
   

EGY SIKERES FOGLALKOZTATÁSI PROJEKT BEMUTATÁSA 

- A BUDA-KÖRNYÉKI LÁTÁSSÉRÜLTEK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE, MINT A HELYI KÖZÖSSÉG 

SZÁMÁRA ÉRTÉKTEREMTŐ SZOLGÁLTATÓ 

Bevezetés 

A látássérültek felkarolása hazánkban a 19. század közepétől számítható.1901-ben 
alakult meg – a korabeli dokumentum szerinti elnevezéssel – a Vakokat Gyámolító 
Országos Egylet. Kiemelném a „gyámolító” kifejezést, mert olyan tartalmi utalást 
hordoz, amely meghatározta a vak emberekhez való viszonyulást: a gyámságra, 
gondoskodásra utalás alá-fölérendeltségi viszonyt, a szülő-gyermek relációt 
feltételezte. 

Ez a gondoskodás már az akkori felfogás szerint is magába foglalta a vakok 
foglalkoztatását. Egy korabeli oklevélen olvashatunk a kosárfonásról és a 
zongorahangolás mesterségeiről, mint vakok által végzett tevékenységekről. 

Napjainkban a látássérült emberekkel kapcsolatos társadalmi attitűd és az 
érdekvédelem megújult, kilépett a többségi társadalom gyámsága alól, és önálló 
jogokat szerzett. A mai segítő folyamat legfontosabb eleme a látássérült emberek 
önálló életvitelének előmozdítása, az egyéni igények és készségek mentén. Ezt a 
folyamatot habilitáció, illetve rehabilitáció néven ismerjük. Legkiemelkedőbb 
eredménye az egyén munkával kapcsolatos készségeinek oly mértékű fejlődése, 
mely révén sikeres munkavállalóvá válhat, versenyképesnek bizonyulhat a 
munkaerőpiac kihívásaival szemben. 

Napjainkban azok a hagyományosnak nevezett tevékenységek, melyek a vak 
emberek munkavállalásához kötődtek, már nem tudják ellátni ezt a réteget. Ennek 
oka részben ezen szakmák elavultsága (pl. telefonközpontos), részben pedig az 
irántuk való igény csökkenése (ld. zongorahangoló). 

Ezzel egyidőben a változás folyamata egyre inkább előtérbe helyezte az informatikát 
és a hozzá kapcsolódó tevékenységeket, kiváltva a visszaszorított,elavult 
munkaköröket, versenyképességet kínálva ezzel egy újabb területen a látássérült 
munkavállalók számára. 

A BULÁKE foglalkoztatási projekt elemei 

A fentiekből kifolyólag, egyesületünk megalakulásakor főbb prioritású célként 
fogalmazta meg  a  munkához segítését a hatáskörébe tartozó látássérülteknek, 
azzal a rugalmas szemlélettel, hogy a megváltozott viszonyok között egyéni 
adottságok és igények, valamint képességek mentén teremtsünk munkahelyeket, 
felismerve  és kiaknázva a lehetőségeket. 

Hogyan lehet egy fogyatékosokkal foglalkozó szervezet a közösség számára 
értékteremtő szolgáltató? 

I. szakasz: Előkészítő szakasz 

1. Felmérés 

 A tagság felmérése: ki az, aki a munkavállaló korúak közül szeretne munkát 
vállalni, milyen végzettsége van, mihez ért? Mit szeretne csinálni, mivel 
foglalkozna szívesen? Milyen átképzésre, képzésre lenne szüksége ehhez? 



   

Előzmények:  

Mindenek előtt fontos ismerni a helyi adottságokat, erőforrásokat, kultúrát, 
szemléletet. Az adott társadalmi befogadó készséget és a piac felvevőképességét. 
Rendkívül fontos az egyesülettel együttműködő szervezetekkel, intézményekkel, 
magánszemélyekkel való kapcsolati háló kialakítása. Hangsúlyt kell helyezni a 
viszonosságra, a másik fél számára származtatható előnyök megfogalmazására is. A 
szempontok között – az átláthatóság és a bizalom kialakítása  miatt – szerepeltetni 
kell a hitelességet és a nyilvánosságot. 

Első lépésként – a tervezési szakaszt követően – tagságunk felmérését végeztük el. 
Fontosnak tartottuk, hogy egyéni készségek és szándékok mentén mérjük őket. 
Mindehhez szükség volt a már kialakult személyes kontaktusra, ami megalapozta a 
felmérés relevanciáját. Ismertük a motivációt, a valós képességeket, a környezeti 
hátteret, a teherbírásukat. 

2. Összesítés: milyen tevékenységeket tudnánk indítani? 

 A piac felmérése: milyen tevékenységet tud befogadni azokból, amit el tudnak 
látni potenciális munkavállalóink? 

 Mi szükséges ehhez, milyen feltételek? (Infrastruktúra, anyagi forrás, 
eszközök – mivel rendelkezik az egyesület, mire van mástól szüksége? 

 Kiket lehet bevonni a projektbe? 

 Döntés, stratégiai tervezés: milyen kivitelezési módon kezdjük meg a munkát. 

A piaci lehetőségek feltérképezését követően átgondoltuk: mi az, ami az ép 
társadalom számára valós értéket képvisel, ami megfordíthatja, vagy kiegyenlítheti a 
rászorultság arányát a segítő és segített tekintetében? SWOT-analízist készítettünk 
az erősségek, gyengeségek, veszélyek és lehetőségek felmérésére. 

A kapott eredmények alapján két fő terület mellett döntöttünk, ezek pedig a 
gyógymasszázs és az informatika. Ezután vettük sorba, milyen infrastrukturális 
igénye van ezen tevékenységeknek, milyen módon megvalósítható, és kiket 
vonhatunk be a projekt elindításába. 

II. szakasz: Az érdemi szakasz 

 Együttműködések 

 Helyi önkormányzat, helyi vállalkozók, orvosok bevonása. 

 A foglalkoztatási helyszín kiválasztása. 

 Működési engedélyek előkészítése 

 Munkaügyi Központtal való kapcsolat, rehabilitációs bértámogatás. 

 Munkavállalók kiválasztása 

Ebben a szakaszban megerősítettük azon kapcsolatainkat, melyekre számítottunk a 
projekt megvalósításánál; illetve a későbbiekben a működtetés során. 
Együttműködéseket kötöttünk a helyi önkormányzattal és az Egészségházzal, 
valamint egy teleházzal. Ezzel párhuzamosan kerestük a számunkra megfelelő 
ingatlant, ahol megkezdhetjük tevékenységeinket, illetve előkészítettük az 
akkreditációt. Kiválasztottuk a munkavállalóinkat, akiket bevontunk az 
akkreditációval, illetve az ingatlankereséssel kapcsolatos segédfeladatokba – ezáltal 
részeseivé váltak a folyamatnak, nem csupán alanyaivá. Akinél ez szükséges volt, 



   

azt továbbképzési lehetőségek felé irányítottuk (mint pl. rehabilitációs tanfolyam, 
informatikai továbbképzés). 

III. kivitelezési szakasz 

 Foglalkoztatás helyszínének kiválasztása, bérlése  

 Akkreditáció 

 Engedélyek beszerzése 

 Foglalkoztatás helyszínének berendezése 

 Szerződéskötések 

 Hirdetések 

 Munkakezdés- szolgáltatás elindítása 

 Egyéni figyelem, konfliktuskezelés, folyamatos kontrolling és a  team-bulding 
segíti a munkatársak csapatban történő munkájának gördülékenységét 

 Folyamatos továbbképzés, tréning 

Az ingatlan kibérlése után – az akkreditációs tanúsítvány mellett – beszereztük a 
szükséges engedélyeket. Elindítottuk a rehabilitációs bértámogatás folyósítását, 
mivel hosszú távú fenntarthatóságunkat erre a központi lehetőségre alapoztuk. 
Anyagi forrásaink, melyeket támogatásokból szereztünk be, arra voltak elegendőek, 
hogy fedezzék az indulást – ám a munkabérek kifizetéséhez már elégtelenek voltak. 

Összegzés 

Ez a modell egy hármas együttállás tehermegosztását mintázza, adaptálható módon. 
A szereplők saját részvállalásukkal értékteremtő munkahelyeket tudnak létrehívni 
megváltozott munkavállaló személyek számára. 

Jelenleg 17 munkavállalónknak biztosítunk munkát, mely a munka-erőpiaci 
elvárásoknak eleget tévő színvonalon a közösség értékteremtő szolgáltatásai között 
foglal helyet. Gyógymasszőreink a kialakított konstrukció által keresettek a városban. 
Hozadékként a masszőrszakma is elismertséget kap – mégpedig a látássérültek 
számára esélyegyenlőséget garantáló hírnevét is öregbítő módon. 

Informatikusaink ez évben már az új helyszínen indított E Pont üzemeltetése során 
nyújtják szolgáltatásainkat, megfordítva a segítő és segített szerepeket a 
számítástechnika útvesztőiben még kevésbé jártas igénybevevők irányába. Többi 
munkatársunk tagjaink közvetlen, professzionális segítését látják el, és garantálják 
szolgáltató irodánk fenntartását – látó segítőinkkel együtt valósítva meg a hiteles 
társadalmi integrációt. 

A minőségi munkavégzés garanciáját a folyamatos továbbképzésekkel, rendszeres  
csoportépítéssel biztosítjuk, hiszen a  Célunk munkavállalóink nyílt munka-erőpiaci 
helytállása és mintaértékű, a helyi közösség számára értékteremtő szolgáltatásaink 
folytonossága,többségi társadalomban elismert helyének legitimizálása, stabilizálása. 

Nyikes Fatime 

Buda-környéki Látássérültek közhasznú Egyesülete 

Budapest, 2010. április 27. 


