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Előzmény
A Trĺľsaáahi Megújulás operatív Progľam keľetében jelent meg a TAMOP-I .4.1.-1Il2. a

közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci progľamok tźtmogatźsának megvalósítása

érdekében.

A konstľukció célja, a nem állami szervęzetek közľeműködésével a foglalkoztatási

lehetőségek bővülésének elősegítése. A helyi adottságokľa éptilő fejlesztések támogatásáva|

olyan széleskönĺ partneľségekľe épülő kezdeményezések erősítése, amelyekben megvalósul a

célcsoport felkészítése, alkalmazkodó képességük fejlesztése és átmeneti foglalkońatása,
annak érdekében, hogy később tartósan is foglalkoztathatoak legyenek. A telepiilésen élő

munkanélkiiliek humánerőforrás fejlesztése a kĺizösségi feladatok eLvégzése mentén valósul

ffi€g, igy a végrehajtott fejlesztési pľogramok egyszerre járulnak hozzá a kĺlzösség

fejlődésehez, ahe|yi szükségletek kielégítéséhez, valamint a munkaeľő-piac bővüléséhez és a

hátrányos he|y zetu munkanélktiliek elhelye zkedéséhez.
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A páilyánat célcsopoľtja: A TAMoP-l .4.t-|tl2 ptogtam célcsoportjába az a munkanélküli
tartozhat, aki

- legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel renđelkezík, vagy
. a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik éIetévétbetöltötte' vagy
. f5. életévét be nem töltött pźiyakezđő álláskereső,vagy
- a projektbe vonást mege|ozo hat hónapban nem folytatott ľendszeres keľeső

tevékenységet, vagy a munkaiigyi kĺizpont legalább 24 hőnapja álláskeľesőként taľtja
nyilvĺín,

. a saját hźaLartás:źhan legalább egy eltaľttlĹtalegyediil él, vagy
- a foglalkoztatás megkezdését megelőzo |2 hőnapon belül GYES, GYET, T-GYAS,

GYED vagy źlpolźtsi díjban ľészesült, vagy
- a fogla|koztatás megkezdését mege|őző |2 hőnapon belül előzetes |etaftőztatźsbarl

volt, szabadságvesztés vagy ę|zárás btintetését töltötte, vagy
- etnikai kisebbséghez tafiozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai

tapasztalatának megerősítésére van szüksége allhoz, hogy javuljanak munkába á||ási
esélyei egy biztos munkahelyen' vagy

- rehabilitációs jaradékban részesül, vagy
- a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáůloz nyujtható

k<iltségvetési támogatásról szóló 17712005. (tx.2.) Korm. rendeletben meghatźrozott
feltételeknek megfelel.

A páłly áłzat b enyúj tásának hatáľidej e : 20 |2. j anuar 3 1 . napj ái g.

A páiJyázők köľe: A pá|yázati kiírás keretében konzorciumok nem pá|yźahatnak. Jogi
személyiségu,źi|anhéztaľtásonkívÍilinon-profitszervezetekkĺlzül:

- egyesületek,
- egyházak, egyhźn intézmények,
- tilanhá^artásonkívĺili alapífuányok,
- źilanńáztartźson kí\,ĺil i nonpro fit gazdasági tars as ág
- kozhasznű szociá|is szövetkezet.

Kérelem
A Salva Vita Alapítvány (székhely címe: 1073 Budapest, Erzsébet kľt. |3. 3l3., országos
nyilvántaľtásbeli azonosító: |029611993., aďőszźm: |8057409-2-42, az a|apítvány
képviselője: Vég Katalin) célja, hogy segítsék az érte|mi sérült és autista emberek önálló
életvitelét, társadalmi beilleszkedését.

Apá|yazat keretében 25 f(i énelmileg akađáIyozott és autizmussal élő 18. életévét betöltĺjtt
inaktív személyt kívánnak bevonni. Közülük 15 fot fognak elhelyezni a nyí|t munkaeľő-
piacon. A Salva Vita Alapítvĺíny két munkaerő-piaci felkészítő progľamot valósít meg a
projekt során: a Családi Munkahelyi Gyakorlat pľogramot és a Támogatott Foglalkoztatás
programot. Az A|apítvány az önkormányzat részére megküldte a megvalósíthatósági
tanulmány terl ezętét ( 1 melléklet).

Kéri az A|apítvtny, hogy az ĺinkoľmányzat egyĹittmúködési szrĺndéknyilatkozatot irjon a|á,

éł4e!y Łilęĺjędeľľé' lrpgy ą pąlyązéL\ygŁessege e5ę!!4 ą.pLojętlbq beypq!9é!9qqp94!.!Zére
gyakoľlati helyet biztosítson a munkaľa felkészítő programba résztvevő éľtelmi séľült és

autizmussal élő személyek ľészére. Ez 2x3 hónapot jelent, heti 3 alkalomma| 2-3 fő + kísérő,
arryagi ellenszolgáltatás nélkül szociális, gyermekvédelmi intézményeknél történő kisegítő
munkavégzést vállalna (megállapodás alapjĺín p|. takaritás, betanított munkavégzés stb.),

melynek célja, hogy a bevont személyek valós munkatapaszta|atot szerezhessenek, ezzel
növelve elhelyezkedési esélyeiket.



Pénziigli, kiiltségvetésĺ hatds
A Képviselő-testület tźlmogatásának sem közvetett sem közvetlen pénzĹigyi, ktiltségvetési
hatása nincs. Eľľe vonatk ozőan a pá|yázó nyilatkozik.

Szakmai javaslat
Tekintettel arľa, hogy a Salva Vita Alapítvźny pá|ytzaton történő részvétę|ének tamogatása
anyagi terhet nem ľó az önkoľmáĺyzatra, továbbá, hogy a bevont célcsopoľt kizźrő|ag
személyre szabott tĺĺmogatással fud elhelyezkedi, felkészítésiikhöz külső szakmai segítségre
van szĺikség, és ez a képzési progľam olyan iskolarendszeten kívĺili, elméleti és gyakorlati
oktatást ötvóző, munkara felkészítő tanagyag, amely nem a szakmaoktatást, hanem valós
munkatapaszta|at-szetzés lehetőségét kínálja, ezértjavaslom a pźt|yázaton való részvételiik
elvi támogatźsát,és az együttműkĺidési szĺándéknyilatkozata|áítását. (2 melléklet)

A gyakorlat lebonyolításának helyszínének javaslom az cinkoľmźnyzati gazđasági tĺĺrsaságok
és az ĺinkoľm áĺyzati költségvetési szervek telephelyeit.

Kéľe m az alá'ňbi határ ozati j ava s lat elfo ga d á s át.

Hĺ.ľÁnoz.ł.TI JAvASLAT

A képviselő-testület úgy dcint, hogy
1. elvi támogatást nyrijt a Salva Vita Alapítvény ńsz&e a TAMoP.l.4.1.-1|ĺ2kődszźtmtl

páIyźzatonvaló részvéte|hez,melyhez péĺube|itĺĺmogatással nem járul hozzá.
2. a program megvalósulása sonłn gyakorlati helyet biaosít az önkoľmźnyzati gazdasági

tarsaságoknźů és az önkormiĺnyzati költségvetési szerveknél 2x3 hőnapos időtaľtamĺa
3 fő + kísérő részére heti 3 alkalomĺa.

3. nyeľtes pá|yźzat esetén feLhata|mazza a gyakoľlati helysziĺt biztositő szervezet,
iĺtézmény vezetőjét, hogy egytittmiĺkĺidési megállapodást kössön a Salva Vita
Alapítvánnyal a gyakorlati hely binosítására.

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy az előterjesztés2. sz. mellékletétképezó egyĹittmfüödési
szandéknyi |atkozat a|áír ásfu a.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: |-2.pont esetében: 20|2. januáĺ 19.

3. pont esetében: 20|2. december 31.

4. pont esetében: 20|2. januźx 25.

A döntés végľehaj tá sát v égző szerv ezeti erys ég: Humóns z o l gák at ás i Ü w o s1(lľ

Budapest, zulz.januaľ 13. \}. D.tr(l
SzilágYi Demeter
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1. melléklet

M EGVALosĺrnaĺósÁo l TAN U LMÁNY

í. A PRoJEKT RöuD összEFoGLALÁsA
A megvá|tozott munkaképességű, fogyatékossággal élő szemé|yek társada|mi
beil|eszkedésének és esélyegyenlőségük megteremtésének legfontosabb terepe a
munkavégzés. A beilIeszkedéshez szÜkséges kulcskompetenciák hiányában
azonban a nyílt munkaerő-piaci elhe|yezkedésiik akadá|yokba iitközik. HelyzetÜket
tovább nehezíti, hogy a munká|tatói o|dal - ezen belül a kozszféra - sem ismerl a
fogyatékossággal élő emberek fogla|koztatásában Ę|ő |ehetőségeket. A kozszféra -
néhány kivéte|től e|tekintve - egye|őre nem alkalmazintézményeiben értelmi sérÜ|t és
autizmussa! é!ő szemé|yeket' Ez a célcsoport kizárő|ag személyre szabott
támogatással tud elhelyezkedni, fe|készítésÜkhöz kü|ső szakmai segítségre van
szuksége a munkáltatóknak.

A projekt 25 fő értelmileg akadá|yozott és autizmussa| élő 18. életévét betoltött
inaktív személyt kíván bevonni a projektbe. KözulÜk 15 főt kíván elhe|yezni a nyílt
munkaerő-piacon. A projekt törekedni fog arra, hogy a bevonando célcsoport tagjai
között ne csak budapesti, hanem más, a környező telepÜ|éseken élő részvevők is
szerepeljenek.

A projekt e|sőd|eges célja a fenti célcsoport társada|mi integráciijának
megva|ósítása, annak biztosítása, hogy hossztj távon megta!á|ják helyüket a
társadalomban, i||. annak bizonyítása a munká|tatók számára - kÜlönös tekintettel a
közszíérában működő munkáltatókra -, hogy a sérÜlt emberek (megfe|elő felkészĺtés
után) megbĺzható, lojá|is munkaerőt jelentenek, fog|a|koztatásuk számos előnnye| jár.
A projekt e|sőd|eges célcsoportja tehát a fogyatékossággal élő, megvá|tozott
munkaképességű személyek _ ezen belü| az értelmi séru|t és autizmussa| élő
szemé|yek -, másod|agos cé|csoportja pedig a közszféra intézményeinek vezetői és
munkatársai.

A Sa|va Vita A|apĺtvány két munkaerő-piaci felkészítő programot valósít meg a
projekt során: a Csa|ádi Munkahe|yi Gyakorlat programot (csMHGY) és a
Támogatott Fogla|koztatás (TF) programot. A toborzási szakasz után a bevont
cé|csoport tagok készségeik és kompetenciáik szintjétő| függően kerü|nek be e|őször
a CSMHGY, majd a TF programokba, vagy egyenesen a TF programba. A
je|entkezők komp|ex képesség- és kompetencia-fe|mérésben vesznek részt, me|ynek
eredménye eldöntĺ, hogy az adott szemé|y mely programba kerü|.

A csMHGY cé|csopoĄa az inaktív, felnőtt korú érte|mi sérü|t és autizmussa| élő
álláskeresők. A programba olyan tanu|ásban akadályozott szemé|yek kerÜlhetnek be
(a projekt esetében értelmi sérÜ|t és autizmussa| é|ő szemé|yek), akik nem
rendelkeznek va|ós munkatapaszta|atta|, vagy már régóta nem dolgoznak, ezéĺI
szÜkségÜk Van munkatapaszta|at szerzésre ahhoz, hogy sikeresen
elhe|yezkedhessenek' A képzési program o|yan isko|arendszeren kívüli, elméleti és
gyakor|ati oktatást otvöző, munkára felkészítő tananyag, ami nem a szakmaoktatást,
hanem va|ós munkakörnyezetben a munkatapasztalat-szerzés |ehetőségétkínálja az
abban résztvevők számára, ezzel novelve elhelyezkedési esé|yeiket.

A TF szo|gáltatás szemé|yre szabott, onkéntes együttműködésen alapu|ó a|ternatív
munkaerő-piaci szo|gá|tatás, melynek célja az értelmi fogyatékos és autizmussa| é|ő
személyek nyí|t munkaerő-piaci e|he|yezkedésének és munkahe|y-megtartásának
e|ősegítése. A TF szo|gá|tatás alapfi|ozofiája, hogy partneri egyÜttműködés során, a



fogyatékossággal élő szemé|y mé|tóságának megőrzéséve| biztosítsa a ,,megfe|elő
személyt a megfelelő helyre'' etv érvényesítését. A TF szo|gáltatás nyújtásakor a
szo|gáltató híd szerepet tölt be a munkáltató és a munkaválla|ó kozott, és ezze\ segíti
a sikeres munkahelyi integrációt.

A projektben a Sa|va Vita Alapĺtvány két he|yi önkormányzatta| működik egyĹitt,
Budapest Főváros Vll|. kerület Józsefvárosi Önkormányzatáva| és Budapest XV||l.
kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatáva|. A partnerek a szakmai
programok során a munkára fe|készĺtő tevékenységek közü| a gyakor|ati
munkahe|yeket biztosĺtják az e|sődleges célcsoport számára a Csa|ádi Munkahe|yi
Gyakor|at programban, illetve fog|aIkoztatójukká is válhatnak a Támogatott
Foglalkoztatás segítségéve|. Az önkormányzati intézmények vezetői és munkatársai
számára a Sa|va Vita A|apítvány szakemberei érzékenyítő/motivációs tréningeket is
tartanak, a projekt időszak alatt összesen 3 atka|omrňal, kb. 36 fő részére.

A projekt a 6 hónapos fogla|koztatási szakaszban és a projekt időszak alatti
utókövetés során a munkába állt célcsoport tagok számára ún. Dolgozói K|ubot hoz
|étre. A havonta egy aIkalomma| megrendezendő k|ubfoglalkozás önsegĺtő
csoportként működik, me|ynek célja a bevont cé|csoport utókövetése, hosszú távú
fog |alkoztatásának támogatása, szociali záclőjának e|ősegĺtése.

A Sa|va Vita A|apítvány a projekt során folyamatosan végez teljesítmény-értékelést.
Célja a partnerek egyĹittműködésének, a projekt előreha|adásának és a vállalt
tevékenységek ered ményének vizsgá|ata.

A projekt eredményeképpen a projekt e|sőd|eges célcsoportja kikerti| a tartósan
munkané|kü|i hátrányos he|yzetből, é|etminőségÜk, önértéke|ésÜk, társadalmi
e|fogadásuk nő; megtöńénik társada|mi integrációjuk; aktív keresőkké vá|nak,
önál|óságuk nő. A projekt elősegíti a régióban a munkané|kĹiliségi ráta csökkenését,
azá|ta|, hogy értelmi sérü|t és autizmussa| élő embereket juttat munkához a nyĺ|t
munkaerő.piacon.

A másodlagos cé|csoport esetében Budapest Vll|. és XV||l. kerü|eti intézményvezetői
és munkatársai felkészü|nek sérült munkavállalók befogadására, tájékoztatást
kapnak az érte|mi sérÜlt és autizmussa| é1ő szemé|yek fog|a|koztatásának
sajátosságairó|. A projekt modellértékĹÍ szektorközi együttműködést hoz |étre azá|ta|,
hogy a fogyatékossággal é|ő szemé|yeket közintézmények fogják fog|alkoztatni
a|ternatív m u nkaerő-piaci prog ramok seg ĺtségével.

A projekt teljes költségvetése .... Megva|ósítás 18 hónap, 2012' szept. 1. _2014.
febr.28.

A projektet a Sa|va Vita Alapítvány szakemberei va|ósítják meg (munkakorok
fe|sorolása), kÜ|ső szakembeń csak a szuperviziőhoz a|ka|maz a szervezet.

2. A PRoJEKT lNDoKoLTsÁGA
2,1' AMEGVALÖsĺĺÁs HELYSZĺNÉľĺrr MUNKAERŐ-pncl HELYZETE

JelIemzőÍ

A projekt a Közép-magyarországi Régióban, ezen be|ü| Budapesten és
agglomerációjában va|ósul meg.
A KsH legfrissebb adatai szerint 20,ĺ1 novemberében a Közép-magyarországi
Régióban a nyi|vántańott á||áskeresők száma 84 965 fő volt, az e|őző hónaphoz
képest 967 fős (-1,1o/o), amíg 2010 azonos hónapjához képest 1779fos (2,1o/o) volt a



csökkenés mértéke' Ezen belü| Budapesten 2011 novemberében 43 128 fő
munkané|kÜlit regisztrá|t a Közép-magyarországi Regionális Munkatigyi Központ.

A projektben egyĹittműködő két budapesti önkormányzat esetében a regisztrá|t
munkané|küliek száma 2011 novemberében 3157 fő vo|t a Vlll. kerü|etben és 2168
fő a XVlll. kerÜletben. 2010 azonos hónapjához képest a munkanélkÜliek száma
m i nd két ön kormán yzatná| csökkenő te nden ciát m utat.

A nyilvántartott álláskeresők gazdasági|ag aktív népességen be|Üli aránya ebben a
hónapban 6,3o/o vo|t, Budapesten ez5,7%o'

A pá|yakezdő álláskeresők tárgyhavi összlétszáma 4429 Íő, regisztráción be!üli
arányuk tárgyhónapban 5,2o/o, Budapesten 4,2o/o. lskolai végzettség szerint a
szakképzetlen (<- 8 á|talános iskolát és gimnáziumot végzettek) száma 37 389 fő,
regisztráción belÜli arányuk 44o/o.

Korcsoport szerint a nyilvántartásban szerep|ő á|láskeresők 52,3o/o-a (Budapesten
53,4o/o) a kozépkorú (2645 éves) munkavállalói rétegbő| kerü| ki, a 46 éven fe|Üliek
aránya 36,40/o (Budapest en 37,4o/o).

Á||ománycsoport szerint a fizikaiak aránya 68,20/o (57 975 fő), akiknek mintegy
57,3o/o-a nem rendelkezik szakmával (betanított- illetve segédmunkás). A nem fizikai
fogla|kozásúak regisztrácion be|üli aránya 31 ,8.

Az ál|áskeresők 55,7o/o-a (47 333 fő) vo|t jogosult á||áskeresési támogatásra vagy
szociális e||átásra a régióban, és tobb mint négytizedÍ.ik (37 632 fő) e||átatlan maradt.
Álláskeresési járadékra 25 710 álláskeresési segé|yre 3 766-en voltak jogosu|tak és
17 849-en kaptak szociá|is el!átást. Az álláskeresési támogatásban és a szociá|is
el|átásban részesü|ők száma csökkent, az ellátat|anok száma pedig kisebb
mértékben nőtt. az e|őző hónaphoz képest.

Tárgyhónapban a munkáltatók 4075 üres állásheIyet je|entettek be, a hónap
folyamán rende|kezésre á||ó ál|ásheIyek száma 16 860 db, a tárgyhavi záró ál|omány
4024 álláshely volt. Ezen belü| Budapesten a munkáltatók 2946 üres á||áshe|yet
jelentettek be, a rende|kezésre á|ló á|láshe|yek száma 11 241db vo|t.

Budapesten az újonnan bejelentett á||áshe|yek 28o/o-a támogatott, 72o/o-ä nem
támogatott fogla|koztatást je|entett, míg Pest megyében 58% volt támogatott és 42%
a nem támogatott ál|áshe|yek aránya.

A munkané|killiség időtartama: az utolsó beje|entkezéstő| számítottan 0-180 napot
regisztrációban töltottek aránya 53,7o/o (45 636 fő), egy éven tú| pedig 23,6oÁ-uk
maradt a rendszerben.

Kiemelkedő problémélk beazonosĺtása

A megvá|tozott munkaképességű, fogyatékossággal é|ő emberek társada]mi
bei||eszkedésének és esélyegyen|őségük megteremtésének |egfontosabb terepe a
munkavégzés. A beilleszkedéshez szükséges ku|cskompetenciák hiányában
azonban a nyí|t munkaerő-piaci elhelyezkedéstik akadályokba ütközik' Ez a
cé|csoport kizáró|ag szemé|yre szabott támogatássa| tud e|helyezkedni. HelyzetĹlket
tovább nehezíti, hogy a munkáltatói olda| - ezen be!ül a közszféra - sem ismeri a
fogyatékosságga| élő emberek fog|a|koztatásában Ę|ő |ehetőségeket' A kozszféra -
néhány kivéte|től eltekintve - egye|őre nem alka|mazintézményeiben értelmi sérült és
autĺzmussa| é1ő szemé|yeket (ebben az uz|eti szféra sokkal előrébb jár), ezért a
Salva Vita A|apítvány elengedhetet|ennek tartja ennek a munká|tatói o|dalnak a



bevonását, felkészítését és a ve|Ük történő szakmai együttműködés kialakítását a
fogyatékos munkaválla|ók ezen csoportjának m u nkaerő-p iaci befogadására.

2.2. A PRoJEKTBE BEVoNNl TEVEzETr cÉLcsoPoRT
A célcsopoľt naqvsá,aa, összetéteĺe
A 2001. évi népszám!álás a|apján a teljes népességbő| 577 006 fő (a népesség 5,8
%-a) va||otta magát fogyatékosnak. Közü|ük nem keresett munkát476 120 (82,5 %),

munkát keresett, il|etve regisztrált munkanélkĹi|i volt 40 554 fő (14,1 o/o),

fog|a|koztatottnak minősü|t 60 332 fő (10,5 %o). A fog|alkoztatás elősegítéséről és a
munkané|kriliek e||átásáró| szó|ó 1991.évi !V. törvény a|apján fogyatékosnak
minősÜ|ő aktív korúak száma 259 143 fő (az aktív korú népesség 3,7 o/o-a) vo|t.

Aktivitás-inaktivitás néhány jellemző adata a 2001-es népszámlálási adatok a|apján:
15-39 év közötti 84 294 fogyatékos szeméty közül munkát nem keresett 57 102 Íő
(67,7%); munkát keresett, il|etve munkanélki]li 15 998 fő (19 %) volt; foglalkoztatott
11 194 fő (13,3 %) vo!t; azaz gazdaságilag aktív összesen 32,3 o/o.

A 15-59 éves korcsoportban 289 529 fő a fogyatékosok |étszáma, kozÜlük munkát
nem keresett.222 198 fő (76,7 %); munkát keresett, i||etve munkanélkÜli 37 742 to
(13,0 %) vo|t; foglalkoztatott 29 589 fő (10,3 %) vo|t; azaz gazdasági|ag aktív
összesen 233 o/o.

KsH adatok atapján 100-150 ezerre becsü|hető azoknak a megváltozott
munkaképességű šzemélynek a száma, akiknek az Alami Fog|a|koztatási
Szolgá|athoz kellene fordulnia e|hetyezkedése e|ősegítése érdekében. Az aktĺv állást
kereső megvá|tozott munkaképességű szemé|yek száma azonban ettől
nagyságrendi|eg elmaradt, mert 2008-ban példáu| eza szám mindösszesen csak 41
346 fő volt (Forrás: A megváltozott munkaképességű szemé|yek támogatási rendszer
társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata. Allami Számvevőszék, 2009).

A projekt célcsoportját illetően a fogyatékos emberek körében a 2001' évi
népszám|á|ási adatok szerint a foglalkoztatottak aránya a Közép-magyarországi
Régióban volt a legmagasabb (1 1,1o/o). TeIepü|éstípus szerint vizsgá|va az adatokat:
míg a Budapesten |akó fogyatékosok 12,5 %-a dolgozott, addig ez a mutató a
községek esetében csak 6,7% vo|t.

A célcsopoľt főbb iellemzői. elhelyezkedési nehézségeik okai

Az utóbbi években lezaj|ott társadalmi-gazdasági áta|akulás jelentősen rontotta a
fogyatékkal é|ők boldogu|ásának esélyeit, mert sokkal nehezebben jutnak munkához,
fogla|koztatási esélye-ik rosszak, jelen|eg a munkané|kü|i, fogyatékosságga| é|ő
személyeknek csak 9%-a dolgozik a nyílt munkaerő-piacon. Ezatársada|mi csopoń
a leginkább veszélyeztetett a kirekesztődés, a tartós munkané|kulivé válás
szempontjából.
A társada|om tagjai számára az egyik |egfontosabb integrációs színtér a
munkaeropiac, annak kozvetett, i||etve közvet|en környezete. A fogyatékos
személyek munkaerő-piaci pozíciőja több szempontbó| sem mutatkozik ,,pozitívnak''.
Mind a je|en, mind pedig az eddigi kutatások azt mutatják, az egyik |egkényesebb
kérdés a fogyatékosok fog|a|koztatása. A munkaerőpiacró| kialakított vélemények
a|apján a kutatás megá||apította, hogy a fogyatékos személyek a munkaerőpiac
je|en|egi helyzetével összefüggésben rende|keznek mind pozĺtív, mind pedig negatív
tapasztalatokkal, attitűdökke|. A társadalmi akadá|ymentesítés mel|ett továbbra is
komo|y gondot okoz a Íizikai akadá|ymentesĺtés, ame|y még további hátrányokat
okoz az integrációban, az egyen|ő hozzáférés esé|yeinek megteremtésében. A
megkérdezett fogyatékos szemé|yek kozott magas számarányban voltak je|en azok,



akik a munkaerő-piacról kiszorultak. A fogyatékos a|mintában a megkérdezettek 59
százaléka (1 18 fő) válaszo|t úgy: je|en|eg nem do|gozik. (Forrás: TAMOP-5 .5.5I08I1.
Kutatási zárójelentés: A diszkrlmináció elleni küzdelem a társada|mi
szemléletformálás és hatósági munka erősítése, Aę. egyenlő bánásmóddal
kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke - fókuszban a nők, a romák, a
fogyatékos és az LMBT emberek. Egyenlő Bánásmód hatóság - Magyar
Tudományos Akadémia, 2011 . április 30')

Célcsoportunkból sokan nem jelennek meg a Munkaügyi Kozpontok klienskorében,
mert nem tudják, hogy igénybe vehetnek ott szolgáltatásokat, illetve esélyte|ennek
ítélik magukat a munkaerőpiacon. Ha meg is je|ennek a munkaugyi kirendeItségeken,
a rendszernek nincsen lehetősége és eszköze arra, hogy a számukra
elengedhetet|en, hosszú távú és személyre szabott támogatást megadja. Ez a
célcsoport kizárólag személyre szabott támogatással (Támogatott Fog|a|koztatás/TF,
Családi Munkahelyi GyakorlaUCSMHGY program) tud elhelyezkedni, és megbízható
|ojá l is m u n kaerővé, e |ta rtottból ad ófi zető á||ampolg árrá vá | n i.

Álta|ánosságban is figye|emre méltó, hogy a fogyatékos emberek döntő többsége
valami|yen jövedelemme| _ főleg nyugd,ljból származóva| _ rendelkezik, ebbő| a
szempontbő| az érte|mi fogyatékosok vannak nehezebb helyzetben, mivel körÜkben
legnagyobb az eltartottak aránya. (Forrás: Dézsi Betti: Tanulmány a Fogyatékos-ügyi
portálhoz, 2004)

Egyéb fogyatékos

Hal|ássérÜ|t

Látássérú|t

Testi fogyatékos

A fogyatékosságga| é|ő szemé|yek fog|a|koztatási diszkrimináciőja talán a
legsú|yosabb horizontá|is probIéma, mert ez alapvetően kor|átozza a hátrányos
helyzetű egyének társada|mi és gazdasági érvényesü|ését. A fogla|koztatás terÜ|etén
megnyilvánuló diszkriminációt a legérzék|etesebben a riasztóan alacsony munkaerő-
piaci aktivitás mutatja, me|y kĺeme|ten sújtja a hátrányos he|yzetű csoportokat.

A tartós munkanélkü|iségnek köszönhetően ez a csoport a fogyatékosságukka| járó
eset|eges pszichés prob|émák me|lett előbb-utóbb folös|egesnek érzik magukat,
e|veszítik munkáva| kapcsolatos motivációjukat. Esetleges hosszú távú
munkanélkÜliségiik munkanélkÜli karriert indít e|, á||andósul családi, társada|mi
függőségük, a helyzet a|áássa önbecsĹj|ésÜket, egészségügyi problémáik is
keletkeznek, Vagy va|amilyen devianciába menekÜ|nek, társadalmi kapcso|ataik
beszĹikÜlnek, és egyre nehezebb |esz visszavezetni őket a munka vi|ágába.

Értelmi
fogyatékos



A proiekt célcsopońjai, az érintettek kore

A projekt egyszerre kívánja megcélozni a munkaválla|ói (mint közvet|en) és a
munkaadói (mint közvetett) cé|csoportokat. A munkaválla|ói csoportot a
fogyatékosságga| élő, megváltozott munkaképességű személyek a|kotják, míg a
munkaadoi csoportot az ál]ami szektor he|yi önkormányzatai (a bevont együttműködő
partnerek: V!ll. és Xvlll. kerÜletek) és a piaci szektorban működő, befogadó
munkáltatók je|entik.

l. Kozvetlen célcsopor.t

A projekt 25 fő értelmi|eg akadá|yozott és autizmussal élő 18. életévét betöltött
inaktív személý kíván bevonni a projektbe. Közii|Ük 15 főt kíván elhelyezni a nyílt
munkaerő-piacon. E csoport tagjai |egtobbször alacsony iskolai végzettségűek,
ha|mozottan hátrányos helyzetben |évő személyek. A projektben a bevont célcsoport
tagjai közÜl legtöbben nem rendelkeznek munkatapaszta|attal. A projekt törekedni
fog arra, hogy a bevonandó célcsoport tagjai között ne csak budapesti, hanem más,
a környező településeken élő részvevők is szerepeljenek.

ÉrtelmÍIeg akadátyozott személyek

Az értelmi fogyatékosság ve|eszü|etett, vagy kora gyermekkorban kialakult á|lapot,
amelyet a Nemzetközi Statisztikai osztá|yozás mentális retardáció alatt kategorizá|.
Négy sú|yossági fokot kü|önít el, ame|ybő| munkaerő-piaci vonatkozásban az enyhe
mentátis retardáció (ame|y 50 - 69 közötti lQ tartományba esik), il|etve a középsúlyos
értelmi fogyatékosság (amely 35 - 49 !Q tartomány közott mozog) jöhet számításba.
Ezek a hivata|os meghatározások munkára történő felkészítésné| azonban nem
mérvadók, hanem äZ, hogy milyen szemé|yiség rĄtőzik mögötte, azaz, hogy
összességében az adott szemé|y mi|yen készségekke|, képességekkel bĺr.

Magyarországon az érte|mi fogyatékos emberek száma a 2001-es népszámlálási
adatok szerint 56 963 fő. Ebbő| az aktív korúak (15-64 éves kor közöttiek) száma 39
841 fő, az aktívan fog|alkoztatottak száma 3 992 fő. Az inaktívak száma, vagyis saját
jogú nyugd,ljas, járadékos, rokkantsági nyugdíjas, baleseti járadékos stb. 26 903 fő'
az e|tartottakszáma25 397 fő'

Az öná||ó életvezetés képessége az érte|mi fogyatékosság sú|yosságátó| függoen
nehezített: az öná||őság kialakulása, a szociá|is Szerep elsajátítás, a pá|yavá|asztás.
Munkába ál|ás szempontjábó| azonban képesek egyszerűbb, vagy összetettebb
munkafo|yamatok elsajátĺtására is. Az enyhe fokban sérÜltek - sok esetben kĺsegítő
isko|át végzettek egyszerű szakmát, vagy több részfolyamatból á||ó tevékenységsort
ĺs képesek e|sajátítani. Betanított munkát igény|ő munkahe|yeken feladatok szé|es
ská|áját képesek e|végezni. Szociális készség vonatkozásában oná||ók, igyekeznek a
gondo|kodási és kommunikációs képességek sérü|ése miatt ezekke| kompenzá|ni az
át|agpopulációtól való |emaradásukat.

lsko|ai végzettségÜk szerint a Sa|va Vita A|apítvány Ügyfélkörébe tartozó munkát
kereső célcsoport 45o/o-a speciá|is szakisko|át, 8o/o-" készségfej|esztő speciá|is
szakiskolát, 15o/o-a á|ta|ános isko|át, 10%speciá|is á|ta|ános isko|át, a fennmaradó
22% egyéb szakiskolát, szakmunkásképzőt végzett. Kb' 25o/o-uk 20 évnél fiata|abb,
45o/o-uk 20-25 év közötti, a fennmara dő 30% 25 év fe|etti.

Az érte|mi sérü|t fogla|koztatott személyek száma az 1990-to| 2001-ig tartó
időszakban csökkent' Míg 1990-ben 8,50ń-uk, 2001-ben már csak 7o/o-uk vo|t
fog|a|koztatott. Nemek szerint az éĺ1elmi sérü|t férfiak do|goztak nagyobb arányban,
igy az érte|mi sérült szemé|yek fog|a|koztatásának visszaesése e|sősorban őket



érintette. Az értelmi sérült nók korében kis mértékben még nőtt is a fog|a|koztatottak
száma 1990-től 2001-ig tartó időszakban.

Je|lemző, hogy az enyhén érte|mi fogyatékos ügyfelek szociálisan kifejezetten
hátrányos helyzetűek (p|': roma családbó| származó, állami gondozott, a|koholista
szü|ők gyermeke stb.) Megfigye|hető, hogy ügyfeleink jelentős része megfele|ő
szocia|izációs háttér hiányában került az értelmi fogyatékosok számára fenntartott
isko|ába.

Có|csoportunk képességét (sérü|tségi fok szerint beszéd, kognitív, motoros
készségek, illetve diszfunkciók) tekintve is rendkívül heterogén, a fenti zavarok
egyenként és kÜ|onboző kombinációkban egyaránt e|őfordulhatnak, ezéĺt esetÜkben
a csoportosan nyújtott, sztenderdizált munkaerő-piaci szolgá|tatások kevéssé
eredményesek. Nemzetkozi tapaszta|at, hogy az értelmi fogyatékos ügyfeleknek a
sikeres munkába helyezéshez egyéni képességfe|tárásra és mentorá!ásra Van
szÜkségük' Erre a szükség|etre a hagyományos munkaerő-piaci intézményrendszer
humán- és pénziigyi erőforrások hiányában nem tud vá|aszt adni.

A célcsoportot fel|épésÜk, megjelenésÜk, bizonytalan kommunikációjuk,
önismerethiányuk (képessége|ďkorlátok) és munkaerő-piaci tapasztalataik híján,
illetve azok szegényes volta következtében kia|akult irreáIis elképzeléseik miatt
kudarcélmények érik az á||áskeresés során. A kudarcok elkerÜ|ése érdekében meg
sem próbálnak isméteIten e|he|yezkedni. Ezt a cé|csoportot halmozottan sújtja a
tartós munkané|kü|iség negatĺv hatása' Az ingerszegény kornyezetben fokozatosan
leépülnek, értelmi fogyatékos emberek esetében a már elért érte|mi képességek
visszafejlődnek. A tartós izo|áciő kovetkeztében kapcso|atteremtési képességeik nem
fej|ődnek, |ehetőségek hiányában gyakran elmagányosodnak, onértéke|ésük
csokken.

Munkaerő-piaci szervezetek szolgáltatásait a bemutatott cé|csoport tagjai kevéssé
veszik igénybe, aminek tobb oka Van. Gyakran nem tudnak arról, hogy a
kĺrende|tségek szo|gáltatásait igénybe vehetik _ így gyakran meg sem je|ennek a
regisztrá|t munkané|kÜliek kozott.

Az értetmi sérült embereknek ma Magyarországon kevés |ehetőségük nyí|ik arra,
hogy integrált körü|mények között, nyílt munkaerő-piacon dolgozzanak. Ennek
e|sőd|eges oka, hogy még nem a|aku|t át Magyarországon a szakképzési rendszer
struktúrája, kevés eszköz á|| rende|kezésre az érte|mi sértllt tanulók szükségleteihez
igazodó képzéshez' Emel|ett az iskota utáni képzési |ehetőségek szinte te|jesen
elérhetet|enek és nem megfe|e|őek az értelmi sérü|t felnőttek számára. A je|enlegi
képzési rendszer leginkább szakmaoktatást je|ent, amire képességeik miatt a |egtobb
értelmi sérü|t ember nem a|kalmas.

Autizmu ssal élő sze mélyek

Az autizmus (AsD - autizmus spektrum zavar,; a szociális és kommunikációs
készségek, va|amint a rugalmas gondo|kodás és vise|kedés minőségi fej|ődési
zavara, ame|y egész é|eten át tartó fogyatékos á||apotot eredményez. Az autizmus
|ehet igen súlyos, más fogyatékosságokkal ha|mozott sérÜ|és, de az esetek
többségében átlagos (sőt akár át|ag feletti) érte|mi képességek mel|ett jelentkező
á||apot. A viselkedésben je|entkező szokat|an jegyek egyénenként nagyon
kulönbözőek lehetnek, fÜggően az egyes szemé|yek inte||igenciźl1átő|, beszédének
szintjétől, autizmusának súlyosságátó|. Megfe|elő speciá|is módszerekkel igen jó
eredmények érhetők el a nehézségek kompenzálásában és a szociá|is
bei||eszkedésben. Az autizmussa| é|ő személyek számára nehézséget je|ent a
szociális környezetükben va|ó tájékozódás, a szokások, szabá|yok fe|ismerése és
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betartása, más emberek szándékainak, érze|meinek értelmezése. Problémát okoz a
verbális és nem-verbá|is kommunikáció megértése, i||etve saját gondolataik,
szándékaik közlése. Az autizmussal élő emberek számára komo|y kihĺvás a változő
szemétyi és tárgyi körÜlményekhez történő rugalmas a|ka|mazkodás, akár egyszerű
problémák ésszerű megoldása is.

Ána|ános tapasztalat, me|yet nemzetközi kutatások, a szakiroda|om és a Salva Vita
A|apítvány gyakor|ati tapaszta|ata is alátámaszt, hogy a sikeres munkába állás és a
munkahe|y megtartása még a jő képességű autizmus spektrum zavarra| élők
esetében is külonösen nehéz. A problémát nem fe|tétlenüI a munkavégzés jelenti,
hanem a munkahe|y viselkedésse! és szociális-kommunikációval kapcsolatos
kihívásai' Sokszor annak ellenére vallanak kudarcot az érintettek, hogy
mu nkaképességeik kivá|oak és fe|adataikat megbĺzhatóan, precízen végzik.
Áfta|ánosságban e|mondható, hogy az autizmussa| élő szemé|yek nyílt munkaerő-piacon való
fogla|koáatásának mutatói vi|ágszerte rendkívul a|acsonyak, mind az át|agpopu|ációhoz, mind
az érte|mi sérülésse| é|ő szemé|yek fogla|koztatásához viszonyítva. Magyarországon az
országos Autizmus Kutatás eredményei szerint a tizennyolc éven fe|Ü|ieknek 14 száza|éka
do|gozik, de 60 száza|ékuk szociá|is fog|a|koztatott és a mintába eső autizmussal éĺők közül a
32 tobő|, - akik do|goznak valaho| - mindossze 13-an vo|tak o|yanok, akiket nem védett
munkahe|yen fog|alkoztatnak. Szakmai körokben sokszor megtapaszta|t és jó| ismert tény,
hogy az autizmussal é|ő fe|nőttek a fe|sőfokú oktatásban Vagy a szakoktatásban,
tanfo|yamokon megszeŻett ismereteiket nem, vagy korlátozottan tudják munkahe|yeken
hasznosítani.
A Sa|va Vita A|apítvány ügyfélkorébő| 20o1-tő|2o11-ig az autista ügyfe|ek 69o/o-a vo|t a|ka|mas
arra, hogy a TF szo|gá|tatásban részt vegyen. A szo|gá|tatásba bekerÜltek 60%-át sikerĹl|t

e|he|yeznie az a|apítványnak a nyílt munkaerőpiacon. PE. utóbbi években kÜ|önboző
munkakorokben (pl. kertész, könyvkotő, irodai kisegĺtő, kézbesítő, számítógép keze|ő) kerü|tek
e|he|yezésre. (Forrás: a szervezet sILVA dokumentációs rendszerének adatbázisa.)

ll. Közvetett céIcsopoľt

MunkáItatók a kozszférában és a piacÍ szektorban
A fogyatékos emberek foglalkoztatásának másik gát|ó tényezője, hogy nemcsak az isko|ábó|
kikerĹi|t érte|mi sérült és autista fe|nőttek nem ismerik a munka vi|ágát, hanem a munkaadói
o|da| sem ismeri a megvá|tozott munkaképességű és a fogyatékka| é|ő emberek
fog|a|koztatásában Ę|ő lehetőségeket. Amennyiben a munkavá||a|ói és a munkaadói o|da|

nem rende|kezik e|egendő tapasztalatta|, úgy nem prognosáizálható számottevő e|mozdu|ás a
hosszantartó integrá|t fog|a|koztatás irányába. A munkaerő-piaci integráció csak akkor |ehet

sikeres, ha a munkavál|a|ó és munká|tató is megfe|e|ően fe|készĹi|t. Tapasztalataink szerint a
munká|tatóknak kevés és gyakran toz informáciĄavan az érte|mi sérÜ|t és autizmussal é|ő

emberekrő|, ezéĺt az ó szakszerĹĺ fe|készítésük mindenképpen szukséges a hosszan tartó,

sikeres m unkavá||a|ás e|őkészítéséhez.
Az esé|yegyen|őség biáosítása két egymássa| szorosan osszefÜggő, egymásra épĹi|ő e|várást
foga|maz meg. Egyrésá je|enti az egyenlő bánásmód követe|ményének érvényesÜ|ését, a
hátrányos megkü|önböztetés (diszkrimináció) tiIaImát, másrésá, olyan esé|yegyen|őségi
po|itikák kia|akítását és végrehajtását, ame|yek a hátrányos helyzetű á|lampolgárok
é|etkorü|ményeinek javítását segítik e|o, az é|et kü|önböző terü|etein. Az onkormányzatok
működése során az esé|yegyenlőség megva|ósítását - az EU-s e|várásoknak is megfe|e|óen -
horizontá|is e|vként cé|szerű meghatározni, me|ynek át kel| hatnia az önkormányzatok
va|amennyi tevékenységét: a kote|ező és önként vá||a|t fe|adataik e||átását és a he|yi szintű
kozpo|itikák a|akĺtását egyaránt. A projekt ennek az e|várásnak kíván megfe|elni azza|, hogy a
projekt megvaĺósĺtásában két budapesti he|yi önkormányzatta| (V||l. és XV|ll' kerti|etek)
működik együtt a fogyatékosságga| é|ő és megvá|tozott munkaképességĹi szemé|yek
társada|mi és munkahe|yi integrációjának e|ősegĺtése érdekében'
A projekt nemcsak az á||ami szektorban műkodő munká|tatókat, azaz az együttmĹĺködő
önkormányzatokat cé|ozza meg a pá|yázati tevékenységekbe történő bevonással, hanem az
üz|eti szektorban a nyí|t munkaerő-piacon tevékenykedő munká|tatókat is. Mindkét szektorban
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szükség van az érte|mi sérült és autizmussa| é|ő szemé|yek iránti befogadói szem|é|et
kialakítására, fej |esztésére.

2.3. MUNKÁLTATT| IGÉNYEK
A Nyugat- és Közép-Dunántrilon, va|amint az Észak-A|földön működő, megváltozott
munkaképességű munkavállalókat is alkalmazó vá||alatok mindegyike alkalmaz
fogyatékos személyeket, viszont Budapesten és Pest megyében, Észak-
Magyarországon és a Dé|-Alföldön csak a szóban forgó vá||alatok egy részében
dolgoznak fogyatékos munkavá||a|ók. Tulajdonforma tekintetében nincs számottevő
e|térés a magyar és kÜlfö|di tulajdonú cégek kozött a fogyatékos szemé|yek
a|kalmazásának tekintetében. A külfoldi tulajdonú cégeknek 86,7o/o-a, míg a magyar
cég eknek 89,7 o/o-a a l ka I m az fogyatékos szemé lyeket.

Azon vál|alatok közÍ.i|, akik fogla|koztatnak megváltozott munkaképességű
munkavá||alókat, a legnagyobb arányban mozgáSszervi fogyatékosságga!
rendelkező munkavá||alókat a|ka|maznak. Ezeknek a vá||alatoknak a 65,8%-a
fogIa!koztat valamilyen mozgásszervi fogyatékosságga| rendeIkező embert. A
második |eggyakrabban a ha||ássérÜlteket a|kalmazzák, 24,1o/o-o3 arányban.
Látássérü|teket a szóban forgó nagyvá||alatok 19o/o-ában. halmozottan
fogyatékosokat a 10,1%o-ában alkalmaznak. Az éĺtelmi fogyatékosok jelentik az
cĺsszes fogyatékos csopoľt kozĺ'jl a leginkább periférÍalis csopoĺtot, őket a
megváĺtozoft munkaképességűeket alkalmazó váIlalatok csak 3,8%o-ában
alkalmazzák. (Forrás: Kutatási zárő tanulmány a fogyatékos és megváltozott
munkaképességű munkavállalók fogla|koztatásáról a ToP 200 adatbázis a|apján az
oFA/XcV|ll-73. sz. kutatási szerződése alapján ,2002)
Az autizmus spektrum zavarral élő emberek nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásának
aránya nemzetkozi és hazai szinten is igen alacsony: a teljes spektrumra nézve 1-2
%,, a jó éľtelmű autizmussal éIő személyek esetében is csak 15 % korijli. (Forrás:
Autizmussa| é|ő személyek a nyílt munkaerőpiacon, JELAL, AosZ, 2010). A jelenség
több okra vezethető vissza: a munká|tatók kevéssé Vagy rosszu| tájékozottak az
á|lapotró|, az alternatív munkaerő-piaci szo|gá|tatók szakemberei nem e|éggé
képzettek az autizmussa| élő ügyfelekkel való munkában, az Ügyfe|ek - éppen
szociális-kommunikációs nehézségeik miatt - kevésbé képesek elhe|yezkedni és
munkájukat megtartani.

A SaIva Vita Alapítvány ügyfélkorében évek óta, egyre novekvő számban jelennek
meg autizmussa| élő emberek, akik munkaerő-piaci e|he|yezését 2010 óta
speciá|isan erre a célcsoportra kidolgozott módszertan (Autizmus-specifikus
Támogatott Fog|a|koztatás; ATF) segĺtségéve| hatékonyabban segíti a szervezet'
Ennek következtében jelen|eg már 8 autizmussa| é|ő Ügyfé| dolgozik irodai kisegítői,
árufeltö|tői, takarítói, konyhaĺ kisegĺtői, i|letve raktárosi munkakörben.

Tapaszta|atok a|apján egyre több munká|tató látja úgy, hogy az autizmusra je||emző
sajátosságok, pé|dául a jó mechanĺkus memoria, a monotónia tĹirés, a pontosság, az
erős szabá|ykövetés és |oja|itás, a rendszerszerű gondo|kodás és problémamegoldás
miatt megéri a|ka|mazni őket.
Az mtd Tanácsadóĺ Kozösség á|ta| 2010-ben szervezett, a munkahe|yi esélyegyen|őségrő|
és vá|ĺa|ati Íe|e|ősségvá||a|ásró| szó|ó ||. országos benchmark kutatásának fókusztémája a
megvá|tozott munkaképességű szemé|yek fog|a|koztatásának alaku|ása vo|t. A kutatásban
részt vett a Sa|va Vita Alapítvány egyik szakértője is. Az e|emzést 321 szervezet adatai
a|apján készítették e|.

A megváltozott munkaképességű szemé|yek fogIaIkoztatási esélyeiveI kapcsoIatban
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megá|lapították, hogy:

. a leggYakrabban a 4o-49o/o-os, va|amint az 5o-79%-os egészkárosodássa| rende|kező
szemé|yeket a|ka|mazzák a szervezetek,

. a hagYományos fogyatékossággal é|ők csoportjai közÜl a mozgássérü|t szemé|yeknek
van legnagyobb esé|ye, hogy foglalkoztatási |ehetőséghez jutnak,

. az értetmi fogyatékos embereknek van a legkevesebb ki|átásuk arra, hogy
elhelyezkedjenek,

. a szervezetek közel negyede egyálta|án nem fog|aIkoztatott megváltozott
m u n ka képesség ű szemé|yt Magya rors zágon 20 1 O-ben,

o a szervezetek koze| fele fog|a|koztat megvá|tozott munkaképességű személyt, de
a köte|ező S%-os szintné| kevesebbet,

o összességében a szer\tezetek tobb mint kétharmada a kötelező fog|alkoztatási
szintnél, vagyis 5 száza|ékná| a|acsonyabb arányban fogla|koztat megváltozott
mu nkaképesség ű szemé|yeket,

o a szervezetek három tĺzede viszont tejesíti a kötelező foglalkoztatási kvótát, illetve
annál magasabb szintet,

. annak ellenére, hogy az adatok szerint a szentezetek kétharmadának kell 2010-
ben is rehabi|itáciős hozzĄárulást fizetnie, mégis a szevezeteknek egy jelentős
részénél, közel kétötödéné| az e|mú|t öt évben eme|kedett a megvá|tozott
munkaképességű személyek fogla|koztatási aránya,

o a javu!ás ellenére a |egtipikusabb tendencia azonban, hogy a szervezeteknél nem
váItozott, vagyis stagnált a megvá|tozott munkaképességŰ szemé|yek száma,

o a szervezetek egytizedéné| az e|mú|t ot évben még csökkent is a foglalkoztatott
megvá|tozott munkaképességű emberek aránya,

. a kutatásban résztvevő szervezetek több mint fele úgy nyilatkozott, hogy a
jövőben eme|ni kívánja a megváltozott munkaképességűek arányát a szervezeten
belĹil.

tsszegezve a 201O-es országos benchmark fe|mérés eredményeit, pozitívumként
értéke|hető, hogy a gazdasági válság időszakában nem rom|ott a munká|tatók munkahe|yĺ
esé|yegyenlőséggeI kapcso|atos tevékenységének át|agos színvonaIa' A Iegnagyobb
e|őre|épést az esélyegyenlőség intézményesü|ési fo|yamatában figye|ték meg, va|amĺnt a
fog|a|koztatottak sokszínűségéve| kapcso|atban, kĺvá|tképp a megvá|tozott munkaképességű
és azon be|üĺ a fogyatékossággal é|ó szemé|yek nagyobb arányú bevonásáva| a
fogIaIkoztatásba.

3. A PRoJEKT cÉlułl És ľevÉxENYsÉGEl
3.1' A PRoJEKT CÉLJA|NAK MEGHArÁnozÁsł
- A bevont érte|mi sérÜlt és autizmussal é|ő személyek te|jes, nyí|t munkaerő-piaci
rehabiIitációja (integrált fog|alkoztatása), amikor a fogyatékosságga| é|ő, il|.
megváltozott munkaképességű szemé|y a rehabilitáció sĺkeres befejezése után
további segĺtség né|kü| az egészségesekkel azonos termetékenységű munkát tud
végezni. Ez azt je|enti, hogy a te|jes rehabilitáció esetén e szemé|y további
fog|a|koztatása rendszeres támogatást nem lgényel. Ezá|tal a megvá|tozott
munkaképességĹi munkavál|alo olyan munkahe|yen dolgozik, aho| munkatársai dontő
többsége nem megváltozott munkaképességű.

- A projekt során szoros partneri kapcso|at kĺa|akítása Budapest két helyi
önkormányzatával (V|ll. kerĹi|et és XVll|. kerü|et) a megvá|tozott munkaképességű
személyek munkaerő-piaci integrációjának megva|ósítása érdekében. Az ál|ami
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szervezetek és a pá|yáző non-profit szervezet a célcsoport komplex felkészítése és
elhelyezése fo|yamán is egytittműködik. Az önkormányzatok közösségi fe|adatok
végzésére alkaImas gyakorlati munkahelyeket biztosítanak a Csa!ádi Munkahelyi
GyakorIat program ideje alatt, illetve a célcsoport nyílt munkaerő-piaci
elhelyezkedése során a Támogatott Fog|alkoztatás szolgá|tatás ideje a|att.

- A munkáltatói szféra - ezen belti| a közszféra intézményeinek - tudatformá|ása a
fogyatékosságga| élő szemé|yek, kü|önos tekintettel az értelmi sérü|t és autizmussa|
élő szemé|yek munkahelyi integrációjának és egy befogadóbb munkáItatói attitűd
elősegítése érdekében.

3.2. A cÉLoK rlÉnÉsÉHgz sZÜKsÉGEs TEVÉKENYsÉGEK És sZAKMAI
TARTALMUK BEMUTATÁSA

3.2.1. Értelmi sérĹllt és autizmussa! é|ő személvek inteqrátt foolalkoztatása

A kozvetlen célcsoportot fe||épésÜk, megjelenésük, bizonýalan kommunikáciijuk,
önismerethiányuk és munkaerő-piaci tapasztalataik híján rendszerint
kudarcélmények érik az á||áskeresés során. A kudarcok e|kerÜlése érdekében
gyakran meg sem próbá|nak isméte|ten e|he|yezkedni. otthon maradva, az
ingerszegény kornyezetben készségeik fokozatosan |eépülnek, a már e|ért érte|mi
színvonaI visszafejlődik' A tartós izolácio kovetkeztében kapcso|atteremtési
képességeik is gyakran megrekednek, e|magányosodnak, önértéke|ésük csökken. A
munkaerő-piacra va|ó belépésre fe|készü|etlenek'

Annak érdekében, hogy a célcsoport tagjai a nyí|t munkaerő-piacon érvényesülni
tudjanak, társadalmi integrációjuk megtorténjen, a SaIva Vita Alapítvány két
munkaerő-piaci fe|készíto programot valósít meg a projekt során: a Családi
Munkahelyi Gyakorlat programot (csMHGY) és a Támogatott Foglalkoztatás
(TF) programot.

A toborzási szakasz után bevont cé|csoport tagok készségeik és kompetenciáik
szintjétő| függően kerü|nek be először a CSMHGY, majd a TF programokba, vagy
egyenesen a TF programba. A je|entkezők komp|ex képesség- és kompetencia-
felmérésben Vesznek részt, me|ynek eredménye etdönti, hogy az adott személy me|y
programba kerÜl. Ebben a szakaszban a komplex fe|mérés segítségével
megismerhetjĹik az ügyfél képességeit, készségeit, erősségeit, gyengeségeit.
Részletes t.lgyfélprofil és Egyéni Munkavá||a|ási Terv készÜl, ame|y meghatározza a
szo|gá|tatás további menetét. Ebben a szakaszban a Sa|va Vita Alapítvány
munkatársai támogatják az ügyfe|et abban, hogy minél aktívabban részt Vegyen a
szÜkséges dontések meghozata|ában, a szo|gá|tatás menetének megtervezésében.

Családi Munkahelyi Gyakorlat (CSMHGY):

A Sa|va Vita A|apítvány 2006-ban do|gozta ki képzési programját, me|ynek
cé|csoportja az inaktív, fe|nőtt korú értelmi sérÜlt és autizmussa| élő á||áskeresők. A
programba o|yan tanulásban akadályozott szemé|yek kerü|hetnek be (a projekt
esetében érte|mi sérült és autizmussal é|ő szemé|yek), akik nem rende|keznek va|ós
munkatapaszta|atta|, Vagy már régóta nem dolgoznak, ezért szükségÜk Van
munkatapaszta|at szerzésre ahhoz, hogy sikeresen elhe|yezkedhessenek. Több
esetben olyan személyek is bekerü|nek a programba, akik csak rövid ideig tartó
munkaviszonnyal bírtak, munkaválla|ásuk többnyire kudarccaI végződött. A
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bekerülésnél fontos szempont az egészségtigyi alkalmasság és bizonyos fokú
onál!óság.

A program kiterjed a résztvevők toborzására, kivá|asztáSára, a képzési csoportok
kia|akítására, a programma| kapcso|atos tájékoztatásokra, a program partnereive|
(Budapest Vlll. és XV|ll. kerü|eti önkormányzataiva|) való együttműködések
megvalósítására, a program keretében indított képzésre és annak |ezárására. Az
egyĹittműkodő onkormányzatok a gyakorlati munkahe|yeket bĺztosítják kti|önböző
intézményeikben a CSMHGY program számára.

A képzési program kifejezetten felnőtteknek szól, o|yan iskolarendszeren kívüli,
elméleti és gyakorlati oktatást ötvöző, munkára fe|készítő tananyag, ami nem a
szakmaoktatást, hanem valós munkakörnyezetben a munkatapasztalat-szerzés
lehetőségét kíná|ja az abban résztvevők számára, ezze| nove|ve elhelyezkedési
esélyeiket. A képzés fo|yamata:

- A bekerĹilő résztvevők 36 órás csoportos e|mé|eti és 72 órás gyakorlati
képzésben vesznek részt.

. A gyakor|at normá| munkahelyeken, integráltan, ép munkatársak között folyik,
az önkormányzatok külonboző intézményeinél közösségi fe|adatok el|átásáva|
(pl. óvodákban, szociális ellátó intézményekben, idősek gondozási
központjaiban, stb). A gyakornokok a program végére számos munkahelyet,
munkatípust megismernek, miközben megtanulják e|fogadni a munkahelyi
e|várásokat, megtapaszta|ják a különboző munkahelyi kultúrákat, kapcso|atba
|épnek más do|gozókka|, és a folyamat során fegyelmük, tájékozidási és
kommunikációs készségÜk egyaránt fejlodik.

- Az e|mélet a gyakorlatot mege|őzi (Fe|készÜ|és a munkavá||alásra - intenzív
e|méletifelkészítő modul), i|letve azza| párhuzamosan halad (Gyakornokként a
munkahe|yen, Á|láskeresési technikák modulok). Célja a fog|alkoztatáshoz,
munkavá||a|áshoz szükséges elmé|eti ismeretek átadása, valamint a gyakorlati
he |yeken szerzett ta paszta latok fe ldo lg ozása'

. A gyakorlati he|yszínekre kis munkacsoportokban járnak a résztvevők (2-3
gyakornok és egy kĺséro).

- Mindegyik munkacsoport 3 gyakor|ati helyszínen do|gozik egymást követően.

- A gyakornokok bérezés nélktj|i munkát végeznek az onkormányzatok á|ta|
biztosított gyakorlati helyeken.

A képzést sikeresen elvégzők az oktatás végén javaslatot kapnak további munkaerő-
piacĺ lehetőségeikkel kapcso|atban, azaz átkerÜlhetnek a Sa|va Vita A|apĺtvány
Támogatott Foglalkoztatás programjába. A csMHGY felkészítő képzése és az
önkormányzatoknál végzett közösségi feladatok ellátása során megszerzett
munkaerő-piaci kompetenciák ideá|is esetben alka|massá teszik a cé|csoport tagokat
a Támogatott Fogla|koztatás szo|gáltatásba kerü|ésre.

Tá m o g atott F o g l a l koztatás (T F | :

A Salva Vita A|apítvány á|ta| 1996 óta nyújtott Támogatott Fog|a|koztatás (TF)
szo|gá|tatás személyre szabott, önkéntes egyÜttműködésen aIapu|ó a|ternatív
munkaerő-piaci szolgáltatás, melynek célja az értelmi fogyatékos és autizmussa| élő
szemé|yek nyí|t munkaerő-piaci e|he|yezkedésének és munkahe|y-megtartásának
e|ősegítése. A TF szolgáltatás alapfi|ozőfiĄa, hogy partneri együttmĹÍkodés során, a
fogyatékosságga| élő személy mé|tóságának megőrzéséve| biztosítsa a ,,megfelelo
személyt a megfe|e|ő he|yre'' e|v érvényesĺtését' A TF szo|gáltatás nyújtásakor a
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szolgáltató híd szerepet tölt be a munká|tató és a munkaválla|ó között, és ezzel segĺti
a sikeres munkahelyi integrációt.

A TF szolgáltatás tevékenységét egységes standardok mentén, egységes
munkafolyamatokkal, képzett tanácsadók segítségével végzi. A szolgáItatás
közvet|en és közvetett munkaerő-piaci e|emekbő| épĹi|fe|. A szolgáltatás főbb elemei:

.ĺ' Kapcsolatfe|véteI

Ebben a szakaszban elsősorban információ átadás torténik, az ugyÍé| számára
hozzáférhető formában. Célja, hogy a szoIgáltatásba bevont célcsoport tag
megalapozott döntést tudjon hozni arról, hogy igénybe kívánja-e venni a TF
szo|gáltatást. Már ebben az első szakaszban is rendkívül fontos a szemé|yre
szabottság, és hogy írásos formában is megá|lapodás jcijjön |étre az ügyfélle| arró|,
hogy mifog történni a TF szo|gáltatás során.

2. Fe|készítés a munkaválla|ásra és munkahelyfeltárás

A tevékenységek sokfé|ék |ehetnek, de itt is fontos, hogy az ügyfelet mindvégig
bevonjuk a fo|yamatba. Ebben a szakaszban sajátítja e| az ügyfé| az
álláskereséshez szükséges ismereteket, készségeket, munkapróbán vesz részt, és
aktívan részt vesz a munkahelyfeltárás folyamatában is.

3. Munká|tató bevonása, munkáltatói profil készítése

Ebben a szakaszban a Salva Vita A|apítvány a leendő munká|tató(ka)t vonja be
aktívan a TF szolgáltatás folyamatába. Munkáltató lehet projektben egyÜttműködő
két budapesti önkormányzat, illetve a Salva Vita Alapítvány munkatársai a nyí|t
munkaerőpiacról keresnek meg vá||alatokat mint potenciá|ĺs munkáltatókat. Ekkor kell
tisztázni a munká|tatók igényeit, e|várásait, eset|eges féle|meit, illetve azt, hogy
milyen támogatást tud nyújtani a projekt a fogyatékos személy alkalmazásához' Ez
lehet információnyújtás, Ügyintézés, tréning, munkakorfeItárás, akadá|ymentesítési
tanácsadás, stb.

4. Támogatás a munkahe|yen

A munkahe|yi támogatás mértéke és formája az adott ügyfé| _ és az adott munká|tató

- szükség|eteitől, e|várásaitól, kívánságaitól fÜgg. Fontos azonban, hogy a munkába
állás teljes ideje a|att rende|kezésre áIljon a TF szolgáltató, és mind a munkaválla|ót,
mind a munká|tatót a szÜkséges mértékben támogassa. Tipikusan ebbe a szakaszba
tartozik a munkafo|yamatok betanĺtása és a munkahelyi bei||eszkedés segĺtése
mindkét fé| részére.

5. Utókövetés

A foglalkozásĺ tanácsadó a sikeres e|he|yezés után rendszeres utókövetés
formĄában továbbra is segíti ügyfe|e munkahelymegtartását.
Az autizmussa| é|ő cé|csoport tagokat Autizmus-specifikus Támogatoft Foglalkoztatás (ATF)
módszertan a|ka|mazásáva| segíti a projekt, mely megőrzi és felhaszná|ja a fent |eírt
Támogatott Fog|a|koztatás módszerének autizmus esetén is nélkü|ozhetet|en szemlé|etét és
technikáit: az átfogó fe|mérést, a munkavá||a|ó és a munkatevékenység i|lesztésének
hangsú|yozását, a munkavá||a|ásra va|ó felkészítést, a támogatott betanulást, a szoros
utókovetést. Ugyanakkor a fog|a|koáatás minden fázisában messzemenően figye|embe veszi
az autizmussa| é|ő emberek sajátosságait, és ennek megfe|e|ően alka|mazza azt a
tudományos bizonyítékokkal a|átámasztott autizmus-speciÍikus módszertant, ameĺy |ehetővé
teszi az autizmussa| élő emberek hatékony beiĺ|eszkedését: a strukturá|t tanítás eszkozeit, a
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protetikus, bejóso|ható kornyezet kialakítását, az a|ternatív kommunikáció eszkozeit, a vizuá|is
segítséget, a szociális megértés támogatását, a környezet fe|készítését az autista szemé|yek
befogadására.

A TF minimum minőségi standardok a|apján valósul meg, az Európában az e|múlt
évtizedekben bevált legjobb gyakorlatokra épÜ!. A standardok teljes egészében
magukban fogla|ják a Támogatott Fog|alkoztatás Európai Szövetsége (EUSE) á|tal
kido|gozott minőségi standardokat, kiegészĺtve néhány Magyarországon szükséges
e|emmel, ill. bevá|t gyakorlaton a|apuló standarddal. Ennyiben tehát kifejezetten a
magyar viszonyokra reagálnak, azokhoz igazodnak. Ezzel is igyekszünk segíteni a
magyar viszonyok között működő magyar szervezeteket, illetve azokat a
szervezeteket is, amelyek a jovőben szeretnék bevezetni ügyfe|eik számára ezt a
szolgáltatást.

A minőségi standardok szerkezete is az EUSE standardok szerkezetét követi:
minden minőségi standardhoz indikátorokat, és az indikátorok megvalósulását
igazoló ,,bizonyítékokat'' rende|. Ezzel az egYszerű sorvezetőve| könnyen felépíthető
egy minőségi TF szolgáltatás, iI|. e||enőrizhető, hogy a TF szo|gáltatás va|óban az
Európai (és magyarországi) követe|ményeknek megfe|elően működik-e. A
standardok sorrendje a TF szolgáltatás fo|yamatát koveti, kiegészítve a TF
szolgáltatő szervezetre és a szo|gá|tatás eredményeire vonatkozó standardokka|. A
Sa|va Vita Alapítvány évek óta ezeknek a standardoknak megfe|elően igyekszik
mĹĺködteti szolgá|tatásait' A minőségi standardok ugyanis egy olyan, európai
kiválóság model|t közvetítenek, ame|y bárme|y európai TF szo|gáltató számára
e|érendő cé|ként szolgálnak.

Dolgozói Klub

A projekt a 6 hónapos fogla|koztatási szakaszban és a projekt időszak alatti
utókövetés során a munkába á||t cé|csoport tagok számára ún. Do|gozói Klubot hoz
!étre. A havonta egy alka|ommal megrendezendő k|ubfoglalkozás onsegĺtő
csoportként műkodik, me|ynek cé|ja a bevont célcsoport hosszú távú
foglalkoztatásának támogatása, szocia|izáciĄának elősegítése. A Dolgozói K|ub a
csoportot egyben tartja, |ehetőséget ad önismeretĹik, onbizaImuk erősítésére,
személyiségfej Iesztésre, konf| i ktu skeze |és re.

A k|ubfog|a|kozások a|kalmat adnak a hason|ó he|yzetben lévő, hason|ó
prob|émákkal kuzdő emberek talá|kozására, é|ményeik, tapaszta|ataik
megbeszélésére, a k|ubvezetőknek (fog|alkozási tanácsadóknak) pedig arra, hogy
folyamatosan nyomon kovessék Í.igyfe|eĺk munkavá||alását, és szlikség esetén
segítsenek. igy a Dolgozói K|ub egyben a csoportos utókövetés eszköze is. A k|ub
segíti a munkahelyi kapcsoIatokban megjelenő prob|émák (beilleszkedési
nehézségek) keze|ését, a társas kapcsolatok kialakításának e|ősegítését, valamint a
közösségheztaĺtozás megé|ését' A k|ubfog|alkozások eszköztára igen vá|tozatos: a
klubvezetők kü|onböző szituációs játékokat, egyéb játékokat, fe|adatokat hoznak az
egyes fogla|kozásokra, de teret kap a spontán és irányĺtott beszélgetés, egyéni
beszámoló is.

Projektértékelési tevékenység

A Sa|va Vita A|apítvány a projekt során folyamatosan végez te|jesĺtmény-éttékelést.
Célja a partnerek egytittműködésének, a projekt előreha|adásának és a vál|a|t
tevékenységek eredményének vizsgálata ' Az értékelést strukturá|t te|jesítmény-
fe|mérő kérdőívekke| (szervezeten be|Ül, az Ügyfelek korében és a munká|tatokka|)
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végzik az a|apitvány munkatársai, majd a kérdőíveket elemzik és jelentést készítenek
a kapott információk alapján.

3.2.2. Partneri kapcsolat kialakítása helyi önkormánvzatokkal
A Sa|va Vita Alapítvány szorosan együttműködik a helyi onkormányzatokka| és
intézményeikkel, így biztosítva a munká|tatói igények és a munkavá||a|ói képességek
i||eszkedését. Fele|ősségte|jes egyÜttműkodést kíván a munkáltatókka| azon munkakorök
meghatározása, ame|yeket a kozvet|en cé|csopoń á||áskereső ügyfeIeĺ betölthetnek
elsősorban a CSMHGY program gyakor|ati helyeként, eset|eg - opcioná|isan - a TF
szo|gá|tatás a|att a megfe|e|ő munkahe|y keresése, megta|álása és fenntartása során. A
pá|yáző munkatársainak fe|adatai közé tartozik, hogy a sértilt ugyfé| képességeirő|
információt szo|gá|tassanak, betanítását, bei||eszkedését támogassák, tájékoztatást adjanak
a fogyatékos szemé|yek a|ka|mazásához e|nyerhető aktuá|is á||ami támogatásokró|, és
segítséget nyújtsanak a fog|a|koztatás során fe|merülő eset|eges problémák megoldásában.
Mive| az onkormányzatoknak alig van személyes kapcso|ata a cé|csoportta|, a projekt
információkat biztosĺt számukra a célcsoport sajátosságairól, a betanítás a|att szemé|yes
kontaktust alakít ki a sérü|t és ép munkavá||a|ók kozott a foglalkozási tanácsadók
segítségéve|. Mindez kia|akítja és e|méĺyíti a kozintézmények és a non-profit szervezet
közotti munkakapcso|atot, és mega|apozza a hosszú távú együttműkodést a
fogyatékosságga| élő, megvá|tozott munkaképességű szemé|yek társada|mi integrációja
terén.

3.2.3' Munká|tatók tudatformálása

A Salva Vita A|apítvány á|ta| kifej|esztett, bizonyítottan hatékony munkaerő-piaci
szo|gáltatások komp|exitását az adja, hogy nemcsak a fogyatékosságga| élő
ügyfe|eket segíti hozzá a sikeres elhelyezkedéshez, hanem a munká|tatók számára
is praktikus tudást nyújt a fogyatékosság kezeléséhez.

A projekt során a Salva Vita A|apĺtvány szakemberei folyamatosan nyújtanak
információt a projektben résztvevő munká|tatók (gyakorlati helyek és fogla|koztatók)
vezetői és munkatársai számára a társadalmi fe|elősségvá|laláshoz kapcsolódó
kérdésekben, az akadá|y-mentesítésrő|, a befogadó munkahely elonyeiről, i||etve a
fogyatékossággal é|ő m u nkavá|lalók fog |a|koztatásának H R vonatkozású kérdéseiro|
tréninget tartanak számukra. Budapest V!!I' kerületében a projekt során osszesen 2,
a Xvlll. kerÜletben 1 alkalomma| tartanak a szervezet szakemberei 4-4 órás
munká|tatói tréninget az önkormányzati intézmények vezetői és munkatársai
számára' Egy tréningen át|agosan 12 fő részvételéve| számo| a projekt, ami azt
jelenti, hogy a munká|tatói o|da|ról a projektben 36 fő bevonása, érzékenyítése és
motivá|ása történik meg a fogyatékossággal élő személyek integráciőja érdekében.

ají#ťí#

ľ.'ďí|p'.!'t#lfitffi

xvlll. kerület

Budapest XV|ll. kerÜ|ete két onál|ó te|epÜ|és, Pestszent|őrinc és Pestszentimre
egyesĺtéséve| jott létre, 1950-ben. A XVlll. kerĹi|et mind területe, mind
népességszáma a|apján a |egnagyobb fővárosi kerllletek kozé tartozik, terÜlete: 38
négyzetkilométer, áIlandó |akosainak száma:96.108 fo. E mutatók a|apján a XVlIl.
kerÜlet terü|etének nagysága szerint a negyedik, lakossága szerint az ötödik
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legnagyobb fővárosi kerü|et. A lakosok aránya: Pestszent!órinc 79o/o, Pestszentimre
21o/o. A két városrész között terÜl el a Péterhalmi-erdő.

A kerÜlet főleg lakóje||egű peremkerü|et, többségében alacsony szintszám(l, |aza
családi házas beépítéssel, több intenzĺv beépítésű |akóteleppe| és néhány fontosabb
ipari létesítménnye|. A kerÜlet terÜletén fog|a| helyet Budapest és az ország
nemzetközi repĹi|őtere, Ferihegy, s itt működnek a kovetkező országos jelentőségű
intézmények: országos Meteorológlai Szolgálat Kozponti E|őrĄelző, Kozponti
Légkörfizikai Intézet.

A keru|et gazdasági kornyezetének stabil terÜ|etei:

- Elismertséget szerzett a városrész fővárosi szinten; Pestszentlőrinc-
Pestszentimrét és kornyékét úgy tartják számon, mint kockázatmentes befektetési
régiót, aho| a megva|osĺthatóság kapcsán figye|embe vett fe|téte|ek egyértelműek
és valósak.

- Potenciá|isan kieme|kedő minőségĹi és hatékonyságú a gazdaságszervezés
válla|kozói és intézményi háttere (Vá||a|kozőiKozpont, RVA, Kamarák stb.).

- Je|entős terÍ.iletfej|esztési potenciál áll rende|kezésre.
- A mikrogazdaság (kisvá||alkozói, szo|gáltatói háttér) kreatív és gyors reagá!ású.
- A válIa|kozik nyitottak az önkormányzatta| történő egyÜttműkodésre'

A gazdasági környezetben Ęĺő |ehetőségek:

- Regioná|is áruforgalmĺ, árukeze|ési, logisztikaifunkciót el|átó kozponttá válhat'
- Erős regionális szubcentrummá válhat a budapesti metropo|isz és a Közép-

magyarországi Régió metszéspontjában, ha tudatos kooperáció a|akul ki az
onkormányzat és potenciálls önkormányzati, gazdasági és társadalmi partnerei
kozött.

- A kerü|et gazdaságának szerkezete kedvez - a |akikörzeti je|leg megerősĺtése
me||ett a - he|yi adottságokra építő társada|omfej|ődési, ,,po|gárosodási''
folyamatnak, ami magában hordja egy igényes, magas minőségű é|ettér
kia|aku!ásának a lehetőségét.

A munkanélküliség csökkentése terén, illetőleg a hátrányos he|yzetű munkavá||alói
csoportok esélyegyen|őségének e|őmozdĺtása terén kiemelkedő szerepe Van a XV!l!.
kerÜletben található Közép-Magyarországi Regioná|is Munkaügyi Központnak, a
XVllI. kerületi Közmunka Egyesü|etnek és Dé|-pesti Régió kerĹjletei á|taljóváhagyott
- a speciá|ls terü|eti igényeit figye|embe vevő - kozos Foglalkoztatási stratégiának'

Az onkormányzat 2004-ben jogi|ag átruházta a Közmunka Egyesü|etre a
fog|alkoztatás megszervezését. Ez a - kerü|et civi| koncepciójáva| összhangban lévő
- |épés je|en|eg Budapesten egyedülál|ó konstrukciot eredményezett. A XV|ll. keru|etĺ
fog|aIkoztatási mode|| több szempontbó| példaértékű' A Közmunka Egyesu|et
csakúgy, mĺnt a he|yi önkormányzat nagyon fontosnak és cé|szerűnek tartja a
közhasznú-, közcé|ú munkát a munkanélküliség keze|ése céljábó|. Az elvégzett
fe|adatok értéket teremtenek, mind anyagi, mind erkolcsi vonatkozásban.

2006-ban a RoP 3.2'1. konstrukcióban megvalósu|t pá|yázat keretében a Dé|-pesti
régió kerÜ|etei (beleértve a XV|l!. kerÜletet), a speciá|is teru|eti igényeit figye|embe
véve, közos FogIaIkoztatási Stratégiát dolgoztak ki, me|yben közreműkodő
partnerként részt vett a Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Kozpont, a
BK!K, az UniCredit Bank és a XVlll. kert.i|eti Közmunka EgyesÜ|et. Az öt kerĹj|et
együttesen fogalmazta meg a fog|aIkoztatással kapcso|atos cé|kitűzéseket,
kido|gozta a fog|akoztatási stratégiát (2007-2013.) A foglalkoztatási stratégiában a
nők, a pá|yakezdők, a fogyatékka| élők, a megvá|tozott munkavégző képességűek,
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az idősek, a vállalkozők, a romák, a munkanélkÜ|iek igényei, szÜkség|etei kertilnek
előtérbe.

3.4. A PRoJEKT HATÁSAINAK ELEMZÉSE
- A projekt e!ősegíti a régióban a munkanélkü|iségi ráta csökkenését, azá|ta|, hogy
értelmi sérü|t és autizmussa! é|ő embereket juttat munkához a nyĺ|t munkaerő-piacon.

. A projekt có|csoportja kikerül a tartósan munkané|küli hátrányos he|yzetből'
életminőségük, önértékelésÜk, társadalmi e|fogadásuk nő; megtörténik társada|mi
integrációjuk; aktív keresőkké vá|nak, öná|lóságuk nő.
- A projekt fe|tárja azokat a kiaknázatlan önkormányzati intézményekben betölthető munkahe|yi
fe|adatkoröket, me|yek e|látására kiválóan a|ka|masak |ehetnek az érte|mi sérÜlt és autista
szemé|yek, így a munkáltató onkormányzatok első kézbő| kaphatnak informácĺót és
szerezhetnek tapaszta|atot a sérü|t fiata|ok munkavégző képességérő|.

- A projekt keretében a Salva Vita Alapítvány a közszÍérábő| Von be a
fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatása irányában nyitott, befogadó
szem|é|etű munká|tató intézményeket. Ez azért pé|daértékű, mert ez a munkáltatói
kör ez idáig alig alkalmazott érte|mi sérü|t és autista munkavállalókat.

- A kozszféra társada|mi befogadói szemléletének továbbfejlesztéséve| a projekt
model|értéket képvisel, példát mutat más hazai közintézményeknek a társada|mi
befogadás teriiletén' A régióban működő önkormányzatok és intézményeĺk a
projektben együttmÚködő partnereknél bevált jó gyakor|atot meglsmerve
motivá|tabbak |esznek a megvá|tozott munkaképességű emberek a|ka|mazására,
befogadására, így novekedhet a régióban a sokszínĹiségi po|itikát bátrabban
a|ka|mazó munká|tatók száma.

- A Sa|va Vita A|apítvány által nyújtott munká|tatói trénĺngek során, i||. a
közintézmények csMHGY és TF programokban válla|t szerepének köszonhetően a
budapesti V|lI. és XVlIl. kerÜ|eti önkormányzatok intézményeinek vezetői és
munkatársai fe|készÜlnek a fogyatékossággal éllő, megvá|tozott munkaképességű
munkavá|lalók befogadására, tájékoztatást kapnak az érte|mi sérü|t és autizmussal
élő sze mélye k fog la lkoztatásá nak sajátosság a i ró|.

- A projektben résztvevő befogadó munkahe|yek humán erőforrás
menedzsmentjének pozitív, befogadó szemlélete, i||. igénye a sokszínűségi po|itĺka
tény|eges megvalósítására e|ősegíti a Íőpá|yázó civi| szervezet és kozszféra közötti
hosszú távú együttműködést, me|y kihat a régióban élő megváltozott
m u n kaképesség ű m unkané|kÜ li emberek helyzetének jobbá tételére.

- A projekt mode||értékű szektorközi egyÜttműkodést hoz !étre azá|tal, hogy a
fogyatékossággaI élő szemé|yeket közintézmények fogják fog|a|koztatni egy civi|
szervezet á|tal nyújtott alternatív munkaerő-piaci szolgáltatás segítségéve|.
- A kozintézményekné| fogyatékosságga| é|ő szemé|yek befogadásávaI erősodĺk a
munkahe|yi kohézió.
- A séru|t emberek fog|a|koztatása javítja az adott önkormányzat hírnevét, kü|ső-be|ső
megíté|ését.

4. A PRoJEKT MEGVALósĺĺHłrósÁcÁľłK szERVEzET| KERETE!

4.1. A PRoJEKTGAZDA BEMUTATÁSA

A Sa|va Vita A|apítvány kiemelten közhasznú szervezet, a FAT á|ta| akkreditá|t
felnottképzési intézmény,, melynek célja a fogyatékosságga| élő személyek



fejlesztése, társadalmi bei!leszkedésük e!ősegítése, integrá!t munkaerő-piaci
fog |alkoztatásuk megvalósítása.

Az a|apítvány legfőbb dontéshozó szerve az 5 fős kuratórium. A szervezet munkáját

t9Y három főből álló menedzsment irányítja (Vég Katalin, ügyvezető igazgató, Jásper
Eva, szakmai vezető és Heidl Szilvia, pénzügyi vezető). Ae' alapítvány
a|apszolgáltatásainak vezetői: Munkahe|yi Gyakorlat program és Támogatott
Fogla|koztatás szo|gá|tatás: Jásper Éva, munkáltatói programok: Csányi Zsuzsanna.
A szervezet a pályázat beadásakor 18 munkatársat a|ka|maz, közü|Ük négy fő
gyesen/gyeden van.

A projekt végrehajtásáért az ugyvezető igazgató fe|elős, annak megva|ósĺtását a
Munkahe|yi Gyakor|at Program és a Támogatott Foglalkoztatás szo|gá|tatás
szakemberei közösen végzik, mely szervezeti egységeket a szakmaivezető trányít1a.

A szervezet 1993 óta dolgozik a hátrányos helyzetű, e|sósorban a Budapesten és
vonzáskörzetében élő fogyatékos szemé|yek esé|yegyen|őségéért, társadalmi
integrációjának megva|ósításáért. Fő szolgáltatásai a Támogatott Fog|a|koztatás (TF)
és a Munkahelyi Gyakorlat (MHGY) program. A két program együttesen a szervezet
megalaku|ása óta kb. 2800 fogyatékosságga| é|ő szemé|ynek nyújtott
szoIgá|tatásokat. A szoIgá|tatások rész|etes leírását jeIen Megva|ósíthatósági
tanu|mány 3'2.1 . pontja taĺta|mazza.

A szervezet a|aptevékenységein tú| számos szervezeti és szakmai fejlesztést is
megvalósított működése során. Szolgáltatásainak, tevékenységeinek célcsoportja
bóvÜlt, nőtt akkreditált képzéseinek száma, és számos módszertani fej|esztést hajtott
végre. 201O-ben alternatív munkaerő-piaci model|programot dolgozott ki autista
személyek részére a Fogyatékos Szemé|yek Esélyegyen|őségéért Koza|apítvánnya|
együttműkodve.

A Salva Vita A|apítvány cé|ja továbbá, hogy az üzleti szféráva| összefogva
munkaerő-piaci programjai révén növelje a fogyatékos emberek foglalkoztatásának
arányát, erősítse társadalmi integrációjukat. A munká|tatók számára szervezetre
szabott szoIgá|tatásokat nyújt (p|. fogyatékos-ügyi átvilágítást, tanácsadást,
esélyegyen lőség i trén i ngeket).

A számukra szevezett Munká|tatói Fórumok és munká|tatói tréningek a munká|tatók
etérésének újszerű és hatékony eszkozei annak érdekében, hogy a cégek
döntéshozo pozíciókban !évő vezetői, i||etve a döntés-e|őkészítő munkát végző
szakértők nyitottabbá váljanak a fogyatékka| élő személyek munkavégző
kapacitásának megismerésére. Jelen|eg a szervezet kb. 2o0 munkáltatóva| áll
mindennapi, rendszeres kapcsolatban.

Fenti céljának elérése érdekében az a|apítvány 2010-ben a civi| szférában
egyedü|álló kezdeményezéseket is megvalósĺtott. A ,,Fogyatékosság-barát
munkahely'' e|ismerést a szervezet egyĹitt a Nemzeti Erőforrás Minisztériumma|, az
American Chamber of Commerce in Hungary-va|, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú
Egyesü|ette| vezette be, hogy az á||áskereső fogyatékos emberek és a
fogla|koztatásukra nyitott munká|tatók egymásra találását támogassa' Az elismerés
megszerzését követően a munká|tato jogosuIttá válik a |ogó használatára, melyet
á|láshirdetéseken, je|entkezési |apokon, a toborzás során haszná|t anyagokon,
továbbá a munkatársakka| va|ó kommunikáció során alkalmazhat' 2012-ig 17 cég
te |jes ítette s i ke rese n a pá|y ázati fe |téte|e ket.

Az alapĺtvány kezdeményezésére 2010-ben megalaku|t Magyarország e|ső
önszabályozó, munká|tatókat tömörítő, esélyegyen|őségért kuzdő szakmai és
érdekvéde|mi szervezete, a Munká|tatók Esé|yegyen|őségi Fóruma EgyesÜlet (MEF).
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Az a|apítók között több, egyenként is sok ezer embert foglalkoztató magyar és
mu|tinacionális társaság van, amelyek törekszenek az esélyegyenlőséget biztosító
foglalkoztatási gyakorlat megva|ósítására, és elkötelezettek a továbbfej|ődés,
jobbĺtás iránt.

Az alapĺtvány intenzĺven fog|a|kozik minőségbiztosítással és minőségfejlesztéssel is
szervezeti szlnten. 2009-ben elnyerte az EFQM (European Foundation for Quality
Management) ,,E!köte|ezettség a KiválTságért'' elismerést, ennek megfelelően
fo|yamatosan végez elégedettségmérést az ügyfelek, a doIgozők, a munká|tatók és
egyéb partnerek vonatkozásában. Ezze| a nemzetközi intézmény által kiadott
minősítéssel a szervezet partnereinek és munkatársainak is bizonyítja, hogy
szolgáltatásai és műkodési képességei megfele|nek az európai standardoknak.

4.2. A MEGVALósĺrÁsgnľ{ RÉszrvrvŐ pRnrNEREK BEMUTATÁSA

Bffi"

Budapest XVt l t. kerü |et Pestszent!őri nc - Pestszenti m re on kormánvzata

A kerületnek mintegy 2800 kozszolgá|ati dolgozója van.

2011-ben a XVIlI. kerü|eti Önkormányzat elnyerte a Fogyatékosság-barát munkahely
e|ismerést' Az e|ismerést az önkormányzat azért kapta, mert pozitívan fogadja a
megváltozott munkaképességű munkavál|alókat. lntézményeiben jelen|eg 30
fogyatékosságga| é|ő munkavá||aló dolgozik elsősorban 4, illetve 6 órás
munkaidőben több fajta munkakorben: mint pedagógus, hivatalsegéd, gazdasági
ügyintéző, kertész, portás vagy takarĺtó. lntézményei továbbra is készen állnak arra,
hogy fogadják az Új munkaerőt, ezért nyitottak a megvá|tozott munkaképességű
m unkévá]laIók je|entkezése e|őtt.

TerÜleti szinerqia a XVlll. kerÜ|et stratéqiáiva|, koncepcioiva|

A kerületben gazdasági terü|eten különos hangsúlyt kap a stratégiaa|kotás, a tudatos
tervezés, ame|ynek egyik középtávú dokumentuma Pesŕszentlőrinc-Pestszentimre
Gazdasági Programja (2004-2006). A projektben válla|t együttműködés a kerület
Gazdasági Programja következő a|ape|veinek megvalósu|ását segíti e|ő:

- a munkanélkülíség a|acsony szinten tartása, aktĺv fog|alkoztatáspolitika
megvalósítása;

- a gazdaság igényeire is nyitott, a munkaerő-piaci kihívásokra reagá|ó humánerő-
fej |esztési stratég ia megvalosítása.

A Gazdasági Program az önkormányzat rövid távú célkitűzéseként nevezi meg a civi|
kapcso|atok erősítését, az egytittműködést a civil szervezetekke|, érdekvédelmi
szervezetekkel, ill. részĹjkre támogatás biztosítását'

Az onkormányzat rende|kezik Esélyegyenlősegi Teruvel, Esé|yegyen|oségi programja
megvalósítása során kÜ|onos hangsú|yt fektet az Úi országos Fogyatékosugyi
prog ram ban meg határozott a|apelvek érvényesítésére.

A terv jelen projekthez kapcso|ódó alapvetó céljai:

- a |akosság helyzetének megfele|ően a he|yben leginkább érintett csopońok (idősek,
fogyatékka| é|ok, roma lakosság) helyzetének javítását cé|ző intézkedések és
feladatok prog ramszerű tervezése ;



- az egyes érintett csoportok tagjainak helyzetét javító intézkedések á|tal valós
változások előidézése;

- a he|yi identitás erősítése és a |akosság komfortérzetének növe|ése, a társada|mi
kohézió és szolidaritás erősítése;

- a fogla|koztatás terüIetén a hátrányos helyzetű munkavá||a|ói csoportok munkaerő-
piaci he|yzetének javítása, a munkanélkÜliség csokkentése;

- az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a fog|alkoztatási, az oktatási, az
egészségügyi, a szociá|is igazgatási, terü|etÍej|esztési cé|ok osszehangolása.

Az önkormányzat rendelkezik Szolgáltatásteruezési Koncepcióval is. A koncepció
alapelvként rögzíti a szo|gáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód
koveteIményének érvényesítését. Esé|yegyenlőségi szempontból lényeges
törekvése, hogy a hátrányos heIyzetĹi csoportok esetében prioritásokat határoz meg,
így a fogyatékos személyek társada|mi integrációjának erősítését, az akadálymentes
környezet megva|ósítását, a szemé|yi segítés fe|tételeinek kia|akítását.

Je|en projekt keretében a XVlIl. kerÜ|eti Önkormányzat oktatási-nevelési, szociá|is és
közművelődési intézményeiben (pl. idősek gondozási központjai, óvodák, isko|ák,
csa|ádsegítő központok, stb) biztosítja a projekt tevékenységei kozul a célcsoport
fe|készítése során a csMHGY programba kerü|ők gyakorlati he|yeit és a TF
szolgáltatásban résztvevők munkapróbáinak he|yszíneit.

4.3. A PRoJEKTGMDA PRoJEKTHEZ KAPcsoLóoó TAPASZTALATAINAK
BEMUTATÁSA

A Satva Vita A|apítvány a pá|yázat benyújtásakor egy |ezárt és két fo|yamatban |évó
ké pzés i -fog I a l koztatá s i p roj ektn e k is p roj e ktgazdĄa.

A ,,Do|gozni akarok! - Érte|mi sérÜ|t emberek a nyí|t munkaerő-piacon'' cĺmű projekt
2008. 07. 01-tő| 2008. 12' 31-ig tartott (HEFOP/2.3'2-0512-2005-10-007911-2.) a
,,Fej|esztéskozpontú a|ternatív munkaerő-piaci szolgáltatások'' program keretében. A
szervezet projektben komp|ex munkaerő-piaci szo|gá|tatást nyújtott ügyfeleinek, nagy
figyelmet fordítva a munká|tatói o|da|ra is (informálás, munká|tatii ta|á|kozók). A
projekt Támogatott Fog|alkoztatással (TF) összefüggő tevékenységei kiegészültek a
munkáltatók érzékenyítésével, fe|vi|ágosításáva!. A Salva Vita A|apítvány
projektjének cé|csoportja Budapesten és a fóváros agg|omeráciĄában é|ő, 16-60 év
kozotti tanulásban akadá|yozott (enyhe éńelmi sérü|t), érteImiIeg akadá|yozott
(középsú|yos értelmi sérü|t), enyhén autista Vagy autisztikus, a|acsony
iskolázottságú, epi|epsziáva| é|ő, illetve részképesség zavarra| é|ő emberek vo|tak. A
projekt o|yan mode||-programot hozott létre, mely a fogyatékossággal élő Ügyfelekkel
va|ó kapcsolatfe]véte|, majd képességfelmérés után, az egyéni képességeknek
megfele|oen fog|a|kozott tovább az ügyfelekkel vagy a Támogatott Foglalkoztatás
(TF) vagy a Munkahelyi Gyakor|at (MHGY) program eszközeinek segítségéve|, il|.
ezze| párhuzamosan a munká|tatók bevonásával he|yezte e| az Ĺigyfe|eket a nyílt
munkaeropiacon.

A ,,HelyÜkre kerulnek a hiányzi |áncszemek'' - Érte|mi sérü|t és autizmussal étő
szeméýek fog|a|koztatása gyorséttermĺ |áncná| oÁMoP 2.4'2' 8-0912-2009-0001.)
projekt 2010' augusztus 31. _ 2012. aug. 30-ig tart. A projekt tevékenységeit Salva
Vita A|apĺtvány a Támogatott Foglalkoztatás és Munkahe|yi Gyakorlat szolgá|tatások
komp|ex módszertanait fethaszná|va hajtja végre. A projekt 20 érte|mi sérü|t, illetve
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autista szemé|yt Von be, közÜ|Ĺik 16 főt helyez munkába a konzorciumi partnernél,
ezze| növelve a befogadó munkahe|yek számát és a tartós foglalkoztatást, integrációt
biztosítva a célcsoport számára. A projektben konzorciumi partnere a McDonald's
Magyarországi Étterem Há|őzat Kft' A projekt jelen pá|yázat benyújtásáig két
elfogadott projekt e|őrehaladási jelentéssel rende|kezik, a megva|ósítás sikeresen
zĄ|ik. A támogatás összege:51 126 536 Ft'
pz. ''Át|épjuk az akadályt! - Munkavál|a|ásra fe|készĺtő program értetmileg
akadályozott személyek részére (TAMOP 5.3.1 . c-o9l1-2012.0003.) az ,,Első |épés -
a|acsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálli életvite|t
e|ősegítő programjai'' című pá|yázati konstrukció keretében' A projekt 2010. június 1-
tő| 2012. május 31-ig tart. 32 értelmileg akadályozott inaktív személynek nyújt
e|méleti és gyakor|ati oktatást otvöző speciális programot, életminőségÜk javítása és
társadalmi integrációjuk elősegítéséért. A projekt keretében a szentezet a Családi
Munkahelyi Gyakor|at program elemeit használja fel a megva|ósĺtás során,
összehangolva azokat a pá|yázati kiírásban fog|alt tevékenységek és szolgáltatások
koréve|. A projekt jelen pá|yázat benyújtásáig két elfogadott projekt e|őrehaladási
jelentéssel rendelkezik, a megva|ósítás sikeresen zaj|ik. A támogatás összege: 38
394 848 Ft.

4.4' A PRoJEKTBEN RÉSZT VEVoK SZAKMA! KoMPETENCń|NAK
BEMUTATÁSA

Vég Katalin: Végzettségét tekintve közgazda, szociálpolitikus és szociális munkás.
Diplomáit a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, és az ELTE-n, valamint a
Bristo| University-n (UK) szerezte. Egyetemi évei alatt, 1990-ben kezdett
önkéntesként érte|mi sérÜ|t emberekkel fogla|kozni, itthon és kü|fö|don. 1997-től
2000-ig a Kézenfogva A|apítvány munkatársa vo|t, aho| értelmi és halmozottan sérÜ|t
emberek számára igyekeztek családias lakóotthonok országos rendszerét kiépíteni.
2004-ben he|yezkedett e| a Sa|va Vita Alapĺtványnál, majd két évig fej|esztési
vezetőként doIgozott' 2006 februárja őta az ügyvezető igazgatói fe|adatokat !átja e|,
illetve részt Vesz a szervezet á|tal lebonyolított projektek egyes tevékenységeiben,

5. A szAKMA! MEGVAl-osĺrÁs RÉszLETEs ÜľemezÉse, Az EGYES
TEVÉ KENYs ÉG EKHEz REN DE LT KoLTsÉo ex (cAsH-FLoW KlM UTATÁs)

Tevékenvséoek Hónap Költséoek

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Toborzás x x x x x X x X X X

+dolgozói k|ub, tréningek, kiadvány, teljesítményértékelés, disszeminácio
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PRoGRAMoKBA'' cÍľrłÚ

Alulírott Dr. Kocsis Máté polgĺĺľmesteľ' mint a Budapest Fővaros VIII. keľület Józsefuaľosi

Önkoľmanyzat képviselője ismeľem és támogatom a fent megjelölt pľogram célkitiĺzéseit.

Kijelentem, hogy a pá|yázatban meghatáľozott célokkal egyetértek, azok megvalósításźlban a

Salva Vita Alapítvźnyt támogatom, amely pénzbeli támogatást nem ró az önkoľmányzat

terhére.

Nyilatkozom, hogy a Salva Vita Alapitvány (képviselő: Vég Katalin, székhely: 1073

Budapest, Eľzsébet krt. 13. III13., adőszám: |8057409-2-42) kedvezményezett źita|

megvalósuló, TÁMOP 1.4.1..1112. szźmń ,,lĺľtelmĺ séľült és autizmussal élő személyek

bevonása kiizösségĺ feladatokhoz kapcsolódó munkaeľő.piaci pľogľamokba'o elnevezésu

pá|yźzattámogatásaeseténegyüttmfü ödömakedvezményezettszeruezetteL.

Budapest, zllz.januar

Salva Vita Alapítvany
Végh Katalin

képviselő

Budapest Főváros VIII. keľiilet
J őzsefv źr osi Önkoľmányzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgármester

P.H. P.H.
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