
szakképzettsége egyre hangsúlyozottabbá válik, így a szakemberek számára 
is folyamatos kihívást jelent, hogy régi, már nem, vagy kevésbé piacképes 
szakmáikban megtarthassák pozícióikat, fenntarthassák meglévő 
vállalkozásaikat. Ilyen körülmények között különösen nehéz helyzetben vannak 
a legfeljebb csak alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező munkaerő-piaci 
szereplők. Szakképzettség vagy érettségi nélkül ma már szinte lehetetlen 
elhelyezkedni, így egyre inkább teret nyer az élethosszig tartó tanulás és vele 
együtt a már felnőtt korú személyek képzése és oktatása is — ezt az igényt 
szolgálják ki az OKJ-s rendszerű képzések is. Az OKJ-s képzések előnye, hogy 
a versenyképes szaktudás elsajátítása mellett a szakképzésekben részt 
vevőknek nem kell lemondaniuk meglévő jövedelmükről sem, így azon 
célcsoporttagok számára is elérhető és teljesíthető a piacképes szakma 
megszerzése, akik bár alacsony státuszú munkakörökben,  de  rendszeres 
jövedelemmel rendelkeznek. 
Az egyes képzésekre a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ (JSZSZGYK) projektmunkatársai delegálják a résztvevőket. 
A  szükséges képzések listáját a JSZSZGYK és a Munkaügyi Központ 
szakképzési igényfelmérésének, a valós elhelyezkedést és biztos jövedelmet 
garantáló, illetve a földrajzilag is ésszerűen behatárolható munkáltatói kínálat 
figyelembevételével állítottuk össze, azok megvalósítására külső, megfelelő 
akkreditációval rendelkező oktatási központokat kívánunk bevonni.  A  jelenlegi 
adatok alapján az alábbi OKJ-s képzések közül fogjuk kiválasztani a 
célcsoporttagok számára leginkább megfelelőket. 

bolti hentes 
burkoló 
cukrász 

• eladó 
• élelmiszer- és vegyiárú eladó 
• épületasztalos 
• gépi forgácsoló 
• gépi forgácsoló + CNC gépkezelő 
• kőműves 
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• női szabó 
• óvodai dajka 
• targoncavezető 
Képzési programjaink az akcióterületen élő, a foglalkoztatási- és gazdasági 
alprogram komplex programjainak keretében együttműködő egyének számára 
lesznek elérhetőek, a képzést nyújtó oktatási központok által nyújtott 
időrendben.  A  képzési programba a résztvevőket elsődlegesen a Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ delegálja,  de  azokra 
jelentkezhet minden, az akcióterületen élő, a képzési feltételeknek megfelelő 
célcsoporttag is egyénileg.  A  képzéseket megvalósító oktatási központok a 
projekt során közbeszerzési eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.  A 
képzéseket elsődlegesen a képzési központok oktatási helyszíneire kívánjuk 
delegálni,  de  szükség szerint a Kesztyűgyár Közösségi Ház meglévő 
infrastruktúrája is alkalmas a megvalósításra. 

Ill.  Kreatív nevelés — mentor program:  Olyan átfogó nevelési és oktatási 
program megvalósítása a cél, ami egyszerre integrál, nevel 
hagyományőrzésre, önidentitás-vállállásra, kulturális hagyományőrzésre, és 
kíván motivációt nyújtani a többségi társadalom értékrendjével, normáival való 
azonosuláshoz. Ezen túl cél, az olyan egyéni oktatás, ahol a tantárgyi 
követelmények elsajátítása a tanuló képességeihez igazodva, a megfelelő 
tantárgyi ismeretek szintjének meghatározásával egyénre szabott tempóban 
valósul meg.  A  hosszútávú, általános cél, olyan állampolgári attitűdre nevelés, 
amiben a gyermek nem kirekesztettként (legyen ez önkirekesztés vagy a 
többség általi kizárás), hanem megszólítottként van jelen. Összeségében a cél 
nem önmagában a tantárgyi felkészítés, hanem az oktatás és nevelés együttes 
biztosítása, ezért a célcsoport tagjait nem csak egyénenként, hanem az 
egyénekből felépülő közösségként kívánjuk kezelni.  A PET 25.  oldalán 
található  4.  táblázatában található demográfiai adatok szerint az akció területen 
élők száma összesen  5717  fő, korcsoportonkénti megoszlása  (26.  oldal  9. 
ábra) pedig a következő: a  14  éves és fiatalabbak  12,3%, 15-59  év közöttiek 
71,5%, 60  évnél idősebbek pedig  16,2%.  További adatokra támaszkodva 
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láthatjuk, hogy a célterület lakosságának iskolai végzettség szerinti 
csoportosítása alapján  Budapest  lakosságához arányosítva itt találjuk a 
legkevesebb érettségivel vagy felsőoktatású végzettséggel rendelkezőket, míg 
itt a legnagyobb a csak nyolc osztályt végzettek száma  (PET 18.  ábra,  33. 
oldal). Évről évre rendszeres a szolgáltatás iránti kereslet.  A  Kesztyűgyár 
Közösségi Házban működő  „Mentor  Program" hiánypótló szolgáltatás, mely 
lehetőséget nyújt a kerületi általános iskolák számára, hogy javaslatot 
tegyenek a normál oktatási keretbe nem, vagy csak nehezen illeszkedő 
gyermekek és fiatalok részére a magántanulói státusz választásának 
lehetőségére - ezzel esélyt biztosítva arra, hogy a tanulók a későbbiekben 
legalább alapfokú végzettséggel rendelkezzenek. Ezzel egyidőben lehetőséget 
biztosít minden iskolakötelezett, normál oktatási rendszerben tanuló gyermek 
és fiatal számára, hogy oktatási időn túl, ingyenes tantárgyi korrepetálásban 
részesülhessen.  A  Magdolna Negyed Szociális Városrehabilitációs Program  Ill. 
keretein belül felépített oktatási programunkban, folyamatos a résztvevők 
számának növekedése mind a délelőtti magántanulói oktatásban, mind a 
délutáni általános korrepetálásban. 
Iskolakezdéshez igazított program, amelyben a résztvevők (tanulók, szülők, 
oktatási intézmények egyaránt) elfogadják az együttműködés szabályait.  A 
program általános működéséhez elengedhetetlen a szociális ellátórendszerrel 
történő együttműködés megtervezése, ami tematikát és időbeli tervezést is 
jelent, továbbá az egyes iskolák intézményi rendezvényein, ünnepségein való 
részvétel, a tanuló osztályközösségével való kapcsolattartás rendszeres 
ápolása, a program működését bemutató vendégórák rendszeres 
prezentációja, ahová meghívást kapnak az adott tanuló, szülei, tanárai, 
családgondozója, a tanulókat delegáló intézményekkel történő rendszeres 
kapcsolattartás a tanulók előmenetelének egyeztetése céljából (havi 
számonkérése a tanulóknak, szaktanárok közti megbeszélés, tanterv 
egyeztetés, tanulmányi előmenetel ellenőrzés stb.), mind a szociális kohézió 
(közös kirándulások szervezése, intézmények közti sport- és oktatási 
vetélkedők, közös szülői értekezletek) erősítése miatt és a nem iskolai jellegű 
ismeretbővítés (múzeum, színház, tudományos és technikai kiállítások,  
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szakmabemutatók, stb.) 
A  programba résztvevő tanulókat a továbbiakban is külső szervezetek és 
intézmények, illetve az egyes családok delegálhatják. Együttműködő 
partnerként szeretnénk bevonni a 
• Kesztyűgyár Közösségi Ház gyermek és ifjúsági programjait koordináló 
egységet, 
• a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
(JSZSZGYK) családsegítőit és esetmenedzsereit, 
• a kerületi Családok Átmeneti Otthonának családgondozóit, 
• a kerületben működő általános iskolákat, 
• a területi Nevelési Tanácsadót 

Megvalósításuk tervezett 
kezdete 

2019.01.01. 

Megvalósításuk tervezett 
vége 

2021.06.30. 
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Tevékenységcsomag száma, 
neve 

FP3 / Egészségtudatos életmód programsorozat 

Tevékenységelem/ek 
megvalósításáért felelős 
partnerszervezet neve 

Józsefváros Közösségeiért  Nonprofit  Zrt. 

Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A  tevékenység illeszkedik  a  felhívás  3.1.1 Önállóan támogatható 
tevékenységek,  B)  Szoft típusú tevékenységek  h)  pontjához. 

A tevékenység/elemek 
indokoltsága 

Az  egészségtudatos magatartás az egyén viselkedésének, 
tevékenységének, általános életszemléletének az összessége annak 
érdekében, hogy minél hosszabb ideig, minél egészségesebb 
maradjon.  Az ember  testi, lelki, szellemi egészsége egy alapvető érték, 
melynek aktuális minősége/állapota egyértelműen kihat az egyén 
gazdasági és társadalmi aktivitására, éppen ezért egy fontos társadalmi 
törekvés  is. 

A  Magdolna-Orczy Negyed területén élő lakosok  a PET  és  a 
helyi igényfelmérések szerint, bár fővárosi viszonylatban igen magas 
arányban  (72%)  az aktív korúak csoportjából kerülnek ki, az általános 
egészségügyi állapot rendkívül kedvezőtlen. Magas  a  tartós- és 
krónikus betegséggel, a mentális- és lelki problémával illetve a 
különféle szerhasználattal és függőségekkel küzdők aránya. 

Az  akcióterületen és közvetlen környezetében számos szervezet 
és intézmény végez olyan irányú tevékenységet melynek céljai 
szorosan kapcsolódnak  a  megvalósítani kívánt programsorozatunk 
egyes céljaihoz. Így  a  tervezett tematikus programok megvalósítására 
az alábbi szervezeteket szeretnénk felkérni együttműködésre: 

Józan Babák Egyesülete/MEJOK, Félúton Alapítvány, Külső 
Józsefvárosi Református Egyházközség és Református Diakóniai 
Alapítvány, Hazavárunk Alapítvány, Fiatalokat, Egészséget, Családot 
Segítő Közhasznú Egyesület (FECSKE), Józsefvárosi Polgárőr 
Egyesület és  KOTE,  Orczy Egyesület, Nagycsaládosok Józsefvárosi 
Szervezete, BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság, Szent Kozma 
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Egészségügyi Központ, Társak a Teleki Térért Egyesület, Magdolna 
Negyed Egyesület, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ nappali ellátást biztosító intézményei, Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék és a Biztos Kezdet Gyermekház, Ébredések Alapítvány, 
Félúton Alapítvány — Orczy Klub, MTK Sportegyesület, Józsefvárosi 
Mentőállomás, Fellegajtók Nyitogató Alapítvány,  Magyar  Vöröskereszt 
Józsefvárosi Szervezete, Józsefvárosi KEF, JÁSZER. 

Közvetlen célkitűzések Az egészségtudatos életmód egy olyan, rendszerességet igénylő 
magatartási  forma,  melyet életkortól függetlenül tanulni és gyakorolni 
lehet. Az egészségtudatos életmód feltételezi az egyén mindazon 
szándékát, hogy mind fizikai, mind szellemi egészségét megóvja — 
ennek a szándéknak a része a tudatos táplálkozás, a rendszeres 
testmozgás, a káros élvezeti cikkek használatának elkerülése, a 
személyes és a környezeti higiéniára fektetett hangsúly és a lelki 
egészség megóvása. 
Az „Egészségtudatos életmód" - programsorozatunk egyik elsődleges 
célja a preventív egészségmagatartás (aktív és tudatos cselekedetek) 
elsajátításának elősegítése.  A  program további fontos célja, hogy a 
projekt, tavasztól őszig terjedő időszakaiban, évente három 
alkalommal, tematikus formában, minden, az akcióterületen és annak 
közvetlen szomszédságában élő generáció számára olyan informális 
tudást biztosítson, amely hatékonyan segítheti elő a testi, lelki és 
szociális jóllét állapotát. 
A  programsorozat kiemelt célja az érintett célcsoporttagok tudatos 
egészség-integrációja mind a helyi közösségekben, mind a családi 
életközösségekben, továbbá az, hogy az egyének képessé váljanak az 
őket érő terhelésekhez való alkalmazkodásra - ezzel is elősegítve lelki, 
fizikai és társadalmi egyensúlyuk megteremtését. 
Hosszú távú cél az életkörülményektől független egészségtudatos 
magatartás elsajátítása. 
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Érintett célcsoport	 Elsődlegesen az akcióterületen élő lakosok, illetve az akcióterülettel 
szomszédos lakónegyedekben élők.  

Tevékenység részletes szakmai A  programsorozatot a projekt megvalósítási szakaszában összesen  7 
leírása alkalommal kívánjuk megrendezni. Minden esetben szabadtéri, 

családokat és egyéneket célzó, az egészségtudatos magatartást 
erősítő, prevenciós jellegű programokat szervezünk, így terveink szerint 
az egyes rendezvények során a fentiekben felsorolt szervezetek és 
intézmények részvételén túl egyéb helyi és külső szervezetek, 
szakemberek, művészek, sportolók, zenészek részvételére is 
számítunk. 
Az egyes rendezvények célja a helyi közösségek fejlesztése és a 
közösségi élmény alapú tanulás mellett a lakosok egészségtudatos 
magatartásának folyamatos megerősítése. 

Előre meghirdetett rendezvény, mely a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. - Kesztyűgyár Közösségi Ház saját szervezésében 
megvalósuló szakmai programsorozata lesz az alábbiak szerint: 

o Tevékenység elnevezése: Egészségtudatos családi nap 
Tevékenység helyszíne: Kálvária tér 
Tevékenység célcsoportja:  0-99  éves korig 
Tevékenység megvalósítási időszaka:  2019.  május,  2020.  május,  2021. 
május 
Tevékenység leírása: a Központi Statisztikai Hivatal 2010-es felmérése 
szerint a felnőtt lakosság többsége elismeri, hogy az egészség a 
biológiai adottságokon túl, főleg az egyéni hozzáálláson és az 
egészség megőrzésére tett erőfeszítéseken múlik leginkább — 
ugyanakkor az általános tapasztalat az, hogy bár az emberek rendkívül 
fontosnak tartják a jó egészségi állapotot, leggyakrabban semmit sem 
tesznek annak érdekében, hogy egészségüket megőrizzék, vagy még 
egészségesebbek legyenek. 
Az egészségtudatos életmód korunk egyik legfontosabb témája, melyet 

varrob
Írógép
    

varrob
Írógép
81



sokan (jellemzően az alacsonyabb társadalmi státusban élő egyének 
és családok) csak a kiváltságos, magas társadalmi pozíciót betöltők 
privilégiumának tartanak — pedig az egészségtudatos gondolkodás 
egyáltalán nem jövedelemfüggő. 
A  „Egészségtudatos családi nap" - program keretében ennek az 
általános szemléletnek a megváltoztatására törekszünk, célunk a rossz 
családi minták „öröklésének" megelőzése, így elsődleges 
célcsoportunk az anyák és a  0-3  éves korú gyermekek.  A  tervezett 
programjaink igazodnak az akcióterületen élő családok igényeihez. 
Nem célunk a frontális oktatás, sokkal inkább az élményközpontú, 
motiváló tanulás hagyományát szeretnénk megteremteni. Éppen ezért 
a tervezett programok és előadások jellemzően interaktív formában 
zajlanak. 
Az Egészségtudatos Családi Napon az alábbi programelemeket 
szeretnénk megvalósítani: színpadi programok, koncertek, kézműves 
tevékenységek, prevenciós jellegű előadások, családi vetélkedők, 
különféle bemutatók (pl. gyermek elsősegélynyújtás, stílus-divat, stb.), 
egészségügyi szolgáltatások (szűrővizsgálatok, véradás, étkezési 
tanácsadás stb.), ételkóstoló, baba-mama programok (ringató, 
babamasszázs, torna, stb.), információs- és tanácsadó pontok, ugráló 
vár, arcfestés, állatsimogató, tombola, szerencsekerék és egyéb 
családi nyeremények sorsolása, illetve családi fotózás. 

o Tevékenység elnevezése: Szenvedélyek Napja 
Tevékenység helyszíne: Kálvária tér 
Tevékenység célcsoportja:  0-99  éves korig 
Tevékenység megvalósítási időszaka:  2019.  július,  2020.  július. 
Tevékenység leírása: olyan témájú rendezvény, mely során a gyermek 
és fiatal korosztály számára lehetőség van megismerkedni az 
egészségtelen életvitel káros hatásaival, az egészséget kockáztató 
környezeti tényezőkkel és az egészségtudatos magatartás jótékony 
hatásaival.  A  „Szenvedélyek napja" program egyik célja lehetőséget 
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teremteni a különféle szenvedélybetegségek körüli tabuk 
lerombolására, a nyílt kommunikáció és párbeszéd megteremtésére 
Illetve a választható lehetőségek megismerésére. 
A  program során színpadi előadások, információs- és tanácsadó 
pontok, koncertek, vetélkedők, sportprogramok, kézműves 
tevékenységek, prevenciós célú előadások, bemutatók és 
egészségügyi szolgáltatások várják a fiatalokat. 
A  rendezvényt minden év júliusában, hétköznapon kívánjuk 
megvalósítani. 

o Tevékenység elnevezése: Őszi Egészségnap 
Tevékenység helyszíne: Kálvária tér 
Tevékenység célcsoportja:  0-99  éves korig 
Tevékenység megvalósítási időszaka:  2019.  szeptember,  2020. 
szeptember. 
Tevékenység leírása: minden embernek jogában áll eldöntenie, hogy 
miként és milyen életminőségben kívánja leélni az életét, ugyanakkor 
figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy az idősödés/öregedés 
érzésével való szembesülés sokak számára egy megterhelő lelki 
folyamat. Ezek a negatív lelki folyamatok nyilvánvalóan a hozott és 
tanult minták mentén ivódnak belénk, éppen ezért tartjuk fontosnak, 
hogy az egészségtudatos életmód elsajátításának lehetőségét az 
idősebb korosztály részére is biztosítani tudjuk. 
Magyarországon 2009-ben jelent meg az Idősügyi Nemzeti Stratégia, 
melynek legfontosabb célkitűzése az idősödők és idősek aktivitásának 
és függetlenségének megőrzése a szolidaritáson alapuló társadalmi és 
közösségi felelősségvállalás mellett. 
Az öregedés folyamatának számtalan olyan állomása van melyek a 
fenti alapelvek betartása/követése nélkül az idős emberek 
életminőségének drasztikus romlását eredményezik — erre számtalan 
példát ismerünk. Elmagányosodás, fizikai és szellemi leépülés, 
kiszolgáltatottá válás, méltóságvesztés. Ezt a folyamatot sok esetben 
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még inkább megnehezítik az idősekkel szembeni sztereotípiák, a 
generációk közti szakadékok gyakori elmélyülése és a családi-, 
társadalmi kapcsolatok fokozatos vagy drasztikus megszűnése. 
A  programunk célja, hogy olyan, az öregség bármely szakában lévő 
érintettekre fókuszáló családi napot szervezünk, melynek során a 
fiatalabb generációknak is lehetősége lesz megismerkedni az idősek 
családban betöltött szerepével, az időskorra jellemző különféle 
sajátosságokkal. Hogy közösségi szinten is megerősítsük az idős 
emberek méltósághoz, függetlenséghez, gondoskodáshoz és 
önmegvalósításhoz való személyes jogát. Ennek szellemében, a 
területen élő idősek számára lehetőséget biztosítunk, hogy a kellemes 
időtöltésen túl, megmutathassák az aktív időskor szépségeit és az 
élethosszig való fejlődés és tanulás jótékony hatásait. Az egyes 
programelemek kiválasztásában törekszünk az időskori életminőséget 
javító egészségügyi és művészeti tevékenységek kipróbálásának 
lehetőségére, a kreatív énkép megerősítésére, továbbá az egészséges 
életmódhoz szükséges alternatívák (étkezés, sport, közösségi 
programok, stb.) megismertetésére nem csak az idősebb, hanem a 
fiatalabb generációk számára egyaránt. 
A  program keretében zenés-, táncos színpadi előadások, örömtánc, 
főzőverseny, vetélkedők, idősek ki mit tud versenye, időskori 
szűrővizsgálatok (hallás, látás, diabétesz, bőrgyógyászati, vércukor- és 
vérnyomásmérés stb.), táplálkozási tanácsadás, egészséges 
étkezéshez kapcsolódó előadások — kóstolóval, torna, masszázs, 
tombola, „szuper nagyi" családi verseny, családi fotózás, kézműves 
kiállítás és vásár, kisállat (kutya, macska) egészségügyi tanácsadás áll 
az érdeklődők rendelkezésére. 
Az Ő szi Egészségnapot a projekt időszaka alatt, évente egy 
alkalommal, az Idősek Világnapját megelőzően kívánjuk megrendezni. 

Megvalósításuk tervezett kezdete 2019.01.01. 
Megvalósításuk tervezett vége 2021.06.30. 
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Tevékenységcsomag 
száma, neve 

FP4 / Munkahelyteremtés megváltozott munkaképességűek részére 

Tevékenységelem/ek 
megvalósításáért felelős 
partnerszervezet neve 

Moravcsik Alapítvány 

Illeszkedés a projekt 
célkitűzéseihez 

A  Moravcsik Alapítvány közhasznú szervezet célja a lelki betegségek 
megelőzése, a pszichoszociális fogyatékossággal élők rehabilitációja, 
valamint a társadalom mentálhigiénéjének javítása. Az Alapítvány a 
stratégiája kidolgozásánál figyelembe vette az „Európa  2020  Stratégia" 
ajánlásait, valamint az Országos Fogyatékosságügyi Program  (2015-2025.) 
alapelveit. Évek óta végezzük a pszichoszociális fogyatékossággal élő, 
megváltozott munkaképességű (mmk) munkavállalók foglalkozási 
rehabilitációját. 

MAGDOLNA — ORCZY NEGYED SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓS 
PROGRAM-ban  konzorciumi partnerként résztvevő Moravcsik Alapítvány 
célja az akcióterületen lakók munkaerőpiaci helyzetének javítása, valamint 
a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedés esélyének növelése, az 
elhelyezkedési nehézségek megkönnyítése. 

Illeszkedés a felhívásban 
meghatározott támogatható 
tevékenységekhez 

A  tevékenység illeszkedik a felhívás  3.1.2  Önállóan nem támogatható, 
választható tevékenységek, C) Foglalkoztatást elősegítő funkció a) 
pontjához. 

A tevékenység/elemek 
indokoltsága 

A megváltozott munkaképességű személyek hazai munkaerő-piaci 
helyzetét, foglalkoztatását illetően a KSH  2015.  I. negyedévi felméréséből 
származó adatok állnak rendelkezésre, amely alapján a megváltozott 
munkaképességű személyek 24,8%-a áll foglalkoztatásban, a nem 
megváltozott munkaképességű embereket tekintve ez az arány  75,2%. A 
munkanélküliségi rátát tekintve a megváltozott munkaképességűek  17,9%-

 

a  tekinthető munkanélkülinek, a nem megváltozott munkaképességű 
személyek  7,4%  - a. 
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Közel  70%-a (847  munkaadó) foglalkoztat megváltozott munkaképességű 
személyt.  A  munkaadók körében az  1-4  fő létszámban történő megváltozott 
munkaképességű személy foglalkoztatása a legjellemzőbb.  A  foglalkoztatott 
megváltozott munkaképességű személyekkel általánosságban elégedettek, 
az értékelésre használt  10  fokú skálán  (1-nem elégedett,  10-nagyon 
elégedett) 66%-uk adott 8-9-10-es értékeket,  45%-a  élne a célcsoport 
támogatott képzésének lehetőségével; leginkább varró, takarító, targoncás, 
logisztikai és adminisztratív jellegű képzések esetében szeretnék a 
munkaadók,  ha  azok támogatásra kerülnének (összesen több, mint  4.000  fő 
esetében). 
Az akkreditált foglalkoztatók esetében egyértelműen megállapítható, hogy a 
legnagyobb létszámot foglalkoztató terület a Feldolgozóipar, amelyen belül 
érdemes megvizsgálni, hogy milyen ágazatokban történik a foglalkoztatás. 
Kiemelendő a Textília gyártása és a Nyomdai és egyéb sokszorosítási 
tevékenységi ágazat. 
A 2015.  évben a központi költségvetés bevételét képező rehabilitációs 
hozzájárulásból befolyt  66,3  milliárd  Ft  alapján kiszámítható, hogy a 
munkaadók több mint  68.000  megváltozott munkaképességű személy 
foglalkoztatása helyett döntöttek a rehabilitációs hozzájárulás 
államkasszába történő befizetése mellett. Ez nemzetgazdasági szinten 
68.000  fő hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű személy 
számára jelenthetett volna betölthető munkalehetőséget, amennyiben a 
munkaadók a költséghatékony foglalkoztatás mellett megvalósítják a 
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását a rehabilitációs 
hozzájárulás befizetése helyett. 
A  megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásáról szóló 
vélemények:  A  kérdőív egyik kérdése arra irányult, hogy a munkáltatók által 
jelenleg foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók 
munkájával mennyire elégedettek. Egy 1-10-ig terjedő skálán — ahol az 1-es 
értékelés a „nagyon elégedetlen", míg a 10-es a „nagyon elégedett" volt - 
adhatták meg a munkáltatók a véleményüket.  A  válaszadók által adott 
átlagos pontérték  8,6  volt, amely alapján kijelenthetjük, hogy a kérdőívet 
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kitöltő foglalkoztatók alapvetően elégedettek a megváltozott 
munkaképességű személyek munkájával. Összességében a foglalkoztatók 
67%-a  „Nagyon elégedett", míg 31,5%-uk a „Közepesen elégedett" 
kategóriába sorolható a válaszait tekintve. 

Mi indokolja a Fejlesztő-Oktató Központ létrehozását? 
A  Fejlesztő és Oktató központ létrehozásának célja a pszichoszociális 
fogyatékossággal élők munkakészségének, testi és szellemi képességeinek 
munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése.  A  Moravcsik 
Alapítvány ezt a célt a munkavállalás elősegítését támogató kompetenciák, 
készségek fejlesztésével, kialakításával valósítja meg a mentális 
betegséggel élő megváltozott munkaképességűek körében. 
Első lépés a klienseknek a Fejlesztő foglalkoztatásra való felkészítése. 
Ebben a fázisban a cél a Szociális Törvény szerinti foglalkoztatás, majd a 
kellő fejlődést és előrehaladást követően a Munka Törvénykönyve szerinti 
foglalkoztatás lehet. 
Távlati célként „védett" foglalkoztatásra vagy a „nyílt" munkaerőpiaci 
részvételre nyílhat lehetőség. 
A  megfelelő készségek kialakításával, fejlesztésével a kliensek képessé 
válnak a munkafolyamatok elsajátítására, önálló munkavégzésre, a 
munkatársakkal való együttműködésre. Az így megszerzett 
kompetenciákkal az egyén alkalmassá válik a későbbiek során a védett vagy 
nyílt munkaerőpiacon történő munkavállalásra. 
A  Moravcsik Alapítvány segítséget nyújt a pszichiátriai betegséggel élő 
klienseinek a fejlesztés, képzés ideje alatt is az egészségi, pszichés 
állapotuk és szociális helyzetük javításában, meglévő képességeik és 
készségeik megőrzésében és megújításában.  

Közvetlen célkitűzések Az akcióterületen lakók munkaerőpiaci helyzetének javítása, valamint a 
megváltozott munkaképességűek elhelyezkedés esélyének növelése, az 
elhelyezkedési nehézségek megkönnyítése, a megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatási esélyeinek növelése a területen, egy 
Fejlesztő-Oktató Központ létrehozásával.  
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