az ügyfelet munkavégzés
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közben, így az érintetteken kívül az új tanácsadó a
munkahelyet és a munkakört is megismerheti.
– Az ügyfél munkakörének megváltozása is gyakori,
amely igényelheti a tanácsadó ismételt munkáját.
A munkáltató és az ügyfél is megkeresheti a tanácsadót, hogy a segítségét kérje. Gyakran előfordul,
hogy ebben az esetben újra el kell végezni a munkahely ügyfél-specifikus felmérését, és a konkrét
munkahely felkészítését. Amennyiben ez történik,
az utókövetés ismét aktívabb folyamattá válik.
– Az ügyfél állapota sokféle módon romolhat. Megváltozhat az egészségi állapota, az anyagi helyzete vagy a családi kapcsolatai stb. Tapasztalat, hogy
a megváltozott munkaképességű munkavállalókat
ezek az események súlyosabban érinthetik. Mindezek jelentősen kihathatnak az ügyfelek munkateljesítményére. A munkáltatót és az ügyfelet is meg kell
kérni, hogy ilyen esetekben azonnal jelezzen.
Gyakran előfordul, hogy ilyen esetekben a tanácsadó munkakörén és kompetenciáján is túlmutatnak
a megoldandó problémák. Ezekben az esetekben a
tanácsadó feladata, hogy megkeresse azokat a szakembereket, társintézményeket, amelyek az ügyfél
segítségére lehetnek. Ezen túlmenően fel kell tárnia
még, hogy milyen a családi vagy társadalmi-szociális környezete az ügyfélnek, és kik lehetnek azok a
személyek, akiknek a segítségét lehet kérni az ügyfél érdekében. Fontos megjegyezni, hogy ezeknek a
problémáknak a megoldása – amennyiben a tanácsadó szeretné elvégezni – sok időt, energiát vihet el,
és átvezetheti a tanácsadót olyan szakma területekre, amelyeken már nem kompetens.
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Ezért egy komplex megoldást igénylő esetben a tanácsadó feladata a megoldási utak és eszközök koordinációja.
Ilyen esetben fontos lehet a munkáltató, a vezető(k)
és a munkatársak tájékoztatása is. A munkáltató
esetében viszont figyelni kell a tanácsadónak, hogy
ne a munkatársak akarjanak segíteni. Amennyiben
ez történik, annak a legtöbb esetben elbocsátás lesz
a vége, hiszen rengeteg magánéleti-érzelmi nehézséget vihet a munkahelyre egy ilyen probléma.
A tanácsadó feladat, hogy segítse a munkatársakat
abban, hogy a munkahely elvárásainak és „teherbírásának” megfelelően kezeljen ilyen problémákat.
Ahogy az ügyfél esetében, úgy a munkáltató esetében is nagyon kell ügyelni arra, hogy a megfelelő határokat megtartva segítse a tanácsadó a folyamatot.
– Az ügyfél fogyatékosságából eredő vagy pszichés
állapotváltozásából is adódhatnak munkahelyi szabályszegések, konfliktusok. Ezekre az esetekre nem
mindig lehet előre felkészíteni a munkáltatót.
A tanácsadó feladata, hogy segítse a munkáltatót,
munkatársakat a helyzet megértésében, és javaslatokat tegyen akár a munkakörnyezet, a munkakör
vagy munkaidő megváltoztatására az ügyfél érdekében. Fontos, hogy hasonló helyzetekben a tanácsadó feladata felmérni, hogy melyek azok a keretek,
amelyekbe ezek a változások beleférnek, és ez a folyamat közös érdekek (vagyis a munkáltató érdekeit
is figyelembe véve) mentén haladjon.
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Gyakorlatorientált feladatok:
1. Kérjük, írja le, hogy az utókövetés ideje alatt vagy azt
követően előforduló problémák esetén, azoknak mi lehet az oka, és milyen megoldási utakat választana?
– Jelzés érkezik a munkáltatótól, hogy az ügyfél személyes higiéniája olyannyira romlott, hogy az már a munkavégzésében is, és a munkatársaival való együttműködésben is problémákat okoz.
– Jelzés érkezik a munkáltatótól, hogy az ügyfél munkavégzés közben fáradtabb és ingerültebb, mint máskor.
Előfordul, hogy késik, és mindez már a feladatai ellátásában is problémákat okoz.
– Jelzés érkezik az ügyféltől, hogy az egyik munkatársával rendszeres konfliktusai vannak, amit nem tud
megoldani. Ezt már jelezte a közvetlen vezetőjének is,
de ő sem tett semmit.
– Jelzés érkezik a munkáltatótól, hogy az ügyfél munkaköre és az időbeosztása is megváltozik. Nem tudják
eldönteni, hogy az új munkakör és beosztás megfelelő
lehet-e az ügyfél számára. Abban is segítséget kérnek,
hogy ezt hogyan lehet a munkavállaló felé közvetíteni.

Gyakorlatorientált feladat helyszíni konzultációra:
1. Gondolja végig egy elhelyezés előtt álló ügyfele esetét,
és szedje össze azokat a kritikus pontokat, amelyek az
utókövetés során beavatkozást igényelhetnek!
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Önellenőrző kérdések:

–

Mikor kezdődhet az utókövetés szakasza?

–

Miért fontos az utókövetés, és mi a célja?

–

Milyen helyzetekben lehet szükség a tanácsadó
személyes jelenlétére?

–

Az ügyfél munkahelyen történő
személyes felkeresése milyen feladatok elvégzésére
ad lehetőséget a tanácsadónak?

–

A munkaviszony megszűnése után milyen lehetőségei
vannak az ügyfélnek a szolgáltatás igénybevételére?

–

Mit értünk csoportos utókövetésen?

–

A csoportos utókövetés a készségfejlesztés mellett még
ilyen lehetőségeket kínál a csoport tagjainak?

–

A lezárásra mikor kerülhet sor?

–

Mire kell odafigyelni a lezáró beszélgetés során?

KITÖLTÖTT MINTA ADATLAPOK
AZ ÜGYFELEKKEL VÉGZETT
SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN

1. sz. adatlap

SZEMÉLYES INTERJÚ

Tanácsadó: Farkas Piroska
Dátum: 2012. augusztus 26.
1. Személyes adatok:
Név: N. J.
Leánykori név: ua.
Lakcím: Szombathely, Szent István u. 2.
Tartózkodási hely: –
Születési hely, idő: Celldömölk, 1988. 07. 23.
Telefon: 94/….-…..

Mobil: o6/20/……..

Taj: xxx-xxx-xxx

Adóazonosító jel: xxxxxxxx

E-mail: nj88@freemail.hu
Jelenlegi státusza:
 álláskereső
 iskolát befejező
 inaktív kereső
 eltartott
Munkaügyi Kirendeltségen történő regisztráció időpontja:
2012. augusztus 21.
Rehabilitációs Szakigazgatási Szervben történő nyilvántartás:
 igen
 nem
Rehabilitációs Tervvel rendelkezik:
 igen
 nem

2. Tanulmányok:
Iskolai végzettség:
 általános iskola 8. évfolyamánál alacsonyabb
 általános iskola 8. évfolyam
 szakmunkásképző
 középiskola érettségivel
 egyetem, főiskola
 egyéb
Iskolarendszerű oktatásban megszerzett szakképzettségek
megnevezése:
Konyhai kisegítő, dísznövénytermelő
Tanfolyamon megszerzett szakképzettségek megnevezése: –
Egyéb ismeret (nyelvismeret, jogosítvány): –
Az ügyfél tanulmányaival kapcsolatos észrevételek:
Fárasztónak érezte a tanulást, nem tud olyan tárgyat említeni, mely igazán lekötötte volna a figyelmét. A második
szakmát csak szülői nyomásra végezte el. Igazán egyik
szakma sem áll közel hozzá, de ha választania kéne, akkor a konyhai kisegítő végzettség, amellyel szívesebben
elhelyezkedne. Alig várta, hogy kikerülhessen az iskolai
képzésből, és megszabaduljon a tanulás terhétől.

Mettől meddig
(év) dolgozott:

2012.
július 22. –
augusztus 25.

2012
június 24 –
június 28.

Munkahely megnevezése

Teli Tál
étterem, Szombathely

ÁSZ
Hipermarket

takarító

kézilány

Munkaköre, fő
feladatai

3. Foglalkoztatás
Hány évet dolgozott összesen: 2 hónapot

8 óra

6 óra

Munkaidő beosztása

igen

igen

Meg volt-e elégedve a jövedelmével

Próbaidő alatt a
munkáltató megszüntette a munkaviszonyát

Próbaidő alatt a
munkáltató megszüntette a munkaviszonyát

Munkaviszony megszűnésének oka

3.1. Melyek a tervei, igénye a foglalkozási rehabilitációval
kapcsolatban? Miért jelentkezett? Milyen területen szeretne dolgozni?
Önálló elhelyezkedési próbálkozásai kudarcot
vallottak, elsősorban szülői nyomásra kereste
annak a lehetőségét, hogy segítséget kérjen az
elhelyezkedéshez. Szeretne minél előbb munkához jutni, illetve ezzel párhuzamosan elindítani
a komplex minősítését. Az ügyfél a nyílt munkaerő-piacon szeretne elhelyezkedni konyhai kisegítő, kézilány vagy takarítói munkakörben eddigi,
rövid távú munkatapasztalatának megfelelően.
3.2. Meglátásai szerint milyen tényezők nehezítik, illetve
segítik a képzésben való részvételét, tanulását/álláskeresését, munkavállalását?
Az ügyfél szerint a munkáltató nem ad elég időt
arra, hogy bizonyíthassa, alkalmas a munkavégzésre.
3.3. Az ügyfél munkaviszonyaihoz kapcsolódó észrevételek
(legkedveltebb tevékenységei, munkával kapcsolatos
attitűd, munkatársi kapcsolatok stb.):
Az ügyfél kedvelte a konyhai munkát, bár gyakran kapott olyan visszajelzést, hogy lassú. Egyegy nagyobb rendezvény idején roppant feszült
volt a légkör, ezt nehezen élte meg. A kollégákkal
hamar összeismerkedett mindkét munkahelyén,

és elmondás szerint bizalmas kapcsolatba került
többükkel.
A takarítói tevékenység esetén sem volt a munkafolyamattal problémája, szerinte a munkáltató
volt türelmetlen vele, nem hagyott elég időt a betanulásra, sürgette. Itt nem volt közvetlen munkatársa, de összeismerkedett más ott dolgozókkal,
akikkel néha jót beszélgetett.
3.4. Mitől tart a későbbi foglalkoztatása kapcsán?
Az ügyfél leginkább attól tart, hogy nem tud megfelelni a munkáltatói elvárásnak.
4. Személyes jellemzők:
4.1. A munkaerő-piacon hasznosítható erősségei (képességek, személyes jellemzők):
Kommunikációja nyitott, könnyen teremt kapcsolatot. Törekvő. Igyekszik megfelelni az elvárásoknak. Önállóan képes egyszerűbb ügyek intézésére.
4.2. Az elhelyezkedését nehezítő szubjektív tényezők (képességek, személyes jellemzők):
Befolyásolható. Túl hamar a bizalmába fogad másokat. Nem képes önállóan megítélni a képességeit.
4.3. Érdeklődési köre, szabadidős tevékenysége:
Szeret
internetezni,
barátnőkkel
találkozni,
csevegni.

4.4. Motiváció (Melyek a legfontosabb munkával kapcsolatos értékek az Ön számára?)
Anyagiak, valamint a hasznosság tudata. Elhelyezkedését az édesanyja is sürgeti, mert ő az
egyedüli családfenntartó. Sokat segítene az anyagi helyzetükön, ha az ügyfélnek jövedelme lenne.
4.5. Problémamegoldás (Hogyan viselkedik, ha problémahelyzettel kerül szembe? Hogyan oldja meg az újszerű/
váratlan helyzeteket?)
Általában segítséget kér a környezetében lévőktől.
4.6. Önállóság (Mi volt a legnagyobb feladat, amiért önállóan volt felelős? Szüksége van állandó irányításra, vis�szajelzésre?)
Az ügyfél egyes egyszerű ügyintézési feladatokat el tud végezni önállóan (pl. NAV-nál nyomtatványt kérni).
A munkavégzésében olyan feladatokban volt
önállósága, mint a takarítóeszközök kiválasztása, használata. Önállóan vette le a takarításnál
használt vegyszert a polcról, és adagolta. Az
éttermi munkát főként irányítással végezte.

5. Egészségi állapot:
Milyen súlyosabb betegségei, műtétei, egészségügyi
problémái voltak korábban:
Nem tud ilyet említeni.
Jelenlegi betegségei, panaszai
(orvosi rehabilitáció, kezelések, amelyen részt vesz):
Nincs ilyen.
Milyen rendszerességgel tartja a kapcsolatot
orvosával/saival?
Csak akut betegség esetén.
Milyennek ítéli meg jelenlegi egészségi állapotát:
Munkaképesnek tartja magát az egészségi állapota
szempontjából.
Az elhelyezkedést akadályozó egyéb egészségügyi tényezők (segédeszközök használata, gyógyszerek…):
–
Egyéb egészségügyi körülmények (dohányzás, alkoholfogyasztás, alvási szokások, fáradékonyság…)
Dohányzik, kávét, alkoholt nem fogyaszt. Néha kialvatlan, későn kel, mert sokáig internetezik, ilyenkor fáradt.

5.1. Az ügyfél egészségi állapotával kapcsolatos észrevételek:
Az ügyfélnek akut egészségi problémája nincsen.
Szakorvosi intellektus felmérés alapján enyhe
mentális retardációval bír.
6. Szociális helyzet:
Ellátási forma megnevezése:
 álláskeresési járadék
 álláskeresési segély
 rendszeres szociális segély
 rendszeres szociális járadék
 rokkantsági nyugdíj
 ellátás nélküli
 ……………………………..

Mettől, meddig:

Vannak-e gyermekei?
 nem
 igen
 háztartásban élő gyermekek száma:

mennyi:
ebből kiskorú:

6.1. Az ügyfél szociális helyzetével kapcsolatos észrevételek (közüzemi hátralékok, anyagi helyzet, kapcsolatban áll-e szociális intézménnyel):
Édesanyjával és testvérével közös háztartásban
él. Az anya fedezi a lakás költségeit.
6.2. Az ügyfél családi környezetéből adódó akadályoztatottsága (gondozásra szoruló családtag, fogyatékos
gyermek…): —

6.3. Az ügyfél mesterséges és természetes támaszai (családtag, szomszéd, civil szervezet, egyház…):
Az ügyfél kapcsolata édesanyjával a legszorosabb,
probléma esetén hozzá fordul. Emellett a nagymama az, akit gyakran felkeres, és aki érzelmi támasza. Keresztanyja a hivatalos ügyek intézésében
szokott számára segítséget nyújtani. Baráti kapcsolatai nem tartósak, nem megbízhatóak. Elmondása alapján sok „barátja” van.

7. A tanácsadó személyes benyomásai az ügyfélről
7.1.

Szubjektív státusz (Hogyan éli meg a fogyatékosságát,
a megváltozott élethelyzetet?)
Az ügyfél tisztában van azzal, hogy gyengébb képességű egészséges társainál, de ezt pont a munkavégzés szempontjából hajlamos figyelmen kívül hagyni.
A beszélgetés alapján az derült ki, hogy az anya az,
aki kontrollálni szokta az ügyfél irreális énképét.

7.2.

Megjelenése, öltözködése:
Ápolt, gondozott.

7.3.

Viselkedése:
Udvarias, az etikett legalapvetőbb szabályaiban
jártas.

7.4.

Kommunikációs képessége
(verbalizálás, kapcsolatteremtés):
Nagyon kommunikatív. A kérdésekre megfelelő
válaszokat képes adni. Erős metakommunikatív
eszközöket használ, néha túlzóan. Szemkontaktust tart, szívesen beszél magáról, egyetlen témát sem tart kényesnek.

2. SZ. ADATLAP

MUNKAVÁLLALÓI PROFIL
(FELMÉRÉST ÖSSZEGZŐ DOKUMENTUM)

1. Az ügyfél szociális és személyes adottságai,
szükségletei
–– Egészségi állapot.
Az ügyfél enyhe értelmi fogyatékos, jelen egészségi állapota alapján munkaképes, akut betegség,
egészségügyi probléma nincs.
–– Jelen állapot, körülmények, helyzetkép.
Támogató családban él édesanyjával, illetve gimnazista öccsével.
Eltartott, önálló jövedelme, ellátása nincsen. A
szülő egyéni vállalkozást visz, melynek bevétele
nem teszi lehetővé hosszú távon, hogy az ügyfél
sokáig munka nélkül maradjon.
2. Az életúttörténet feltárása
–– A meglévő képzettségek, képesítések felsorolása.
Konyhai kisegítő, dísznövénytermelő szakiskolai
végzettség
–– Az egyén munkavégző képességének jellemzői.
Egészségi állapota alapján munkaképes.

Speciális felkészítés nélkül az önálló munkavégzés nem megvalósítható, folyamatos ellenőrzésre, irányításra szorul.
Munkatempója lassú.
Teljesítménye elmarad egy egészséges ember
teljesítményétől ugyanazon munkakörnyezetben, munkavégzés esetén.
A munkavégzésben felületes.
A gyorsaságot előbbre helyezi a munkavégzés
minőségénél.
Erős megfelelni vágyás jellemzi.
–– Az élettapasztalat által megszerzett készségek és képességek.
Egyszerű hivatalos ügyek intézése (kérvény beszerzése, információkérés, annak lejegyzése, hivatalos papírok leadása a kijelölt helyen).
Internethasználat.
–– Szakmai életút során megszerzett képességek, k
 észségek.
Zöldségek pucolása, előkészítése.
Konyhai területek takarítása.
Kisebb konyhai eszközök mosogatása, tisztítása.
Szociális helyiségek tisztán tartása.
Takarítóeszközök célorientált használata.
Kapcsolatteremtés a vezetővel és a kollégákkal.

3. Megjelölt szakmai cél
–– Szempontok:
–– Az ügyfél által folytatható tevékenységek, betölthető
munkakörök (az ügyfél érdeklődésének, képességé-

nek, személyiségének és a munkaerő–piaci igényeknek
megfelelően)
Konyhai kisegítő és takarítói munkakör – teljesítménykényszer nélkül, az ügyfél képességeihez
igazítva. Olyan egyszerű munkafolyamat, melyben az önálló munkavégzés megvalósítható.
–– Közlekedésre vonatkozó információk (lakhelyétől milyen távol, milyen közlekedési eszközzel tudja, kívánja
megközelíteni stb.)
Csak lakóhelyén, gyalogosan vagy tömegközlekedési eszközzel megközelíthető helyen.
–– Szükséges-e, illetve milyen mértékben szükséges akadálymentes környezet biztosítása?
Nem szükséges.
–– Milyen munkahelyi környezetben tud dolgozni (munkatársak száma, tisztaság, tér nagysága…)?
Igényli, hogy kollégák közelében dolgozzon akkor
is, ha azok más munkatevékenységet végeznek.
–– Hány műszakos munkát tud, akar végezni, hány órás
munkaidőben?
Legfeljebb hatórás munkaidő.
–– Milyen mértékben van szüksége munkahelyi szünetekre, szabadságra?
Megfelelő teljesítményelvárás esetén nincsen
szüksége külön szünetekre.

–– Milyen bérigénye van, milyen szükségletei határozzák
meg a bérigényét?
A minimálbér hatórás munkavégzés esetén arányos része.
–– Milyen munkaeszközöket tud használni (egészségügyi
állapot miatt, képességek alapján)?
Melyek nem veszélyesek, használatuk nem igényel nagyfokú odafigyelést, felelősséget.
–– Szükséges-e munkahelyi támogatás a beillesztéséhez?
Munkahelyi gyakorlat javasolt a foglalkoztatás
megkezdése előtt, munkahelyi mentor bevonásával.
–– Képességei alapján milyen teljesítményre alkalmas?
Képességei alapján nem tud olyan helyen dolgozni, ahol nagy a teljesítménykényszer.
–– Esetleges további kizáró tényezők
Az egészségi állapot komplex minősítése nem
történt még meg az ügyfél esetében. Nyílt munkaerő-piaci elhelyezése lehetséges csak.

4. Célcsoport-specifikus szükségletek
Az értelmileg akadályozott emberek munkavállalását
segítő képzés javasolt a munkára felkészítés során.

Célok

Megfelelő
munkáltató
kiválasztása
a munkahelyi
gyakorlathoz

Megfelelő
munkahelyi
viselkedés

Dátum

2012.09.12.

2012.10.20.

Kommunikációs
készség

Önálló
munkavégzés
kialakítása

Fejlesztendő
terület/megoldadó
nehézség
a felmért
területeken/
foglalkoztatás
biztosítását
gátló körülmények
feltárása

EGYÉNI MUNKAVÁLLALÁSI TERV

Egyéni
felkészítés
megtervezése az ügyfél
számára

Munkáltatók
megkeresése,
akik vállalják,
hogy helyszínt
biztosítanak a
gyakorlathoz

Feladat
beazonosítása

Egynapos egyéni
felkészítés keretében
kommunikációelmélet,
kommunikációs technikák,
kommunikációs helyzetek bemutatása,
helyzetgyakorlatok
végzése

Kapcsolatfelvétel a
munkáltatóval
Célok bemutatása
Helyszíni felmérés
Megállapodás

Tevékenység
leírása
(folyamatelemeinek
meghatározása
és a segítségnyújtás
formái)

Segédeszközöknek az
ügyfél értelmi
képességeihez történő
igazítása

A mentori
jelenlét
legyen biztosított a munkáltatónál

Célcsoportspecifikus
szükséglet

–

–

Lehetséges
külső
szolgáltatás
formája,
tartalma

2012.10.27.

2012.10.12.

Határidő

Foglalkozási
tanácsadó

Foglalkozási
tanácsadó

Felelősök

3. SZ. ADATLAP

TömegközleAz önálló közlekedési eszköz kedés készsége
(autóbusz)
használatának elsajátítása

2012.10.23.

Fejlesztendő
terület/megoldadó
nehézség
a felmért
területeken/
foglalkoztatás
biztosítását
gátló körülmények
feltárása

Célok

Dátum

Az autóbus�szal való
közlekedés
gyakorlása

Feladat
beazonosítása

Segítséggel történő
utazás, majd önálló
eszközhasználat
Menetrend
megismerése
Útvonalhálózat
megismerése
Jegyvásárlás
Viselkedés a tömegközlekedési eszközön
Tájékozódás

Tevékenység
leírása
(folyamatelemeinek
meghatározása
és a segítségnyújtás
formái)

Segédeszközöknek az
ügyfél értelmi
képességeihez történő
igazítása

Célcsoportspecifikus
szükséglet

–

Lehetséges
külső
szolgáltatás
formája,
tartalma

2012.11.01.

Határidő

Foglalkozási
tanácsadó
Ügyfél

Felelősök

V. Munkaerő-piaci szolgáltatások
a munkáltatók részére
1. Kapcsolatfelvétel és
munkaerő-piaci információnyújtás
Általános rész
A munkáltatók ugyanolyan fontos célcsoportja az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatásnak, mint a megváltozott
munkaképességű ügyfelek.
A munkáltatókkal való kapcsolatfelvétel és a munkaerő-piaci információnyújtás célja, hogy megismertessük a munkáltatókkal az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás által
nyújtott lehetőségeket, és nyitottá tegyük a megváltozott
munkaképességű személyek fogadására.

A kapcsolatfelvétel és
munkaerő-piaci információnyújtás tevékenységei
–
–
–

Első lépésben tájékozódnunk kell a térség aktuális munkaerő-piaci helyzetéről, jellemzőiről, lehetőségeiről.
Ezután el kell készítenünk egy munkáltatói listát a szolgáltatásunk szempontjából számba vehető munkáltatókról.
A kiválasztott munkáltatókat fel kell keresnünk, számukra általános információt kell nyújtanunk a megvál125

–

tozott munkaképességű személyek foglalkoztatásáról,
valamint az alternatív munkaerő-piaci szolgáltató által
munkáltatóknak kínált szolgáltatásokról.
Ideális esetben az első személyes találkozás után megállapodás történik a további együttműködési lehetőségekről.

A munkáltatók felkeresésének előkészítése
–
–

–

Fontos, hogy megfelelően felkészüljünk a munkáltatók
megkeresésére.
Gyűjtsük össze a potenciális munkáltatókat, és készítsünk
munkáltatói listát, amely tartalmazza a munkáltató nevét, elérhetőségét, lehetséges kontaktszemély nevét!
Gyűjtsünk előzetesen információkat a kiválasztott munkáltatókról!

Kapcsolatba lépés a térség munkáltatóival
A következőkben felsoroljuk azokat a csatornákat, amelyeket felhasználhatunk a munkáltatók megszólítására, felkeresésére:
– Sajtóban, szórólapokon, interneten, telefonkönyvben
reklám és/vagy hirdetés megjelentetése az alternatív
munkaerő-piaci szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokról
– Postai úton a munkáltatókhoz a szolgálatról, valamint a
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásáról készült szakmai anyagok eljuttatása (prospektus, bemutatkozó levél, szórólap…)
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–

Részvétel munkáltatók számára szervezett fórumokon,
rendezvényeken (járási munkaügyi kirendeltségek,
munkaügyi központok, vállalkozói központok, programirodák közreműködésével a munkáltatóknak szervezett
rendezvények, állásbörzék, CSR1 piac , képzési vásár)
– Telefonos, e-mailen keresztül történő kapcsolatfelvétel
– Személyes találkozó a munkáltatóval
		 A sikeres tárgyaláshoz, az alábbi témákat
		 mindenképpen érinteni kell:
		 – munkaerő-piaci szolgáltatás bemutatása;
		 – a megváltozott munkaképességű személyek
			
foglalkoztatásáról általános (jogi szabályozás,
			
igénybe vehető támogatási lehetőségek)
			
információk nyújtása;
		 – célcsoport bemutatása;
		 – motiválás: kifogások és aggályok kezelése,
			
hiedelmek eloszlatása, a munkáltató szükség			
leteinek, igényeinek, elvárásainak feltárása;
		 – a munkáltató telephelyének megtekintése,
			
tájékozódás a munkalehetőségekről;
		 – a munkáltató számára nyújtható lehetséges
			
szolgáltatások bemutatása.

Előadás munkáltatók számára:
		 – A kapcsolatfelvétel hatékony módja lehet,
			
ha a munkáltatókat meghívjuk egy konferen			
ciára vagy rendezvényre, ahol részletesen
			
hallhatnak a megváltozott munkaképességű
			
emberek foglalkoztatásának lehetőségeiről.
1 Ez egy évente megrendezésre kerülő munkaerő-piaci esélyegyenlőséggel kapcsolatos rendezvény. www.csrpiac.hu
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A Kapcsolatfelvétel és munkaerő-piaci információnyújtás című szolgáltatási elem az „Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások megváltozott munkaképességű embereknek – Egységes szolgáltatás-módszertan” című
könyv 97–105. oldalán található.
Jó tudni rész  

Praktikus javaslatok:
– Az évek óta munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezeteknek az a tapasztalata, hogy a szolgáltató szakembereinek kell felkeresni a munkáltatókat. A cégek
abban az esetben keresik fel a szolgáltatókat, ha előzetesen már részükre történt szolgáltatás nyújtása.
– A szolgáltatás szempontjából számba vehető munkáltatókról nagyon fontos az előzetes információgyűjtés, amely segítheti a munkáltatók gondolkodásának, szükségleteinek, piaci érdekeinek megértését.
A megfelelő információk birtokában a tárgyalás során partneri viszony alakítható ki, valamint a tárgyalás hatékonysága növelhető. Pl. a gazdasági nehézségek előzetes ismeretekor könnyebben tud érvelni
a tanácsadó az alkalmazás pénzügyi előnyeiről; vagy
a cégvezető személyes érintettsége esetén is más
kommunikációs eszközöket használ, illetve ha a cégvezetőnek személyes érintettsége van, akkor az ő
tapasztalataira is építhetünk a meggyőzés során.
– Speciális módszer lehet a munkáltatói kapcsolatépítésre a „hálózatépítés puha módszere”. E módszer
azon alapul, hogy a tanácsadó személyes ismeretségei, kapcsolatai körében keres potenciális munkáltatókat. Ebben az esetben a megkeresett munkáltató
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rendelkezik előzetes információval a szolgáltatás munkatársáról, vezetőjéről, ugyanakkor a szolgáltatás tartalmára vonatkozóan nem rendelkezik információval.
– Telefonos megkereséskor csak a minimálisan szükséges információkat osszuk meg a munkáltatóval.
(Pl. a telefonáló neve, a szolgáltatás megnevezése,
személyes találkozás lehetőségének felvetése, arra
hivatkozás, hogy a munkáltató számára kíván segítséget nyújtani a szolgáltatás, időpont-egyeztetés
stb.) A túl sok információ lehetőséget ad arra, hogy
a munkáltató egyetlen gondolatot, szót megragadva
a tájékoztatóból rövidre zárja a tárgyalást, és kizárólagos nemet mondjon a személyes találkozóra,
illetve a jövőbeni együttműködésre. A személyes találkozás lehetősége sokkal jobban szolgálja az érdekek teljes körű egyeztetését.
– A telefonos megkeresés előtt célszerű írásban rögzíteni azokat a gondolatokat, érveket, amelyeket fontosnak tartunk a beszélgetés során megosztani. Ez
nagy segítség lehet azon tanácsadók számára, akik
a tárgyalástechnika terén nem rendelkeznek sokéves tapasztalattal.
– A munkáltató személyes felkeresése előtt nem csupán a munkáltatóról szükséges információkat gyűjtenie a tanácsadónak, hanem a tárgyalástechnikai
ismereteit is szükséges frissítenie, elmélyítenie, hiszen ez a személyes találkozó tárgyalásnak minősül.
(A felkészülést szakirodalmak átnézésével is elősegítheti a tanácsadó. Ajánlott irodalom: Fisher-Ury-Patton: A sikeres tárgyalás alapjai, Bagolyvár Kiadó;
valamint a www.targyalástechnika.lap.hu oldalról
elérhető szakcikkek.)
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A felkészülés során szükséges átgondolni a tárgyalás
folyamatát, felvetni és megválaszolni kérdéseket, az
alapelveket tudatosítani.
– Öt fontos pont a tárgyaláshoz:
		

– A tárgyalást érdemes személyes megszólí-

			 tással, „lélekben megérkezéssel” kezdeni,
			 ugyanakkor nem szabad nagyon eltérni
			 a tárgytól! (Hivatkozni lehet a közös ismerősre,
			 az előzetes információgyűjtés során feltárt
			 információkra.)
		

– Fontos betartani az előre megjelölt

			 időkereteket!
		

– Nem szabad közbeszólni,

			 ha a tárgyaló partner beszél!
		

– A partnerhez nyitottan szükséges közelíteni!

		

– Úgy szükséges lezárni a beszélgetést,

			 hogy az „ajtó ne záruljon be”!
Öt legfontosabb stratégiai kérdés,
amelyre legyen válasza a tanácsadónak
minden munkáltatói tárgyalás előtt:
		

– Ki vagyok én?

			 Milyen minőségemben tárgyalok?
		

– Ki a tárgyaló partnerem? Ő a döntéshozó

			 az általam elérendő cél tárgyában?
		

– Miről tárgyalok?

			 Mit kell elérnem a megbeszélés végére?
		

– Mi a legdöntőbb érvem a meggyőzés

			 érdekében? Az általam képviselt szolgálat		
		 miben a legjobb?
		

– Mit szeretnék elérni, mi az a minimális

			 elvárásom, amivel be szeretném
			 fejezni/lezárni a tárgyalást.
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– A tanácsadó a tárgyalásra vigyen magával megfelelő mennyiségű névjegykártyát (előfordulhat, hogy
a munkáltatói oldalt képviselve az előzetes egyeztetésekhez képest több személy vesz részt a megbeszélésen), a munkaerő-piaci szolgáltatást bemutató prospektust, kiadványt, szóróanyagot (akkor is
szükséges magával vinni a tanácsadónak, ha már
előzetesen eljuttatott anyagot a munkáltatóhoz, hiszen ezzel megkönnyítheti a tárgyalás menetét).
– A tárgyalást követően a munkáltatótól kapott névjegykártya hátoldalán érdemes rögzíteni, hogy tegező vagy magázó viszonyban keresheti a következő
alkalommal a tanácsadó a munkáltató képviselőjét.
Praktikus javaslatok a dokumentációhoz:
A tanácsadó szükséges, hogy naprakész információval rendelkezzen a munkáltatók által igénybe vehető támogatásokról. Nem elég a személyes kapcsolatfelvételt, valamint
a kapcsolatfelvételi dokumentáció kitöltését követően átgondolni, feltárni a cég lehetőségeit, hiszen egyik legfőbb
meggyőzési érv lehet a tárgyalás során a konkrét támogatási lehetőségek bemutatása. A kapcsolatfelvételi adatlap bizonyos részeit az előzetes információgyűjtés
alapján vázlatszerűen ki lehet tölteni (pl. a foglalkoztatottak
létszáma, rehabilitációs támogatásban való részesülés), ez
segítheti a tárgyalás előkészítését és eredményességét is.
– Nagyon fontos információ a megváltozott munkaképességű

munkavállalók

kapcsán

megfogalma-

zott gondolatok feltárása, rögzítése. A hosszú távú
együttműködés irányulhat a korábbi rossz tapasztalatok áthidalását célozva, illetve a jó tapasztalatok
további megerősítése irányába is.
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– A munkáltatói eseménynapló kitöltését célszerű már
az első kapcsolatfelvételkor elkezdeni, így válik áttekinthetővé a munkáltatóval való együttműködés
teljes folyamata.
– A munkáltatói adatbázis létrehozásának egyik hosszú
távú célja, hogy a szolgáltatást nyújtó szakemberek
egységes információkkal rendelkezzenek a munkáltatói kapcsolatok terén, így egyes kapcsolattartási
alkalmak során egymást is tudják helyettesíteni.

Gyakorlatorientált feladatok:
1. Készítsen szórólapot a szolgáltatásaikról a munkáltatók számára!
2. Állítson össze egy újsághirdetést munkáltatói szemszögből, az ön által képviselt alternatív munkaerő-piaci szolgáltató által biztosított szolgáltatásokról!
3. Írjon 10 mondatot, amelyben bemutatja a szolgáltatásokat a munkáltatók számára! Legyen tényszerű, meggyőző, irányítsa a figyelmet a legelőnyösebb szolgáltatásra!
4. Készítse el egy munkáltató telefonos megkeresésének
folyamatát, érvelési eszközeinek a vázlatát (bemutatkozás, kit képviselek, kivel szeretnék beszélni, mi a
célom stb., az időpont és helyszín megerősítése, a lehetőség megköszönése, elbúcsúzás)!
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5. Gyűjtsön ellenérveket a következő munkáltatói ellenállásokra:
		 – „A dolgozóink nem fogadnák el
			
a beteg embereket munkatársnak!”
		 – „Nem tudjuk átalakítani a munkakörnyezetet,
			
sem a munkarendet a megváltozott munka			
képességű személyek foglalkoztatása érdekében!”
		 – „Több száz egészséges ember várt arra, hogy
			
bekerüljön a céghez! Miért választanék olyan
			
embereket, akik folyamatosan táppénzen lennének?”
		 – „Nincs se időnk, se külön emberünk arra, hogy
			
betanítsa a megváltozott munkaképességű
			
munkavállalót a munkavégzésre!”
		 – „A foglalkozás-egészségügyi orvosunk nem
			
minősítené alkalmasnak a munkavégzésre
			
a megváltozott munkaképességű személyeket!”

Gyakorlatorientált feladatok helyszíni konzultációra:
1. Összegezze az eddigi munkáltatói kapcsolatfelvételi
tapasztalatait a következő kérdések alapján:
		 – Hány munkáltató telefonos megkeresésére került sor?
		 – Mennyi munkáltatóval sikerült személyes
			
kapcsolatfelvételre időpontot egyeztetni?
		 – Telefonos kapcsolatfelvételkor
			
milyen ellenállásokba ütközött?
		 – Hogyan kezelte ezeket, milyen ellenérveket
			
tudott felhozni?
		 – A tapasztalatai alapján milyen típusú
			
munkáltatók voltak nyitottabbak a szolgáltatásokra (mikrovállalkozások, közepes méretű cégek,
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		 –
			
			
			
		 –
			
			
		 –
			

multicégek, állami szektor képviselői, szolgáltatási szektor képviselői, civil szektor képviselői
stb.)?
Milyen tipikus példák kerültek felszínre a korábbi
megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatásából eredő problémák munkáltatói
felsorolásakor?
Mennyi munkáltatóval sikerült a kapcsolatfelvétel,
személyes találkozó után a további
együttműködésről megállapodni?
Az együttműködés elutasítása esetében
milyen indokokat fogalmaztak meg a munkáltatók?

Önellenőrző kérdések:

–

Mi a kapcsolatfelvétel és munkaerő-piaci
információnyújtás célja?

–

Milyen lépéseket kell megtenni a kapcsolatfelvétel
folyamatában?

–

Sorolja fel az alternatív munkaerő-piaci szolgáltató által
először felkeresett munkáltatók számára nyújtandó
információkat!

–

Hogyan készíti elő a munkáltató felkeresését?
Gyűjtse össze az elemeit!
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–

Milyen információs forrásokból tud felkészülni a
térségben működő iparágakról, munkáltatókról,
foglalkozási tendenciákról?

–

Milyen csatornákon keresztül valósulhat meg a
munkáltatók megszólítása, felkeresése?

–

Milyen hátránya lehet az írott formában közzétett
hirdetésnek?

–

Sorolja fel a munkáltatók számára készülő szakmai
kiadványok megírására vonatkozó elveket!

–

A személyes találkozó során milyen témákat kell érinteni
a sikeres tárgyalás érdekében?

–

Mi a munkáltatók telefonos megkeresésének célja?

–

Gyűjtse össze a munkáltatóknak tartott előadás
lehetséges tartalmi elemeit!

–

Milyen érveket sorolna fel, hogy a munkáltatót
meggyőzze a megváltozott munkaképességű ember
foglalkoztatásáról?
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2. A munkáltató általános felmérése
Általános rész
Ha a kapcsolatfelvételt, tájékoztatást követően a munkáltató nyitott a további együttműködésre, esetleg már azonnal konkrét üres álláshelyet jelez, akkor elkezdhetjük a
felmérését.
Állásfeltárás lehetséges formái:
– a szolgáltató álláshirdetés nyomán veszi fel a kapcsolatot a munkáltatóval;
– személyes kapcsolat révén érkezik információ üres álláshelyről, érdeklődő munkáltatóról;
– partnerszervezet jelzése üres állásról;
– már elhelyezett ügyfél információja alapján feltárt munkakör;
– a szolgáltató és már korábban a munkáltatói adatbázisba került munkáltató közötti rendszeres kapcsolattartás nyomán érkezik jelzés;
– utókövetés során feltárt állásajánlatok;
– az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatással korábbi
együttműködés okán elégedett munkáltató jelezheti
igényét.
A munkáltató általános felmérésének célja a munkahely
szociális és fizikai jellemzőinek általános feltérképezése, a
lehetséges munkakörök beazonosítása, valamint a sikeres
foglalkoztatáshoz szükséges szolgáltatások meghatározása.
Az általános felmérés célja továbbá az üres álláshelyek
feltárása.
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A munkáltató felmérését abban az esetben is szükséges
elvégeznünk, ha a munkáltató meg tudja határozni az elvárásait, azokat a munkaköröket, amelyekben megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását tervezi.

A munkáltató általános felmérésének tevékenységei
Átvilágítás:
A munkahely és a lehetséges munkakörök feltérképezése a munkahelyi vezetőkkel és alkalmazottakkal történő
megbeszélések és a munkahely bejárásának segítségével,
közvetlen megfigyeléssel történik.
Az átvilágítás legfontosabb területei:
A munkahely fizikai környezetének elemzése:
– munkahely megközelíthetősége (pl. van-e céges busz,
a munkahely „nevezetes”, esetleg riasztó környéken
van)
– különleges eljárás a munkahelyre való bejutáskor (pl.
nagy cégeknél gyakori a kártyás beléptetés)
– munkahely mérete, felépítése (pl. épületek, telephelyek
száma, fekvése)
– munkatársak száma
– akadálymentesítés szintje (pl. rámpa, lift)
A munkahely szervezeti jellemzői:
– általános munkahelyi hierarchia
– munkarend (pl. műszakok, hétvégi munkavégzés, szabadság, szünetek)
– fizetés, juttatások (pl. pótlék, cafetéria)
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–

–
–
–
–
–
–

munkahelyi szokások (írásbeli vagy szóbeli utasítások,
számítógépes vezérlésű rendszerek, értekezletek, ünneplések stb.)
teljesítményértékelés (pl. rendje, formája)
biztonsági szabályok
munkaruha, munkaeszközök
nyitottság (pl. fogyatékosság iránti tolerancia)
természetes támogatók jelenléte (olyan munkatárs vagy
akár kisebb csoport, akire támaszkodni lehet)
A cég preferenciái a felvétel kapcsán

Az általános felmérést követően szükséges egy összegző
dokumentumban a feltárt információkat rögzíteni, amely
segíti a szolgáltatón belüli információátadást, valamint alapul
szolgál az alternatív munkaerő-piaci szolgáltató és a munkáltató további együttműködéséhez. A feltárt információk
strukturált összegzését nevezzük munkáltatói profilnak.
Az általános felmérés segíti a munkahelyen fellelhető munkakörök összegyűjtését, és azon munkakörök kiválasztását, amelyek betöltése megváltozott munkaképességű
személyek alkalmazásával is elképzelhető.
A lehetséges munkakörök feltérképezése
A potenciális munkakörök kiválasztása az alábbi szempontok elemzése alapján történhet:
– a munkakör bemutatása;
– a munkakör betöltéséhez szükséges elvárások
		 bemutatása;
– a munkaszerződés tartalmi elemeinek bemutatása.
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A munkáltató általános felmérése című szolgáltatási elem az „Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások
megváltozott munkaképességű embereknek – Egységes szolgáltatás-módszertan” című könyv 104–111.
oldalán található.

Jó tudni rész  

Praktikus javaslatok:
– Minden esetben szükséges előre tisztázni a munkáltatóval telefonon, hogy mennyi időt vesz igénybe a
felmérés, hány alkalmat jelent, miben várunk segítséget, hiszen csak így tud ő is előre tervezni. Mindkét felet frusztrálja, ha a helyszínen derül ki, hogy
hosszabb időre akarjuk igénybe venni a munkáltató
segítségét, vagy hirtelen kell előkerítenie egy alkalmazottat, aki végigkísér bennünket a munkahelyen,
és bemutatja azt.
– Érdemes már a telefonbeszélgetés előtt átgondolni
azokat az érveket, melyekkel alá tudjuk támasztani a felmérés jelentőségét és hasznát a munkáltató szempontjából is, hiszen olyan területekre, olyan
szervezeti információkra szeretnénk rálátni, amelyek
lehet, hogy az adott vállalat esetében a nyilvánosság számára kiemelten zárt területek. A személyes
találkozó alkalmával szükséges újra megfogalmazni elvárásainkat, a találkozó előnyét a munkáltató
szempontjából, és hivatkozni a telefonbeszélgetésre.
– Gyakori, hogy a munkáltató egyes munkakörökbe
nem tartja elképzelhetőnek megváltozott munkaké139

pességű személy alkalmazását, holott ennek lehetősége nem zárható ki a foglalkozási tanácsadó tapasztalata alapján. Ilyen esetekben szükséges más
oldalról is megvilágítani a lehetőséget a munkáltató
számára.
– Érdemes nagyon röviden, másik munkáltatónál bevált jó példákra, gyakorlatokra hivatkozni, a nagyobb munkáltatói nyitottság elérése érdekében.
– Célszerű a folyamat elején már bevonni az üzemorvost, amennyiben mód van rá, mert ő az, aki kellő
információval rendelkezik arról, hogy milyen egészségi állapotot kíván meg egy-egy munkakör, továbbá
lehetőségünk adódhat arra, hogy megismertessük
vele is a szolgáltatás célját. Ezáltal rugalmasabbá
tehetjük a sokszor nehézkesen és problémásan zajló
üzemorvosi vizsgálatot az ügyfelek tényleges felvételi eljárásakor.
– Mindig kérdezzük meg előre, hogy készíthetünk-e
jegyzeteket, még a munkahely bejárását megelőzően, esetleg van-e mód azt kiegészíteni és a fennmaradó kérdéseket feltenni a bejárást követően. Az
adatvédelem és a megbízhatóság mindig elsődleges
szempont egy munkáltatónál.
– Sok esetben nem lehetséges bepillantani a szervezet belső dokumentumaiba, de szóban a legtöbb
munkáltató hajlandó felvilágosítást adni belső szabályzatokat, vállalati statisztikákat illetően.
– Érdemes a lehető legtöbb embernek bemutatkozni,
amennyiben ez lehetséges, mert előfordulhat, hogy
a későbbiekben kapcsolatba kerülünk velük telefonon vagy személyesen.
– Nagyobb cégek esetében nagy valószínűséggel nem
a cégvezető lesz az, aki az egyes munkakörök bemutatása kapcsán a legkompetensebb személy. Kezde140

ményezzük, hogy az a munkatárs tegye ezt meg, aki
napi szinten jelen van a munkaterületen, és ismeri a
munkakörökkel járó elvárásokat.
– Amennyiben nem indokolt, ne erőltessünk egy mélyebb elemzést, a felmérés eszközeit pedig mindig
hangoljuk össze a munkáltatói megrendeléssel. Pl. ha
takarítót akarnak alkalmazni a cégnél, akkor nem kell
a hegesztők bérén kívüli juttatásairól informálódni.
Mindig előre tervezzük meg, hogy mik azok az információk, melyek az adott eset szempontjából relevánsak.
– A munkahely bejárását követően röviden foglaljuk össze a tapasztalatainkat. Így még lehetőség
adódhat arra, hogy kiderüljön, ha valamit például
félreértettünk, áthidalhatjuk az esetleges nézetkülönbségeket, vagy ajánlást tehetünk további szolgáltatásokra is. Fontos, hogy mindig állapodjunk meg a
munkáltatóval a következő lépésben.
– Tartsuk szem előtt, nem az a cél, hogy megmagyarázzuk a munkáltatónak, hogy mi nem működik nála
jól, hanem hogy alternatívát, szolgáltatást tudjunk
ajánlani a feltárt munkakör kapcsán.
– Mindig az „adok valamit” kerüljön előtérbe, illetve a
munkáltatói szükségletek, ne pedig azonnal a kéréseinkkel ostromoljuk őt. Fontos, hogy a munkáltató
érezze és lássa, hogy a szakember érti a szervezeti
célokat, képes arra, hogy egy már működő rendszerbe
„beillesszen”, és nem a rendszer átalakítása a célja.
Praktikus javaslatok a dokumentációhoz:
– Minden potenciális munkakör esetén külön űrlapot
(Potenciális munkakör/Munkaerőigény adatlap) töltsünk ki.
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Gyakorlatorientált feladatok:
1. Elemezze az alábbi szituációt, és tegyen javaslatokat
arra nézve, hogyan lehetett volna eredményes a munkáltatói felmérés!
Az előzetes telefonos egyeztetést követően sor került a
munkáltató megkeresésére a megbeszélt időpontban. A
foglalkozási tanácsadó munkakör-elemzési céllal érkezett, ahogy korábban a telefonban jelezte is a munkáltató felé. A találkozás során a munkáltató értetlenül fogadta az adatlap kitöltésével és a munkahely bejárással
kapcsolatos kérést. Neki tíz perc állt rendelkezésére a
következő program kezdetéig. A tanácsadó a találkozó
céljának elérése nélkül kénytelen volt távozni, miután
a munkáltató közölte, hogy nem lát lehetőséget arra,
hogy aznap megvalósulhasson a felmérés. A későbbiekben a telefonos megkeresés során a munkáltató az
újabb időpont egyeztetésétől is elzárkózott.
2. Ön miként folytatná az alábbi esetben a beszélgetést,
és milyen lépéseket tenne annak érdekében, hogy a
felkínált munkakörökről a lehető legtöbb információt
megszerezze?
A foglalkozási tanácsadó és a szálloda személyzeti vezetője egy állásbörzén találkoztak először, ahol nagy
vonalakban tájékozódtak egymás tevékenységéről. A
munkáltató elmondta, hogy a rehabilitációs hozzájárulás kiváltása kapcsán megváltozott munkaképességű
munkavállalókkal tervezték kibővíteni a létszámot. Ezt
követően a munkáltató kezdeményezésére személyes
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találkozóra került sor a szállodában, mely nemzetközileg elismert, ötcsillagos létesítmény. A munkáltató röviden beszélt azokról a munkaterületekről, ahova új munkaerő felvételét tervezi. Elsősorban a hotel egyes háttér
területeinek folyamatos tisztán tartása okozott problémát, így ezeket a területeket jelölte meg a munkavégzés helyszínéül (gyógyászati kezelők, konyha, étterem).
Kiemelte, hogy erőteljes fizikai munkát nem kell végezni egyik területen sem. Elmondta, hogy elsősorban helyi lakosokat, elsősorban nőket szeretne foglalkoztatni,
nyolcórás munkaidőben. Ezt követően megkérdezte a
foglalkozási tanácsadót, hogy mit tud ajánlani.

Gyakorlatorientált feladatok helyszíni konzultációra:
1. Végezzen általános munkáltatói felmérést!
		 Az alábbi szempontok alapján
		 összegezze tapasztalatait:
–
–
–
–
–
–
–
–

Hány munkáltató megkeresésére került sor?
Hány munkáltató volt nyitott az általános felmérésre?
Milyen ellenállásokkal találkozott, ezt hogyan kezelte?
Mennyiben sikerült a felmérés tervezett céljait megvalósítani?
Hány potenciálisan lehetséges munkakört sikerült feltárni?
Az adott cég részéről kiket sikerült bevonni a felmérés
folyamatába?
Hány munkáltató esetében született megállapodás a további együttműködésre vonatkozóan?
Amennyiben nem működött együtt a munkáltató a felmérési folyamatban, annak mi volt az oka?
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Önellenőrző kérdések:

–

Gondolja végig az állásfeltárás lehetséges formáit!

–

Mi a munkáltató általános felmérésének célja?

–

Sorolja fel a munkáltató általános felmérésének
tevékenységei!

–

A munkahely fizikai környezetének elemzése során
milyen területeket kell számba venni?

–

A munkahely szervezeti jellemzőinek felmérése során
milyen szempontokat kell fókuszba helyezni?

–

Milyen cégpreferenciákra kell tekintettel lenni
a felvétel kapcsán?

–

Miért van jelentősége a felmérést összegező
dokumentum elkészítésének?

–

Milyen információkat szükséges összegyűjteni
a megváltozott munkaképességű személyek által
potenciálisan betölthető munkakörök
feltérképezése során?

–

Sorolja fel a munkaszerződés tartalmi elemeit!
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3. A konkrét munkahely
ügyfél-specifikus felmérése
Általános leírás
Erre a munkaerő-piaci szolgáltatási elemre akkor kerülhet
sor, ha ügyfelünk számára olyan munkahelyet, munkakört
találtunk, amely a munkahely és a munkakör általános felmérése alapján, illetve az adott ügyfél adottságait, lehetőségeit tekintve, valamint a leendő munkáltató elképzeléseit figyelembe véve, feltehetően megfelelő lesz. Valójában
ezen a ponton történik meg a munkáltatói és a munkavállalói profil illesztése.
A konkrét munkahely felmérésének célja a munkahely
ügyfél-specifikus felmérése, elegendő információk összegyűjtése az optimális munkafeltételek kialakításához és a
foglalkoztatáshoz.

A konkrét munkahely
ügyfél-specifikus felmérésének tevékenységei
A. A kiválasztott munkahely/munkakörnyezet
feltérképezése
Ehhez az alábbi szempontok szerint kell az információkat összegyűjteni és strukturálni:
Fizikai környezet elemzése (fizikai klíma):
– átlaghőmérséklet;
– az egyes munkaterek mérete (m2);
– munkakörnyezet akadálymentessége;
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– az adott munkatérben dolgozó személyek száma;
– fényviszonyok (szükséges esetben, pl. autista, epilepsziás ügyfél tekintetében a környezetben tapasztalható vizuális ingerek mennyisége, intenzitása és komplexitása, az ingerforrások felsorolása);
– zajok mértéke, gépek által okozott rázkódás mértéke;
– speciális esetben – autista vagy látássérült ügyfél esetén taktilis, tapintási ingerek mennyisége, intenzitása,
az ingerforrások megjelölése.
A munkahely szervezeti jellemzői (szociális klíma):
– jelenlévő kollégák beosztása, száma, összetétele;
– jelenlévő kollégák által végzett munkatevékenység/ek;
– az egyszerre együtt dolgozó személyek közti kommunikáció, kooperáció és kollaboráció mennyisége, minősége, komplexitása;
– nagyobb munkahely esetén a többi munkahelyi egységgel való kapcsolat jellemzői;
– a munkafolyamatok közötti időszakok jellemzői (pl.
szünetek, ebédszünet), megengedett tevékenységek;
– informális szokások, szabályok;
– a munkahely egyéb jellemzői.

B. A kiválasztott munkakör elemzése
Ehhez az adott ügyfél adottságait figyelembe véve az
alábbi szempontok szerint kell összegyűjteni és strukturálni az információkat:
– A munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség.
– A munkakörbe tartozó feladatok elvégzéséhez szükséges ismeretek, készségek.
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– A munka formája (ülő- vagy állómunka, esetleg keveredik, milyen arányban). A munkaterület (pl. egy szobában, több helyiségben, vagy külső munka is).
– Az elvégzendő feladatok munkafolyamatának időtartama.
– Szünetek.
– A munkakörhöz kapcsolódó irányítás (főnök neve, elérhetősége, kompetenciája, helyettese).
– A munkatársak, akikkel kell/lehet kommunikálni, kooperálni (nevek).
– A munkatársak, akiktől segítséget lehet kérni.
– A feladatok elvégzése során használt eszközök, munkaruha.
– A feladat elvégzése során fokozott odafigyelést igénylő vagy balesetveszélyes tevékenységek.
– Egyéb fontos információ.

C. Munkaközvetítés
A munkakörelemzés eredményeit kiértékelve el kell dönteni, hogy valóban megfelel-e a kiválasztott munkahely
ügyfelünk számára. Ha igen, akkor ezen a ponton meg
kell történnie az ügyfél és a munkáltató bemutatásának.

D. A szükséges átalakítások megtervezése,
esetleges kivitelezése
Ha a munkaközvetítés után a munkáltató ügyfelünk alkalmazása mellett dönt, akkor javaslatot kell tennünk a
foglalkoztatáshoz szükséges átalakításokra.
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Célcsoport-specifikumok
–

A szolgáltatásnak ezt az elemét minden egyes ügyfél
egyéni szükségleteit figyelembe véve kell végezni.

A konkrét munkahely ügyfél-specifikus felmérése című
szolgáltatási elem az „Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások megváltozott munkaképességű embereknek – Egységes szolgáltatás-módszertan” című könyv
111–115. oldalán található.

Jó tudni rész  

Praktikus javaslatok:
– A munkahely ügyfél-specifikus felmérését egy, a
munkáltatónak előre jelzett időpontban végezzük el.
Ez esetben is szükséges előre tisztázni a munkáltatóval telefonon, hogy mennyi időt vesz igénybe a felmérés, hány alkalmat jelent, miben várunk segítséget.
– Amennyiben a munkáltató nyitott rá, az ügyféllel közösen érdemes a felmérést elvégezni, hiszen az ügyfél az, aki néha praktikusabb tanácsokat tud adni
egy-egy ergonómiai átalakításhoz, mint a foglalkozási tanácsadó vagy a munkáltató.
– Akkor, ha a munkáltató részéről nyitottság tapasztalható, tegyük lehetővé, hogy az ügyfél próbamunkán
vegyen részt. Ez akár egy teljes munkanapot is jelenthet, s ennek során tapasztalatot szerezhetünk minden
olyan tényező tekintetében, mely a munkavégzésre
hatással lehet. Azt azonban tartsuk szem előtt, hogy
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a próbamunka minden esetben csak kellő előkészületet követően (munkavédelmi oktatás, balesetvédelem,
felelősség tisztázása stb.) valósulhat meg.
– Amennyiben a munkáltató a munkahely átalakításával kapcsolatosan ellenvetéseket fogalmaz meg, úgy
érdemes költség, illetve hatékonyság szempontjából
megvizsgálni az átalakítást. Legtöbb esetben az derül ki, hogy minimális pénz- és eszközráfordítással
megoldható, és elegendő egy kisebb módosítás is (pl.
a személyes tér, az ülőmunka végzéséhez szükséges
kényelmes munkaterület kialakítása, munkaeszközök más oldalra történő áthelyezése, vezetékes telefonkészülék mobilkészülékre történő cseréje stb.),
hogy a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása megvalósulhasson. Jó, ha foglalkozási
tanácsadóként tudunk ajánlani alternatívákat, mint
pl. ergonómiai szakember bevonása vagy az átalakítást elvégző személy ajánlása.
– Fontos, hogy napi szinten tájékozottak legyünk, és
igény szerint információt tudjunk nyújtani a munkáltató által igénybe vehető, esetleg pályázat útján
elnyerhető támogatásokról a munkahely-átalakítást
illetően is.
– A tevékenységünket mindvégig az ügyfélközpontúság kell hogy jellemezze, mindig szükséges a munkáltatói szempontból történő megközelítés is.
A munkáltató érezze azt, hogy szolgáltatást kap, és
az ő érdekei nem sérülnek.
A „mi hasznom nekem ebből?” kérdést a folyamat
bármely fázisában meg kell tudnunk válaszolni. A
szükséges átalakításokra tett javaslat során a munkáltató számára világossá kell tenni, az a cél, hogy az
ügyfél az egészségi állapotához viszonyítva, 100 százalékos teljesítményt tudjon elérni az átalakítással.
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– Fel kell készülni arra, hogy amennyiben a kiválasztott munkakör megfelel az ügyfél számára, a munkáltatóval való személyes találkozás még akkor is
hozhat nagyon ritka esetben olyan eredményt, hogy
a munkáltató nem kívánja az ügyfelet foglalkoztatni.
Ilyen esetben nincs értelme erőltetni egy másfajta
döntést. Fogadjuk el és tartsuk tiszteletben a munkáltatónak ezt a jogát.
– Fel kell készülnünk arra, hogy jelenlétünk a munkahelyen érdeklődést, kérdéseket kelthet az ott dolgozókban, ami egy természetes reakció. Tartsuk szem
előtt, hogy az erre adott reakcióink, viselkedésünk
befolyással lehet az ügyfelünk későbbi fogadtatására.
Praktikus javaslatok a dokumentációhoz:
– A munkapróba esetén az „Együttműködési megállapodás munkapróbára” adatlap használatával módunk
van a legális munkapróba megvalósítására, mellyel
a munkáltató védve érezheti magát esetleges munkahelyi ellenőrzés során.
– A munkakör átalakítására tett javaslatainkat a munkáltatói eseménynaplóban rögzítsük, ahogy a munkakör illeszthetőségét is az ügyfél profiljához.
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Gyakorlatorientált feladatok:
1. Elemezze a következő esetet az alábbi szempontok
alapján:
– Milyen átalakítást tart szükségesnek az eset kapcsán,
és milyen szempontokat venne figyelembe
		 ehhez kapcsolódóan?
– Miként motiválja a munkáltatót az átalakítás
		 megvalósítására?
Az ügyfél 32 éves, súlyos mozgásfogyatékos, 100 százalékban megváltozott munkaképességű nő. Jobb alsó
végtagja rövidebb, dongalábbal és veleszületett gerinchasadékkal él. Mindezen túl vesetranszplantált. A
járáshoz segédeszközt nem használ, ortopédiai cipő
segíti a mozgásban. Kerékpárral és autóval jól közlekedik, a legfőbb nehézséget a lépcsőn való járás, illetve
a huzamosabb ideig történő gyaloglás okozza számára.
Korábban két évig titkárnőként dolgozott, ez idő alatt
kiadványszerkesztő végzettséget szerzett. A munkáltatói igények felmérésekor az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságánál sikerült feltárni azt a munkakört, melynek
betöltésére az ügyfél volt a leginkább alkalmas, hiszen
végzettségének, elképzeléseinek megfelelő. A munkakör megnevezése: látogatóközpont-ügyeletes, mely az
alábbi tevékenységeket tartalmazza: ügyfélszolgálati tevékenység, tárlatvezetés, jegyárusítás, natúrbolt
működtetése, illetve kiadványok, plakátok tervezése,
szerkesztése. Mindezt a kőszegi Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban kellett végezni, amely
különösen előnyös volt az ügyfél szempontjából, hiszen
helyi lakos.
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Az épület 2006-ban épült. Az ügyfélnek a fő munkatevékenységét a látogatóközpontnak egy kisebb, árusításra berendezett helyiségében kellett végeznie. A kb.
6 négyzetméteres helyiség polcokkal berendezett, eladói pulttal, telefonnal ellátott. Itt kellett értékesítenie
a jegyeket, a termékeket, ellátni a telefon-központosi
feladatokat, valamint itt kellett hogy végezze a számítógépes munkáit is, mivel csak innen látható, ha vendég
érkezik az épületbe. Emellett a látogatók számára tárlatvezetés is igényelhető, mely az emeleten található
interaktív eszközök beüzemelésével is jár.

Gyakorlatorientált feladatok helyszíni konzultációra:
1. Végezzen ügyfél-specifikus felmérést!
		 Az alábbi szempontok alapján
		 összegezze tapasztalatait:
–
–
–
–
–

Milyen potenciális munkakörök esetében végzett felmérést az ügyfélprofil figyelembe vételével?
Mennyi esetben szükséges a munkakör vagy munkakörnyezet átalakítása?
Mondjon példákat a munkakör átalakítására!
Amennyiben nem működött együtt a munkáltató az ügyfél-specifikus felmérési folyamatban, annak mi volt az oka?
Milyen ellenvetésekkel élt a munkáltató a felmerülő átalakítással kapcsolatban? Ön milyen eszközökkel érvelt?
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Önellenőrző kérdések:

–

Milyen esetekben szükséges a konkrét munkahely
ügyfél-specifikus felmérését elvégezni?

–

Mi a konkrét munkahely ügyfél-specifikus felmérésének
célja?

–

Sorolja fel a konkrét munkahely ügyfél-specifikus
felmérésének tevékenységeit!

–

A fizikai környezet elemzése (fizikai klíma) során milyen
szempontokat kell figyelembe venni?

–

Milyen tartalmi elemekre kell figyelni a szociális klíma
vizsgálatakor?

–

Milyen információkra, területekre szükséges
koncentrálni a kiválasztott munkakör elemzése során?

–

Milyen lépések szükségesek a kiválasztott munkahely/
munkakörnyezet, munkakör elemzését követően?

–

A munkaközvetítés két irányból közelíthető meg.
Mi ez a két irány?

–

Mi lehet a feladata a tanácsadónak a szükséges
átalakítások megtervezésében, kivitelezésében?
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4. A konkrét munkahely (környezet, munkatársak)
felkészítése a foglalkoztatásra
Általános leírás
A konkrét munkahely felkészítésének célja, hogy a munkakörnyezet fizikai és szociális felkészültsége megfelelően
illeszkedjen ügyfelünk speciális igényeihez.
A felkészítés során egyrészt adaptáljuk a fizikai környezetet, másrészt felkészítjük az ügyfél leendő munkatársait új
munkatársuk be- és elfogadására.

A konkrét munkahely (környezet, munkatársak) felkészítése a foglalkoztatás tevékenységeire
A. Információnyújtás
Fontos a megváltozott munkaképesség fogalmának definiálása, tisztázása a jogszabályi környezetben. Emellett feladatunk az ügyfél megváltozott munkaképességét igazoló
dokumentumok értelmezése is. Ezek mellett tájékoztatnia kell a munkáltatót az elérhető aktuális pályázati vagy
egyéb forrásokról, amelyek megkönnyítik a megváltozott
munkaképességű emberek alkalmazását.
B. Környezeti feltételek megteremtése
Munkavédelem: azoknak a lehetséges munkahelyi kockázatoknak az értékelése, amelyek a megváltozott munkaképességű ügyfelek foglalkoztatása során mind magukra, mind a
környezetükre nézve reálisan felmerülhetnek, illetve az ezek
kiküszöbölésére meghatározott intézkedések azonosítása.
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C. Akadálymentesítés
A munkahely megközelítése és az ott történő munkavégzés zavartalansága érdekében ügyfeleink szemszögéből
minden esetben értékelni kell a lehetséges akadálytípusokat (vertikális, horizontális, térbeli, antropológiai, érzékelési, kommunikációs).
Az akadálymentesítés fogyatékos csoportonként eltérő, ezért
csoportosítva ismertetjük a szükséges beavatkozásokat.
Mozgássérült személyek esetében: pl. helyváltoztatáshoz
szükséges, szabad közlekedés, kerekes székes személyek számára lábszabad és megfelelő magasságú asztal, pult, féloldalt
bénult személy esetén bal kézzel is működtethető eszközök.
Látássérült személyek esetén: pl. eligazodást, tájékozódást
segítő terek megléte, belógó-lelógó akadálymentesség, lehetőség szerint lekerekített szélű asztalok, veszély esetén
hangjelzés, a munkavégzés során használatos anyagok tároló dobozainak Braille-írással történő ellátása.
Értelmi sérült és autizmussal élő személyek esetén: a legfontosabb a testi épséget esetlegesen veszélyeztető források biztonságossá tétele, utasítások, munkafolyamatok
könnyen érthető, írásos vagy szóbeli megfogalmazásokkal,
piktogramos-fényképes kiegészítéssel való ellátása.
D. Szociális környezet felkészítése
Az érintettek körének meghatározása: A szociális környezet az egyes cégeknél nagyon eltérő lehet, ezért elsőként
azt kell meghatározni, hogy kik érintettek a felkészítésben.
A legszűkebb kör a közvetlen vezetőt/vezetőket és munkatársakat jelenti. A tanácsadónak minden esetben tisztán
kell látnia, hogy kiket és milyen céllal kell/lehet bevonni a
felkészülésbe.
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A felkészítés kereteinek meghatározása: Azoknak a lépéseknek és módszereknek a meghatározása, amelyek az
adott vállalatnál célszerűek és szükségesek.
A felkészítés módszerei:
– egyéni és csoportos
A munkatársak csoportos felkészítésének (érzékenyítésének) célja, hogy a leendő munkatársakat felkészítse a leendő munkavállaló befogadására.
A csoportos felkészítés témái a következők:
– A megváltozott munkaképesség bemutatása általánosságban, illetve kifejezetten az ügyfélre vonatkozóan.
– A fogyatékossággal és egészségkárosodással kapcsolatos félelmek oldása.
– A megváltozott munkaképességű munkatárs hatása a
szervezeti kultúrára.
– Az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás által nyújtott
támogatások be-mutatása.
A munkatársak egyéni felkészítése:
Rendkívül fontos, hogy az ügyfél közvetlen főnökének, illetve a vele szorosan együtt dolgozó kollégáknak folyamatos, egyéni támogatást is adjunk a munkába állítás során.

A konkrét munkahely (környezet, munkatársak) felkészítése a foglalkoztatásra című szolgáltatási elem az
„Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások megváltozott munkaképességű embereknek – Egységes szolgáltatás-módszertan” című könyv 115–122. oldalán
található.
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Jó tudni rész  

Praktikus javaslatok:
– Az egyéni felkészítés során arra is van lehetőség,
hogy az ügyféllel kapcsolatos minden olyan lényeges információt osszunk meg a közvetlen főnökével,
kollégáival, amelyek beilleszkedését, napi munkavégzését, társas kapcsolatait befolyásolják. (Pl. ha
az ügyfél nehezen kommunikál, ezt milyen módon
tudják segíteni, hogy a munkavégzésére ne legyen
negatív hatással.)
– A munkatársak egyéni vagy csoportos felkészítését
jó, ha megelőzi egy felmérés, mely a megváltozott
munkaképességű, fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos attitűdöt, tapasztalatot, előítéletet méri. Ehhez
alkalmazható egy rövid kérdőív, melyet az érintettekkel kitöltetünk. Ez kiindulási alapot jelenthet arra
nézve, hogy a felkészítés milyen tartalmakat foglaljon magába.
– Amennyiben a munkáltató nem igényel egyéni vagy
csoportos felkészítést, akkor is érdemes legalább a
kérdőívet kitöltetni, ha az nem ütközik akadályba.
Egy multinacionális vállalatnál valószínűleg nehezen
megoldható a dolgozók munkaidőn túli ott tartása,
de egy rövid kérdőív kitöltésének, ha azt haza is vihetik, kevésbé állnak ellen.
– Amennyiben az előzetes felmérés során kiderül,
hogy van olyan kolléga, aki rendelkezik már pozitív tapasztalattal a megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatásával kapcsolatosan, akkor
érdemes őt is bevonni a felkészítésbe. Ugyanígy be157

vonható egy korábbi sikeres elhelyezésben érintett
fél is (akár ügyfél, akár munkáltató).
– A tapasztalatok azt bizonyítják, hogy azok az emberek, akik még nem kerültek közvetlen kapcsolatba
megváltozott munkaképességű személyekkel, többnyire inkább elkerülő vagy túlzottan segíteni akaró
magatartással viszonyulnak hozzájuk. Célszerű a
felkészítés során a támogató segítségnyújtásra felhívni a leendő munkatársak figyelmét, ami azt jelenti, hogy megteremtik annak a lehetőségét, hogy
képes legyen az ügyfél az önálló munkavégzésre.
– A felkészítés során lehetőleg ne az előadás módszerét
alkalmazzuk, törekedjünk az interaktív eszközök használatára. Alkalmazhatunk olyan egyéb módszereket,
mint a filmvetítés (jó gyakorlatokat bemutató kisfilm,
a célcsoportot bemutató kisfilm), helyzetek modellezése (pl. hogyan kommunikáljunk egy látássérülttel).
– Érdemes előre tájékozódni, hogy milyen helyiséget tud
biztosítani a munkáltató a csoportos felkészítéshez, és
milyen eszközök állnak rendelkezésre, esetleg hely hiányában szükséges-e nekünk a termet biztosítani.
– A csoportos felkészítés elején állapodjunk meg a
résztvevőkkel az időkeretekben, és tisztázzuk a felkészítés célját, jelentőségét.
– A csoportos felkészítés esetében érdemes egy olyan
szakember kolléga bevonása, akinek van tapasztalata a csoportos foglalkozások levezetésében, és szakszerűen képes kezelni az esetleges ellenállásokat.
Érdemes a felkészítést megelőzően számba venni,
hogy milyen ellenvetések várhatóak, és azokat miként
lehet jól megválaszolni. (Pl. „Az egészséges fiataloknak kellene munkát találni.” „Miért akar dolgozni, ha
úgyis van ellátása.”, „Mások elől veszi el a helyet.”)
158

– A felkészítés levezetője készüljön fel olyan praktikus
tanácsokkal, melyek segítik a dolgozókat az aktuális,
megváltozott munkaképességű csoportba tartozó leendő munkatársukkal való kapcsolatfelvételben. (Pl.
hallásfogyatékos ügyfél esetében legyen kéznél vagy
a közelben íróeszköz, papír, a szájról olvasás esetében nézzenek rá, ha hozzá beszélnek, a látásfogyatékos esetében érintéssel is tudassák jelenlétüket stb.)
– Az ügyfél leendő munkatársait érdemes bevonni a
munkahelyi átalakítások kapcsán az ötletelésbe (pl.
hogyan oldható meg akadálymentesítés, mi módon
könnyíthető meg a munkafolyamat végzése stb.),
mert bevonva őket az előkészítésbe, már egyfajta
támogató szerepbe lépnek, és érdekeltté válnak az
ügyfelünk sikeres munkahelyi beilleszkedésében.
– Érdemes a munkatársak attitűdváltozásait nyomon
követni, bizonyos időközönként akár egyéni konzultáció, akár csoportos konzultáció formájában lehetőséget biztosítani a tapasztalatok átbeszélésére.
– A kollégák számára is adjuk meg elérhetőségünket,
hogy kérdéseikkel a továbbiakban is fordulhassanak
hozzánk.
Praktikus javaslatok a dokumentációhoz:
– Érdemes a felkészítést követően lejegyzetelni a leendő kollégák által felhozott ellenvetéseket, problémákat. Ez a későbbiekben segítséget jelenthet egy
következő munkahelyen történő felkészítés során.
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Gyakorlatorientált feladatok:
1. Elemezze az alábbi esetet
		 a következő szempontok alapján:
– Gyűjtse össze azokat az ellenvetéseket, melyek még
elhangozhatnak a felkészítés során a leendő kollégák
részéről, majd keressen ezekre releváns válaszokat!
– Milyen eszközöket alkalmaz a célcsoport bemutatására,
illetve a kollégák meggyőzésére?
A foglalkozási tanácsadó a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását megelőzően kérdőíves
felmérést végzett a leendő vezetők és munkavállalók
körében, a munkáltatói attitűd, szemléletmód feltérképezéséhez a fogyatékos, megváltozott munkaképességű
célcsoportra vonatkozóan.
A kérdőívet 12 fő töltötte ki. Kiderült, hogy egyikük sem
rendelkezik tapasztalattal a célcsoport alkalmazására,
munkahelyi beilleszkedésére, a velük való együtt dolgozásra vonatkozóan. Egy fő jelezte, hogy van olyan családtagja, aki ebbe a célcsoportba tartozik. Az együtt dolgozás lehetőségétől mindössze két fő zárkózott el, azzal
az indokkal, hogy ő nem fog mások helyett dolgozni.
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Gyakorlatorientált feladatok
helyszíni konzultációra:
1. Állítson össze kérdőívet, mellyel felméri a leendő kollégák attitűdjét, tapasztalatait a fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával
kapcsolatosan.
2. A kérdőív segítségével végezzen felmérést az ügyfél
felvételére nyitott munkáltatóknál.
3. Mit tapasztalt a felmérés során? Milyen munkáltatói, munkatársi attitűddel találkozott a fogyatékos, megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatása kapcsán?
4. Hány esetben tudott egyéni és hány esetben tudott
csoportos felkészítést megvalósítani?
5. Milyen módszereket alkalmazott a célcsoport bemutatására?
6. Milyen érveket alkalmazott, amennyiben ellenállást tapasztalt a célcsoport foglalkoztatását illetően a leendő
munkatársak körében?
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Önellenőrző kérdések:

–

Milyen céllal és tartalommal történik a konkrét
munkahely foglalkoztatásra való felkészítése?

–

Milyen tevékenységek tartoznak a felkészítés folyamatába?

–

Foglalja össze az – e szolgáltatási elemre vonatkozó –
információnyújtás tartalmát!

–

Milyen típusú akadálymentesítésre van szükség a
mozgássérült személyek esetében?

–

A szociális környezet felkészítéséhez milyen
módszereket alkalmazhatunk?

–

Sorolja fel a csoportos felkészítés témáit!

–

Miért fontos, hogy a munkáltatók fogyatékossággal,
egészségkárosodással kapcsolatos félelmeit feloldjuk?

–

Milyen módszerekkel készíthetjük fel a munkatársakat a
leendő munkatársak fogadására?
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5. Rendszeres kapcsolattartás
a munkáltatóval, utókövetés
Általános leírás
Az utókövetés célja, hogy elősegítsük a hosszan tartó
foglalkoztatást, ezért a munkáltatók számára nyitva kell
hagyni a lehetőséget arra, hogy a munkahelyi betanulás/
beilleszkedés támogatásának lezárulása után, szükség
esetén segítséget kérhessenek.
Ezt a szempontot olyan mértékben komolyan kell venni,
hogy ha például a tanácsadó személyében változás történik, akkor értesíteni kell a munkáltatót a változásról, és
közölni kell vele, hogy a jövőben kit kereshet.

Rendszeres kapcsolattartás a munkáltatóval,
az utókövetés tevékenységei
Rendszeres konzultáció
Az aktív kapcsolattartás legfontosabb formája a személyes
utókövetés. A személyes kapcsolattartás hatékonyabb, mint
a telefonon történő, mert a munkáltató számára nagyobb biztonságot nyújt. Ráadásul a személyes találkozás során sokkal
több információt nyerhetünk, mint telefonbeszélgetés útján.
Intenzívebb odafigyelést igényelhet egy-egy krízishelyzet
megoldása (pl. vezetőváltás, illetve új munkakör betanulása).
Ezekben a helyzetekben előfordulhat, hogy ügyfelünk és a
munkáltató ismét igényli, hogy jelen legyünk a munkahelyen.
Gyakoriság tekintetében az utókövetés szolgáltatás eltérő
intenzitású a munkavállaló és a munkáltató egyéni szük163

ségleteitől függően: átlagosan az első hónapban hetente,
a második hónapban kéthetente, a harmadik hónaptól havonta egy alkalom, illetve szükség szerinti gyakorisággal
végzendő. A próbaidő alatt legalább havonta 1 alkalommal
(a próbaidő lejárta előtt kb. 1-2 héttel mindenképpen) kötelező a munkahelyen történő egyéni utókövetés (konzultáció) alkalmazása.
Rendszeres kapcsolattartás a munkáltatóval, utókövetés című szolgáltatási elem az „Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások megváltozott munkaképességű embereknek – Egységes szolgáltatás-módszertan” című
könyv 122–124. oldalán található.

Jó tudni rész  
Praktikus javaslatok:
– Az utókövetésre ugyanakkora szakmai figyelmet
szükséges fordítani, mint az utókövetést megelőző szolgáltatásokra. Ezzel a szolgáltatási elemmel
nem csak az ügyfél foglalkoztatását erősítjük meg a
munkáltató támogatása által, hanem a szolgálat és
a cég közötti hosszú távú együttműködést is, ami a
későbbiekben referenciaként szolgálhat.
– Az utókövetést mindig a munkáltatóval előre egyeztetett időpontban végezzük, és előre jelezzük, hogy
mennyi időt fog igénybe venni.
– Az utókövetés során fel kell arra készülni, hogy szubjektív véleményekkel fogunk találkozni, ezért minél
több embert érdemes megkérdezni, hogy egy aránylag
objektív képet kapjunk. Emellett érdemes figyelmet
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fordítani a kollégák, az ügyfél és a vezető metakommunikatív jelzéseire, melyek a verbális közlés mellett
vagy annak hiányában sok mindenre felhívhatják a figyelmünket, rávezethetnek egy esetleges problémára,
vagy éppen megerősítik a beilleszkedés sikerességét.
– Az ügyfél foglalkoztatása során is történhetnek
olyan jogszabályi változások, melyek hatással lehetnek a foglalkoztatására. A munkáltató általában
nem követi ezeket, ezért fontos, hogy a foglalkozási
tanácsadó tisztában legyen az adott ügyfelet érintő
változásokkal. (Pl. mikor szükséges egy újabb komplex minősítő eljáráson részt vennie az ügyfélnek, milyen óraszámban dolgozhat az ellátása mellett stb.)
– Az utókövetési időszak lezárása nem jelenti automatikusan a munkáltatóval történő kapcsolat lezárását
is. Biztosítsuk arról, hogy a továbbiakban is fordulhat hozzánk akár felmerülő probléma kapcsán, akár
munkaerőigényével.
– Fontos odafigyelni arra is, hogy amennyiben a munkáltatói motiváció legfőbb tényezője a bértámogatás igénybevétele vagy a rehabilitációs hozzájárulás
befizetése alóli mentesség, ebben az esetben se érje
hátrány az ügyfelet a foglalkoztatás során.
– Az utókövetés során meg kell győződnünk arról,
hogy a munkáltató valóban azokat a feltételeket biztosítja, melyekről a foglalkoztatás megkezdésekor
megállapodás történt (munkaidő, megfelelő munkakörnyezet biztosítása, juttatások, munkaközi szünet,
pihenőidő stb.).
– Amennyiben vezetőváltás történik a munkáltatónál,
ahol ügyfelünk dolgozik, szervezzük meg az új vezetővel való találkozást, tájékoztassuk az általunk
képviselt alternatív munkaerő-piaci szolgáltatásról,
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az ügyféllel elért eredményekről és a foglalkoztatás
fenntartásának jelentőségéről.
– Ha a foglalkozási tanácsadó személyében történik
változás, azt mindig időben jelezzük a munkáltatónak, és minél előbb teremtsünk lehetőséget a vele
való személyes találkozásra. A foglalkozási tanácsadó és a munkáltató között ugyanis kialakul idővel
egy jó munkakapcsolat, ezért a munkáltatót érzékenyen érintheti a tanácsadó személyében bekövetkező változás. Ugyanakkor biztosítanunk kell arról,
hogy a személyi változás ellenére továbbra is zökkenőmentes lesz a szolgáltatás nyújtása.
– Amennyiben szükségessé válik bármilyen okból,
hogy ügyfelünket új munkakörbe helyezzék át, ajánljuk fel a munkáltatónak, hogy személyesen segítjük
az ügyfelet a betanulási időszakban.
– Az utókövetés során többször is hívjuk fel a munkáltató figyelmét arra, hogy amennyiben probléma
merül fel, vagy az ügyfél munkavégzését befolyásoló változásra lehet számítani, úgy azt időben jelezze
a foglalkozási tanácsadónak, hogy az a szükséges
lépéseket meg tudja tenni.
– Amennyiben egy probléma több munkatársat is érint,
ebben az esetben mindig kérjünk lehetőséget a munkáltatótól az érintettekkel történő egyéni konzultációra.
– Amennyiben elkerülhetetlen a munkaviszony idő
előtti megszüntetése, úgy minden esetben kérjünk
indoklást a magunk számára a munkáltatótól, és
olyan javaslatokat, melyekkel megelőzhető egy hasonló helyzet bekövetkezése.
– Fontos, hogy az utókövetés során tartsuk szem előtt
a kompetenciahatárokat. Pl. Egy olyan helyzetet,
melyben a munkáltató kompetens, ne a foglalkozási
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tanácsadó akarja megoldani (kolléga figyelmeztetése, munkaeszköz javítása stb.).
Praktikus javaslatok a dokumentációhoz:
– A munkáltatói eseménynaplóban minden esetben
rögzítsük a felmerülő problémát (az „Esemény rövid
leírása” címszó alatt) és a megoldásra tervezett lépéseket, majd az elért eredményeket.
– Az ügyfél eseménynaplóban rögzítsük az ügyfél
komplex minősítővizsgálatának újabb esedékességét,
hogy arról időben tudjuk tájékoztatni a munkáltatót
is. Ezt az „Egyéb információk” címszó alatt megtehetjük, majd a munkáltatói eseménynaplóban utalhatunk arra, hogy erről tájékoztattuk a munkáltatót.

Gyakorlatorientált feladatok:
1. Elemezze az alábbi esetet
		 a következő szempontok alapján:
– Mi lenne a következő lépése az eset kapcsán?
– Milyen megoldási javaslattal tud élni annak érdekében,
hogy ügyfelét a munkáltató továbbra is foglalkoztassa?
A 23 éves, értelmileg akadályozott, szívműtéten átesett, 80 százalékban megváltozott munkaképességű
férfi ügyfél a négyhetes munkapróbát követően nyert
munkafelvételt a Tesco hipermarketbe. A tejosztályon,
szavatossági idő kontroller munkakörben, 4 órás munkaidőben valósulhatott meg az elhelyezkedése, mely
megfelelt adatrögzítő rész-szakképesítésének is. Feladata a termékek szavatosságának napi ellenőrzése, a
rövid lejárattal rendelkező áruk dokumentálása az erre
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rendszeresített füzetbe, valamint a lejárt szavatosságú
termékek polcról történő eltávolítása, és az erre kijelölt
helyre való szállítása kézikocsin.
A betanítás időszaka alatt, a foglalkozási tanácsadó jelenlétében az ügyfél ügyesen teljesítette a feladatot. Ezt
követően, már az utókövetés első heteiben problémák
jelentkeztek a munkavégzésében. Nem minden termék
volt dokumentálva a füzetbe, hanyag írással jegyzetelt,
kihagyott polcokat az ellenőrzés során, több esetben ok
nélkül elhagyta a munkaterületet, hogy más osztályokon is szétnézzen, az egy helyben való munkavégzést
unalmasnak tartotta. A munkáltató, bár kedvelte az
ügyfelet, ezt a viselkedést nem tudta tolerálni. Jelezte
a foglalkozási tanácsadó felé, hogy az ügyfél továbbfoglalkoztatását nem biztos, hogy így fel tudja vállalni.

Gyakorlatorientált feladat helyszíni konzultációra
1. Az alábbi szempontok alapján összegezze az utókövetés tapasztalatait:
– Milyen problémákkal találkozott az utókövetés kapcsán?
– Milyen megoldási javaslatokkal élt?
– Milyen módszereket, megoldási módokat alkalmazott?
– Kiket vont be és miért a problémamegoldásba?
– Hány esetben sikerült megoldani a problémát?
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Önellenőrző kérdések:

–

Mi a célja az utókövetésnek?

–

Mire kell odafigyelni az utókövetés során?

–

Határozza meg a rendszeres konzultáció tartalmát!

–

Milyen módszertani eszközöket alkalmazhatunk
az utókövetés során?

–

Milyen gyakorisággal történjen az utókövetés?

KITÖLTÖTT MINTA ADATLAPOK
A MUNKÁLTATÓKKAL VÉGZETT
SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN

4. SZ. ADATLAP

MUNKÁLTATÓI ESEMÉNYNAPLÓ

Dátum: 2012. szeptember 2.

Munkaerő- piaci szolgáltató szakember:
Farkas Piroska – foglalkozási tanácsadó

Munkáltató megnevezése: Virágos Mező Igazgatóság

Kapcsolattartó a munkáltatónál: Réti Virág – természetmegőrzési osztályvezető

Esemény rövid leírása: telefonos időpont-egyeztetés a munkáltatóval történő személyes találkozáshoz

Megállapodás: 2012. szeptember 16-án 10.00-kor az igazgatóság központi telephelyén kerül sor a személyes találkozásra

Egyéb: –

5. SZ. ADATLAP

MUNKÁLTATÓI KAPCSOLATFELVÉTELI ADATLAP
Tanácsadó neve: Nagy István
A kapcsolatfelvétel időpontja:2012. október 13.
A kapcsolatfelvétel módja: telefonos
A kapcsolatfelvétel tartalma:
A munkáltató hideg hívásos módszerrel történő megkeresése,
időpont-egyeztetés személyes találkozásra.
A kapcsolatfelvétel eredménye:
sikeres egyeztetés a személyes találkozóra
A munkáltató bemutatása
Munkáltató neve:

Degeszreesz Kft.

Munkáltató szervezeti formájának besorolása:

forprofit vállalkozás

Cím:

9999 Kiskocs, Konyha utca 3.

Telephely:

–

Telefonszám, fax:

30/333-33333

Munkáltató
kapcsolattartója:

Kiss Károly

E-mail:

kisskaroly@gmail.com

Tevékenység jellege, gazdasági
ágazat besorolása:

szolgáltatás

Egyéb:

Alaptevékenység rövid bemutatása (telephelyek száma, ott
végzett tevékenységek, kapcsolati rendszer)

A város frekventált területén működő étterem menü-étkeztetést és házhoz szállítást is vállal az éttermi szolgáltatásain felül.
Az étterem látogatottsága az ebédidőben a legnagyobb, ugyanakkor az esti órákban és a hétvégi esti órákban is szükséges,
hogy a személyzet ritmusosan szolgálja ki a vendégeket.
Az ehhez kapcsolódó munkakörök:
•• szakács, konyhai kisegítő, felszolgáló, pénztáros, pultos,
futár, adminisztrátor, könyvelést elősegítő asszisztens,
könyvelő
Foglalkoztatottak száma:

27 fő

Foglalkoztatott-e korábban megváltozott munkaképességű dolgozót?

nem

Jelenleg foglalkoztat-e megváltozott munkaképességű dolgozót?

nem

Megjegyzések a megváltozott munkaképességű
személyek foglalkoztatása kapcsán:

nincs tapasztalata

Részesül-e valamilyen rehabilitációs célú támogatásban?

nem részesül

Kapcsolatfelvétel
célja/oka:

Az étterem korábban nem foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalót, de a
foglalkoztatott létszámuk alapján előnyösebb
lenne számukra gazdaságilag, ha alkalmaznának
egészségkárosodott munkavállalót. A telefonos
beszélgetés során azt az információt erősítette
meg a tanácsadó, hogy a cég számára gazdaságilag előnyös foglalkoztatotti formát, igénybe vehető
támogatásokat kívánja a szolgálat munkatársa
bemutatni számukra.

Együttműködési
lehetőségek:

Munkapróba helyszíne lehetne, illetve minimum
egy fő foglalkoztatása megvalósulhatna.

6. SZ. ADATLAP

MUNKÁLTATÓI KAPCSOLATFELVÉTELI ADATLAP

Tanácsadó neve:
Kis Katalin
A kapcsolatfelvétel időpontja:
2012. október 20.
A kapcsolatfelvétel módja:
telefonos egyeztetést követő személyes találkozás, gyárlátogatással egybekötve
A kapcsolatfelvétel tartalma:
A munkáltató tájékoztatása a szolgáltatások igénybevételi
lehetőségeiről, megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályi háttérről. Időpont-egyeztetés személyes találkozóra. A személyes találkozón megállapodás a gyár teljes bejárásával, a munkáltatói profil elkészítésével kapcsolatos teendők előkészítéséről.
A kapcsolatfelvétel eredménye:
A munkáltató együtt kíván működni megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazása kapcsán. Vállalja a munkáltató a profil elkészítésében való közreműködést, valamint
a lehetséges átalakítási ötletekben is partnerséget vállal.

A munkáltató bemutatása
Munkáltató neve:

Géppark Kft.

Munkáltató szervezeti formájának besorolása:

forprofit vállalkozás, külföldi tulajdonossal

Cím:

Pécs, Gyársor út 1.

Telephely:

Pécs, Külsőtelepi u. 2.

Telefonszám, fax:

30/111-1111

Munkáltató kapcsolattartója:

Mérnök József termelésvezető
Fehér Jolán humánerőforrás-vezető

E-mail:

felvetel@autogyartas.hu

Tevékenység jellege, gazdasági ágazat besorolása:

ipar

Egyéb:

–

Alaptevékenység rövid bemutatása (telephelyek száma, ott
végzett tevékenységek, kapcsolati rendszer)
A cég a gazdasági válság következtében teljes profil- és
gyártástechnika-váltást hajtott végre. Jelenleg több autóipari cég alkatrészei összeszerelését végzik teljesen gépiesített
üzemegységekben. Két telephelyen zajlik a termelés, mindkét telephely a városban van, egymástól 2 km távolságban.
A német tulajdonú cég elsősorban németországi megrendelések teljesítését végzi. Nagyon magas a minőségbeli és a
normaelvárás az összes dolgozóval szemben. A gépbeállítók,
gépkezelők, karbantartók, minőségellenőrök 3, illetve 4 műszakos munkarendben végzik a munkájukat.
Az ehhez kapcsolódó munkakörök:
•• gépkezelő, gépbeállító, előkészítő, minőségellenőr, karbantartó, raktáros, anyagmozgató

Foglalkoztatottak száma:

1200 fő

Foglalkoztatott-e korábban
megváltozott munkaképességű
dolgozót?

igen

Jelenleg foglalkoztat-e megváltozott munkaképességű dolgozót?

igen

Megjegyzések a megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatása kapcsán:

nagyon jó tapasztalataik vannak:
a dolgozójuk a normaelvárásoknak megfelelően teljesít 10 éve

Részesül-e valamilyen rehabilitációs célú támogatásban?

nem részesül

Kapcsolatfelvétel célja/oka:

A cég a rehabilitációs hozzájárulási fizetési kötelezettsége
kiváltását tervezi megváltozott
munkaképességű munkavállalók
alkalmazásával. Ugyanakkor nincs
tapasztalatuk a célcsoportról, valamint szakmai ismeretük, hogy a
cégükön belül milyen átalakításokat tervezzenek (a minőségbiztosítási rendszerükkel összeegyeztetve), amely alkalmassá teszi
őket, hogy a célcsoportot fogadni
és foglalkoztatni tudják. Régóta
alkalmaznak egy értelmi fogyatékos munkavállalót, aki nagyon jól
beilleszkedett a közösségbe, munkája maximálisan megfelel a cég
elvárásainak. Erre alapozva úgy
gondolják, hogy külső segítséggel
találnának olyan munkavállalókat,
akik alkalmasak lennének a munkavállalásra.

Együttműködési lehetőségek:

Munkapróba helyszíne lehetne, a
munkáltatói profil elkészítésével,
az átalakítások közös megtervezésével, kivitelezésével akár 20
fő foglalkoztatása is megvalósulhatna.
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MUNKÁLTATÓI KAPCSOLATFELVÉTELI ADATLAP

Tanácsadó neve:
Farkas Piroska – foglalkozási tanácsadó
A kapcsolatfelvétel időpontja:
2012. szeptember 16.
A kapcsolatfelvétel módja:
személyes megkeresés telefonos időpont-egyeztetést követően
A kapcsolatfelvétel tartalma:
Az alternatív munkaerő- piaci szolgálat bemutatása, az igazgatóság megváltozott munkaképességű személyek alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatának, foglalkoztatási igényeinek felmérése.
A kapcsolatfelvétel eredménye:
a munkáltató nyitottá vált a megváltozott munkaképességű
személyek alkalmazására. 3 fő felvételében gondolkozik, 1 fő
magasabb iskolai végzettséggel és számítástechnikai ismeretekkel rendelkező munkatársra, és két fő fizikai alkalmazottra lenne szüksége.

A munkáltató bemutatása
Munkáltató neve:

Virágos Mező Igazgatóság

Munkáltató szervezeti formájának besorolása:

állami költségvetési szerv

Cím:

1234 Virágmező, Boglárka u. 1.

Telephely:

ua.

Telefonszám, fax:

94/123–456

Munkáltató kapcsolattartója:

Réti Virág –
természetmegőrzési osztályvezető

E-mail:

viragosmezőigazgatosag@gmail.com

Tevékenység jellege,
gazdasági ágazat besorolása:

szolgáltatás

Egyéb:

–

Alaptevékenység rövid bemutatása (telephelyek száma, ott
végzett tevékenységek, kapcsolati rendszer)
A Virágos Mező Igazgatóság 2000-ben alakult, illetékességi
területe teljes Vas megye és Zala megye öt települése.
Virágmezőn található az igazgatóság központi épülete, de
észak-területi osztályuk telephelye Borókaházán található, ahol
sérült madarak mentését, gondozását is végzik. Itt többhektáros arborétumot is fenntartanak a látogatók számára. 2006ban épült ugyancsak Borókaházán természetvédelmi látogatóközpontjuk, mely azóta is jelentős forgalmat bonyolít le.
Az igazgatóság feladatai közé tartozik a területeik gyakorlati
természetvédelmének megszervezése, ellátása, természetvédelmi őrszolgálat működtetése, természetvédelmi kutatások,
monitoring, agrár-környezetgazdálkodás, látogatóközpontok
zöldpont irodák működtetése, ökoturizmus szervezése, információnyújtás, programszervezés. A tevékenységek határon

átnyúló projektek, valamint az illetékességi területükön lévő
natúrpark – egyesületekkel, vízügyi és erdészeti igazgatóságokkal való együttműködés keretében valósulnak meg.
Az ehhez kapcsolódó munkakörök:
természetvédelmi őr, projektmenedzser, ökoturisztikai munkatárs, állatgondozó, parkfenntartó, zoológus, botanikus, takarító
Foglalkoztatottak
száma:

31 fő

Foglalkoztatott-e
korábban megváltozott munkaképességű
dolgozót?

nem

Jelenleg foglalkoztat-e
megváltozott munkaképességű dolgozót?

nem

Megjegyzések a
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása
kapcsán:

Felmerült már a téma az igazgatóságnál, de
eddig még nem tettek lényegi lépéseket ebben
az ügyben. Most az általános megszorító
intézkedések miatt, mint takarékossági lépést,
megfontolandónak tartanák, ezért többször
kerül napirendre az értekezleteken is.

Részesül-e valamilyen
rehabilitációs célú
támogatásban?

nem

Kapcsolatfelvétel
célja/oka:

A munkaerő-piaci szolgáltatások kiterjesztése
az állami költségvetési szervekre, munkakörök
feltárása, melyben megváltozott munkaképességű ügyfelek elhelyezése valósulhat meg.

Együttműködési lehetőségek:

A Virágos Mező Igazgatóság a különféle projektek megvalósításakor folyamatos munkaerőhiánnyal küzd, elsősorban a turisztikai feladatok
ellátását célzó munkaterületen. Ezen túl az
állatgondozási, parkfenntartási, takarítói tevékenységek esetében is szüksége lenne további
alkalmazottakra. Az említett munkakörökben
igényelné és látná biztosítottnak a megváltozott
munkaképességű célcsoport foglalkoztatását is.
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MUNKÁLTATÓI PROFIL ADATLAP
Munkáltató neve:

Virágos Mező Igazgatóság

Kapcsolattartó neve:

Réti Virág – természetmegőrzési osztályvezető

Cím:

1234 Virágmező,
Boglárka u. 1.

Telefonszám, fax:

94/123 - 456

E-mail:

viragosmezoigazgatosag@gmail.com

A, A munkahely fizikai környezetének elemzése
Szempontok:
munkahely megközelíthetősége, különleges eljárás a munkahelyre való
bejutáskor, munkahely mérete, telephelyek száma, elhelyezkedése (pl.
épületek, telephelyek száma, fekvése), munkatársak száma, akadálymentesítés szintje
Az igazgatóság két telephellyel rendelkezik, Virágmező és Borókaháza
telephelyekkel. Virágmezőre mind Zala, mind pedig Vas megye területéről megoldott a közlekedés céges busszal, illetve szolgálati személyautóval, melyek érintik azokat a településeket, ahonnan munkavállalók
érkeznek. Tömegközlekedési eszközzel nehézkes a bejárás, a munkakezdéssel nehezen összeilleszthető időpontokban érkezik a ritka buszjárat.
Az igazgatóság épülete kétszintes, fent találhatók az irodák, lent pedig a
turistákat fogadó helyiségek, tárlatok, előadótermek. Szomszédságában
található a turistaszállót, konyhát, vizesblokkot, illetve további irodákat
tartalmazó ikerépület. Az állattartó telep az épülettől két-három kilométerre található, általában szolgálati terepjáróval, illetve traktorral megoldott az ott dolgozók szállítása. Az igazgatóság virágmezői telephelyén
a dolgozók létszáma 25, melyek közül 6 fő az állattartó telepen tartózkodik. Az igazgatóság épülete akadálymentesített, de kerekes székkel az
épületig való eljutás nehezen megoldható (épület megkerülése).
A Borókaházán található telephely a 200m2- es látogatóközpontot, a 3
hektár területű arborétumot és a madármentő telepet foglalja magába.
A közlekedés jó, mind busszal, mind pedig vonattal megoldható. Az
épület akadálymentesített, kerekes székkel könnyen megközelíthető,
belsejében lift, illetve a látássérült emberek esélyegyenlőségét biztosító hangos tárlatvezető működik. Az itt dolgozók száma 6 fő, közülük 2
fő a madarak ellátásával foglalkozik, 2 fő természetvédelmi feladatokat
lát el, 1 fő takarít és további 1 fő a park fenntartásával foglalkozik –
nyugdíj mellett. Mindkét telephely riasztóval ellátott.

B, A munkahely szervezeti jellemzői
Szempontok:
általános munkahelyi hierarchia, munkarend (pl. műszakok, hétvégi
munkavégzés, szabadság, szünetek), fizetés, juttatások, munkahelyi
szokások (kommunikáció, információáramlás, ünnepek), teljesítményértékelés, biztonsági szabályok, munkaruha, munkaeszközök, nyitottság
(pl. fogyatékosság iránti tolerancia), természetes támogatók jelenléte
(olyan munkatárs vagy akár kisebb csoport, akire támaszkodni lehet)
A munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja, felettese az államtitkár.
Két igazgatóhelyettes felügyeli az osztályvezetők munkáját (szakmai
és gazdasági). 4 főosztály van, ahol osztályvezetők irányítják a beosztott köztisztviselők munkáját.
Az általános munkarend hétfőtől csütörtökig 8–16.30-ig tart, pénteken
8–14.00-ig. Április 1–jétől október 31-ig a látogatóközpontok hétvégén
is nyitva tartanak, melyet a dolgozók ügyeleti rendben teljesítenek.
Egy hétvégi ügyeleti nap esetén egy pihenőnap biztosított. A szabadságolás és a munkaközi szünetek, pihenőidők az Mt. szabályai szerint
zajlanak. A bérezés a köztisztviselői törvény alapján kerül meghatározásra. Cafetéria-rendszer működik, a dolgozók választhatnak az
igénybe vételi lehetőségek közül.
Hetente egyszer, általában hétfői napokon tart értekezletet az igazgató,
ahol az osztályvezetők beszámolnak a heti munkavégzésről, az alkalmazottak munkájáról, esetleges kérések, problémák megvitatására
ekkor nyílik lehetőség.
Az őrszolgálat részére szolgálati egyenruha biztosított, melynek viselése kötelező. A fizikai dolgozók részére munkáskesztyű, illetve a munka
végzéséhez szükséges eszközök biztosítottak, munkaruha nem.
Az igazgatóság még nem rendelkezik a megváltozott munkaképességű
emberek foglalkoztatására vonatkozóan tapasztalattal, de nincs elzárkózás, sem negatív előítélet vezetői szinten a célcsoport tekintetében.

C, A munkáltató számára megajánlható szolgáltatások leírása:
–– munkáltatói workshop
–– érzékenyítő tréning
D, Potenciálisan lehetséges munkakörök megnevezése:
–– parkfenntartó
–– ökoturisztikai munkatárs
–– állatgondozó
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POTENCIÁLIS MUNKAKÖR /MUNKAERŐIGÉNY ADATLAP
Munkáltató neve:

Virágos Mező Igazgatóság – Borókaháza telephely

Kapcsolattartó
neve:

Réti Virág – természetmegőrzési osztályvezető

Tanácsadó:

Farkas Piroska – foglalkozási tanácsadó

Cím:

1234 Virágmező,
Boglárka u. 1.

Telefonszám, fax:

94/123 - 456

E-mail:

viragosmezoigazgatosag@gmail.com

Dátum:

2012. szeptember 19.

Munkakör bemutatása
Munkakör/szervezeti egység
megnevezése:

parkfenntartó

Munkakör, munkafolyamat rövid
bemutatása:

A „jó gazda” gondosságával végzi a rá bízott
területek parkfenntartási feladatait, így különösen: sétautak karbantartása, ágszedés, gereblyézés, hulladékgyűjtés, hólapátolás. Részt vesz az
alkalmankénti kiállítások, ill. egyéb rendezvények
előkészületeiben és utómunkálataiban. Segíti a
ragadozómadár-mentő telep működését, elvégzi
az ezzel kapcsolatos teendőket (etetés, takarítás,
élelemkészítés, vízhordás).

Foglalkoztatni
kívánt munkavállalók száma:

1 fő

Munkakör jellege:

szellemi / fizikai

Munka tevékenységek főbb
jellemzői:

ülő / álló / sok mozgással járó / emelés, cipekedés / kiemelt érzékszerv:…….. / monoton /
közösségben / egyedül végzendő / állandó – változó helyszínen / egyéb: ……………………………………

A munkakör betöltéséhez szükséges elvárások
Végzettség:

8 általános

Munkatapasztalat, gyakorlat:

nem feltétel

Számítógépes ismeretek:

–

Nyelvismeret:

–

Jogosítvány:

előny erdészeti gépkezelői vizsga

A munkakör ellátásához szükséges speciális ismeretek:
Foglalkozás-egészségügyi elvárások:

–
állóképesség, teherbírás

Munkavégzés körülményei/ a munkaszerződés tartalmi elemei
Szerződéses
forma:

határozatlan idejű / határozott idejű / megbízás / egyszerűsített foglalkoztatás / egyéb:

Munkaidő:

8 óra

Mű–
szakok
száma:

Hétvégi
munkavégzés:

Próbaidő:

1 hónap

Szezonális:

Távmunka:

Túlóra:

–

alkalmanként

–

–

Bérezés, juttatások:

Az Mt. és a KTTV szabályai szerint

A munkakör körülményeivel kapcsolatos
speciális információk bemutatása
Megközelíthetőség,
belső közlekedés
(helyi – helyközi
járatok, céges busz,
parkolási lehetőség,
a munkaterület milyen messze van az
irodáktól, közösségi
terektől…):

A borókaházi látogatóközponttól kb. 100 m-re
található a helyi buszmegálló, mellyel könnyedén
el lehet jutni mind a vasútállomásra, mind pedig a
buszvégállomásra. Mindkét végállomást gyalogosan is meg lehet közelíteni10-15 perc alatt. A látogatóközpont közvetlen szomszédságában található
az arborétum, ahol a parkfenntartási feladatokat
kell végezni. Az arborétum kerítéssel körülkerített,
lakattal ellátott kapu nyitásával közelíthető meg.

Akadálymentesítés
foka a munkakörnyezetben (mellékhelyiség, munkaasztal, közlekedési
vonalak…):

A látogatóközpont akadálymentes, kerekes székkel megközelíthető és látogatható.

Munkavédelmi,
munkaegészségügyi ártalmak,
kockázatok (por,
zaj…), a munkavégzés terhelő hatásai
(fizikális, pszichés):

Mivel fizikai tevékenységet kell végezni, ezért
elsősorban fizikálisan megterhelő a munkakör,
mely tartalmaz emelést, cipelést, hajolást. A
munkavégzés a szabadban történik, ezért az
időjárási viszontagságoknak is ki van téve a
munkavállaló (télen hideg, nyáron hőség, nyirkosság, nedvesség).

A munkakör kapcsolódási pontjai a cégen belül,
speciális elvárások bemutatása
A munkakör irányítója (szakmai/adminisztratív):

A heti feladatok kijelölését és ellenőrzését az
észak-területi osztály vezetője látja el, ennek
napi szintű irányítását a madármentő telep
vezetője végzi.

A munkakör fontossága a szervezeten belül (imázsa,
mások munkájára
kihatása):

Az arborétum a turisták alapvető célpontja.
Rendezettsége, esztétikuma a legfőbb vonzereje,
ezért karbantartása kiemelkedően fontos.

Teljesítménykövetelmény:

A feladatok heti szinten kerülnek kijelölésre,
viszont a tevékenységek sorrendjére, tempójára
vonatkozóan a munkavállaló szabadon dönthet.

A munkakörhöz
szükséges eszközök:

metszőolló, hólapát, vödör, seprő, kalapács, gereblye, kapa, lapát, kombinált fogó

A munkakörhöz
szükséges munkaruha, védőruha, és
annak biztosításának módja:

Az igazgatóság munkáskesztyűt, esőkabátot,
illetve gumicsizmát tud biztosítani, egyéb munkaruhát nem.

A munkakörhöz a
cégen belül kapcsolódó munkakörök:

madármentőtelep-vezető
ökoturisztikai munkatárs

A munkakör
szabályozottsága
(önállóság mértéke,
irányítás formája,
utasítások formája):

A munkavállaló önállóan végzi feladatait.

Kapcsolattartási
elvek (kivel kell
szervezeten belül,
kívül kapcsolatot
tartani, kell-e a
szervezet ügyfélkörével kapcsolatot
tartani):

Csak az igazgatóság borókaházi dolgozóival kell
kapcsolatban lennie a munkavállalónak, munkája alapvetően a madármentő telep vezetőjével
és a látogatóközpontba érkező turistákat fogadó
ökoturisztikai munkatárs munkájával függ össze,
és egészíti ki.

A munkakörrel kapcsolatos jogok és
kötelezettségek:

Az Mt. szabályai rögzítik.

Egyéb különleges
munkaköri sajátosságok:

–

A munkáltató preferenciái a felvétel kapcsán
Területi, földrajzi
igények (pl. csak
egy településről fogadnak munka-vállalókat):

A munkáltató elsősorban helyi lakost szeretne
alkalmazásba venni.

Bemutatás módja
(személyes kísérés,
önéletrajz átküldése, egyéb):

A munkáltató személyesen kívánja fogadni a
munkavállalót személyes interjú keretein belül.

A bemutatás határideje:

2012. szeptember 29.

Közvetítés határideje:

2012. október 1.

Támogatással kíván-e foglalkozatni?

Kizárólag / lehetőség szerint / nem

Szükséges/lehetséges átalakítások,
beavatkozások:

Amennyiben az időjárási viszonyok ezt indokolttá teszik, lehetőség van a munkaidő alakítására.

