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A látássérültek különösen rossz munkaerõ-piaci helyzetén 
segíthet az a program, melynek során a telefonos 
ügyfélszolgálati piacon próbálják a vak és gyengénlátó 
munkavállalókat álláshoz juttatni. 

  

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete és az Együtt a 
Munkaerõpiac Fejlesztéséért Alapítvány egymásra talált, így újabb lehetõség adódik a 
látássérültek elhelyezkedésének elõsegítésére. Az Új kilátások néven futó közös program 
az ország nagyvállalataira fókuszál. A tervek szerint januárban kiadnak egy kézikönyvet, 
amely segít bemutatni a mûködõképes gyakorlatot a telemarketing területén, jövõ áprilisig 
pedig az alapítvány tréningeket szervez, ahol megismertetik a vállalatok szakembereit a 
látássérültek alkalmazásának legújabb lehetõségeivel.

A telefonos ügyfélszolgálati munka a látássérülteknek komoly lépcsõ lehet, hiszen ez a 
terület a nemzetközi trendeknek megfelelõen Magyarországon is gyorsan bõvül. 
Becslések szerint Magyarországon 38-40 ezer látássérült és vak aktív munkavállaló van, 
és mindössze 10-14 százalékuk folytat keresõ munkát. Ezért is nagy lehetõség a call-
center piac, ahol a szakértõk szerint a mostani 5 milliárd forintra becsült magyar forgalom 
a jövõ években 30 százalékkal fog bõvülni.

Az alapítvány abból az ötmillió forintból valósítja meg az Új kilátás programot, amelyet a 
Nemzeti Felnõttképzési Intézet pályázatán nyert - számolt be róla Fodor Zsuzsa, az 
Együtt a Munkaerõpiaci Fejlesztéséért Alapítvány elnöke. A támogatás segítségével 
szeretnék felhívni a munkaadók figyelmét a látássérültek foglalkoztatásának legjobb 
nemzetközi gyakorlatára, valamint a foglakoztatáshoz kapcsolódó állami támogatásokra. 
Leginkább a call-centerek, az ügyfélszolgálatok területén próbálnak eredményeket elérni, 
de a gyógymasszõrök alkalmazásában is egyre több lehetõséget látnak.
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Fodor Ágnes, a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének 
elnöke szerint ez a program jól kiegészül a Partnerünk Európa pályázaton nyert 
lehetõséggel, melynek során 107 millió forint támogatással 39 látássérült európai üzleti 
asszisztens képzésére nyílt lehetõség. A szeptemberben indult oktatás végzett hallgatói 
kiválóan megfelelnek majd az ügyfélszolgálati munkára. Fodor Zsuzsa a további európai 
gyakorlatok között említette Franciaországot, ahol a rendõrség alkalmaz gyengénlátó és 
vak munkatársakat kommunikációs, ügyfélszolgálati feladatokra.

Fodor Ágnes arról is beszámolt, hogy a két szervezet újabb közös tervbe fogott, 
pályázatot nyújtottak be 36 látássérült gyógymasszõr képzésére. Szintén a nemzetközi 
gyakorlat adhat ennek jó perspektívát, hiszen Nyugat-Európában már számos wellness-
központ mûködik, ahol szívesen alkalmaznak látássérült masszõröket. Van továbbá egy 
jól mûködõ thaiföldi szolgáltatás, amelyet szintén lehetne Magyarországon alkalmazni. 
Ott kérésre ugyanis a benzinkutaknál vak gyógymasszõrök gyúrják át a megfáradt 
autósok vállát.

A labda tehát a vállalatok kezében van. Kérdés, hogy mennyire lesznek nyitottak ezekre a 
lehetõségekre. Fodor Ágnes szerint komoly érv lehet az is, hogy szerény lehetõségeiknél 
fogva a vakok sokkal jobban megbecsülik a munkájukat, lojálisabbak, kitartóbbak, és nem 
töltik kávézással, böngészéssel a munkaidejüket, mint látó kollégáik.
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