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A téma aktualitása

 Nő a fogyatékossággal élő, megváltozott 
munkaképességű populáció aránya 

 Kihasználatlan munkaerő és vásárlóerő 

 Szociális ellátásuk költségei a társadalomra / 
gazdálkodó szervezetekre hárulnak

 EU és állami irányelv: megváltozott 
munkaképességű populáció munkaerő-piaci 
aktivitásának növelése

 Büntetések emelkedése, támogatások 
visszavonása, jogi környezet változása

 Életminőség, emberi és állampolgári jogok



Munkaerő-piaci helyzetkép

Fogyatékos

személyek
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Fogyatékos személyek foglalkoztatása

 A nyílt munkaerő-piaci 

foglalkoztatás költségei kb. 2/3 

résszel alacsonyabbak a védett 

foglalkoztatásétól.

 2,82-szer több fogyatékos 

személy munkába állásának 

költségei fedezhetők

 Egyszeri beruházás, nem 

folyamatos költség
(Forrás: Research & Practice for Persons with 

Severe Disabilities, 2007)



A Salva Vita Alapítvány küldetése 

1993-tól

fogyatékos emberek 

 esélyegyenlősége

 önálló életvitele

 társadalmi beilleszkedése

integrált munkavállalás által



Munkahelyi Gyakorlat program (MHGY) 

Kinek szól?

Értelmi sérült emberek, akiknek nincs 
munkatapasztalatuk

Munkáltatóknak, akik még nem foglalkoztattak 
értelmi sérült munkavállalót, de nyitottak rá

Fő célja:

Értelmi sérült gyakornokok felkészítése a nyílt 
munkaerő-piaci munkavégzésre

Munkáltatók megismerjék a sérült fiatalok 
munkavégző képességét



Munkahelyi Gyakorlat program (MHGY)  

Elemei:

 2-3 gyakornok, 

 1 tapasztalt kísérővel, 

 heti 1-2 alkalommal, 

 napi 3-4 órában, 

 forgó rendszerben, 

 normál munkahelyeken, 

 bérezés nélküli munkát végez

+ elméleti képzés



Támogatott Foglalkoztatás (TF) szolgáltatás

Mi a Támogatott Foglalkoztatás?

Speciális munkaerő-piaci szolgáltatás 
hátrányos helyzetű emberek nyílt piaci 
foglalkoztatásának elősegítésére

A TF modell lényege

A megfelelő személyt a megfelelő 
munkakörre

„Normál” munka

Miért sikeres?

Mind a munkavállalónak, mind a 
munkáltatónak személyre szabott, 
hosszútávú támogatás a foglalkoztatás 
teljes ideje alatt



Mit kínál a TF szolgáltatás?  

Személyre szabott támogatás

…a fogyatékos ügyfélnek

 Komplex felmérés

 Pályatanácsadás

 Munkára felkészítés

 Munkapróba

 Munkahely feltárás, 
munkaközvetítés

 Betanulás, beilleszkedés 
segítése

 Egyéni és csoportos 
utókövetés

… a munkáltatónak

 Munkakör-elemzés

 Munkapróba

 Megfelelő munkavállaló 
közvetítése

 A kiválasztás támogatása

 Személyre szabott 
tanácsadás

 Betanítás, beilleszkedés 
segítése

 Utókövetés - időkorlát 
nélkül



Értelmi sérült embereket foglalkoztató 
munkáltatók tapasztalatai (SVA, Bp.)

 Termelékenységük nem marad el a többi 
kollégáétól.

 Az átlagnál megbízhatóbbak, becsületesebbek.

 Kevesebbet hiányoznak.

 Javítják a cég megítélését.

 Munkahelyi légkör javul.

 A megkérdezett munkáltatók fele szerint 
foglalkoztatásuknak nincs hátránya.

 A többiek által említett nehézségek: 
rugalmatlanság, kommunikációs nehézségek –
ezek áthidalásában segít az SVA.



További tapasztalatok (EFD, London)

 Új problémamegoldó készségeket honosítanak 
meg.

 Hosszabb ideig állnak alkalmazásban, lojálisak.

 Kevesebb munkahelyi balesetet okoznak.

 Csökkennek a betegségekhez kötődő kiadások.

 Az akadálymentesítésből mindenki profitál.

 Javul a cég külső – belső megítélése.

Azok a munkáltatók, akik már foglalkoztatnak 
fogyatékos embert, mind azt nyilatkozták, hogy 
többet is foglalkoztatnának.



A Befektetés Társadalmi Megtérülése (SROI)

Szociális célú projektek társadalmi 
értékének mérése.

A megtérülést a befektetéshez 
viszonyítva mutatja ki. 

Gazdasági teljesítmény + társadalmi 
érték.

A tevékenység eredményeinek pénzbeli 
kifejezése.

 A TF szolgáltatás eredményei 
mennyire jelentősek és tartósak? 

 Megéri-e a programba befektetni? 

 Hosszabb távon milyen társadalmi-
gazdasági eredmények várhatók?



A Befektetés Társadalmi Megtérülése (SROI)

 Minden 1 Ft, amit 2006. január 1. 

és 2006. december 31. között az 

Salva Vita Alapítvány Támogatott 

Foglalkoztatás programjába 

befektettek, az elkövetkező 5 év 

során 4,77 Ft megtérülést

eredményez helyi vagy országos 

szinten

 11 hónap szükséges ahhoz, hogy 

az SVA a TF program 

eredményeként a program 

költségével megegyező értéket 

hozzon létre



Munkáltatóknak szóló szolgáltatások

 Munkáltatói Fórumok

 Érdekérvényesítés a munkáltatókkal 
közösen

 Fogyatékosügyi tanácsadás (jogi, HR, 
CSR, akadálymentesítési stb.)

 Esélyegyenlőségi terv kidolgozása

 Workshopok, fogyatékosügyi képzések

 Szervezeti átvilágítás

 Esélyegyenlőségi tréningek 

 Kiadványok

A szervezeti sajátosságokhoz, igényekhez 
igazodva



Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma

Alapítás 2010. áprilisában

- Munkáltatók által alapított egyesület

- Akik már elindultak és fejlődni szeretnének az 

esélyegyenlőség biztosításában

- Szolgáltatások kedvezményes igénybevétele

- Benchmarking lehetőség

- Nemzetközi együttműködés lehetősége



Fogyatékosság-barát munkahely elismerés



Mi a Fogyatékosság-barát munkahely elismerés?

Az Egyesült Királyságban szerzett tapasztalatok alapján, 
hazai feltételekre adaptált megközelítés.

Az elismerést közösen adja: 

 Nemzeti Erőforrás Minisztérium

 American Chamber of Commerce in Hungary

 Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület

 Salva Vita Alapítvány

Azoknak a munkáltatóknak adható, akik vállalják, hogy 
folyamatosan fejlesztik a fogyatékos emberek 
toborzásával, foglalkoztatásával, megtartásával 
kapcsolatos gyakorlatukat.



Mi a Fogyatékosság-barát munkahely elismerés célja?

azonos cél:

Az álláskereső fogyatékos emberek és a foglalkoztatásukra 
nyitott munkáltatók egymásra találásának támogatása

 A munkáltatók kommunikálják elkötelezettségüket a 
fogyatékos személyek foglalkoztatása iránt

 A fogyatékos személyek azonosítják azokat a 
munkáltatókat, akik értékelik képességeiket

Társadalmi szemléletformáló eszköz!



Hol használható a logó?

 belső és külső álláshirdetéseken, 

 jelentkezési lapokon, 

 a toborzás során használt anyagokon, 

 belső kommunikáció során, 

 munkaügyi központokban, munkaerő-
közvetítő cégeknél, interneten közzétett 
hirdetéseken

 levélpapírokon, 

 beszámolókon, 

 közleményeken stb.

DE:

nem használható konkrét termékek vagy 
szolgáltatások promótálására!



Hogyan adaptáltuk az EFQM Kiválóság Modelljét?



Fejlesztések potenciális területei

 A szervezet vezetőinek felkészítése a fogyatékosság 

tudatos kezelésére.

 A szervezet munkatársainak felkészítése a fogyatékos 

emberek befogadására.

 A szervezet fogyatékossá váló dolgozóinak 

megtartásához irányelvek meghatározása.

 A toborzási folyamat akadálymentesítésének

fejlesztése.

 A fogyatékosság-barát munkahely logó használatának 

beépítése a toborzási folyamatba. 

 A fogyatékos emberek toborzását, foglalkoztatását, 

megtartását, a dolgozók szemléletformálását javító 

eredmények szisztematikus értékelése. 



Hogy működik a gyakorlatban?

1. Jelentkezési kap kitöltése

2. Rövidtávú fejlesztés végrehajtása, 
dokumentálása az Áttekintő lapon 

3. Szakértői csoport ellenőrzése 

4. Akkreditációs Bizottság dönt az elismerés 
odaítéléséről

5. Oklevél kiküldése

6. A logó 2 évig használható 

7. Használata többször is meghosszabbítható a 
középtávú fejlesztések végrehajtásával és 
dokumentálásával az Áttekintő lapon



Miért érdemes  jelentkezni?

1. A fogyatékos emberek 
foglalkoztatásának előnyei          

 hatékonyság-növelés, 

 költség-csökkentés, 

 szolgáltatások színvonalának emelése

2. A logó használata üzenetértékű:

 kifelé: örömmel fogadják a fogyatékos 
személyek jelentkezését az 
álláshirdetésekre 

 befelé: méltányosan fogják kezelni a 
meglévő munkavállalókat, ha 
munkavégző képességük csökkenne



Salva Vita Alapítvány
1073 Bp. Erzsébet krt. 13.
www.salvavita.hu

Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

Csányi Zsuzsanna
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