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Foglalkoztatási szolgáltatásunk 
előzménye

• 2008-ban az intézményi foglalkoztatás segítése (Aktív Műhely)

• 2010-ben engedély a munkaerő-piaci szolgáltatásokra

• 2009-11 TÁMOP 5. 3. 1. Mi is tudunk dolgozni!   

85 ügyfél

• 2012-14 TÁMOP 1. 4. 3. Inkubátorház

75 ügyfél

• 2013-15  TÁMOP 5. 3. 8. Ránk számíthatsz a munka világában!                           
                                        

243 ügyfél



Megváltozott munkaképességű munkavállalók (MMK) 
alkalmazása

Miért éri meg?

1.Értékes, megbízható, lojális munkaerő
2. Társadalmi felelősségvállalás - CSR
3. A munkahelyi kultúra pozitív változása
4. Anyagi előnyök

– Rehabilitációs hozzájárulás (964.500 Ft/fő/év) 
kiváltása

– Rehabilitációs kártya igénybevétele
5. PR hatások



• Munkavállalóknak
• Munkaképesség- és igényfelmérés 
• Személyre szabott esetkezelés, kijelölt 

mentorral
• Segítség a komplex minősítés 

megszerzéséhez
• Munkára felkészítő képzés
• Ideális munkakör kiválasztása
• Gyakornoki programlehetőség! 
• Munkaköri betanítás és beilleszkedés 

segítése
• Munkavállalói és hozzátartozói klubok

• Munkáltatóknak
• Munkakör- felmérés- elemzés- testre 

szabás - illesztés
• Munkahelyi érzékenyítés, akkreditált 

tréning
• Jogi-szakmai tanácsadás
• Akadálymentesítési tanácsadás
• Adott munkaköre megfelelő munkavállaló 

kiválasztása
• Munkavállaló bemutatása, 

betanításának, beilleszkedésének 
elősegítése mentor által

Munkaerő-piaci szolgáltatások
személyre szabottan, speciális 

módszerekkel



Gyakornoki programok

• Határozott időre, 6 hónap-2 év között
• Többször is meghosszabbítható
• 20-30 óra közötti heti munkaidő, rugalmas napi 

óraszámmal
• Részbeni távmunka lehetősége
• Meghatározott jövedelem
• Későbbi továbbfoglalkoztatás lehetősége a cégnél



Érzékenyítő program munkáltatóknak
4 vagy 8 órás változat

Cél: A munkáltató felkészítése MMK - munkatárs vagy ügyfél (hallgató)- 
fogadására

• Játékos feladatok, kommunikációs gyakorlatok 5 sérültségi állomáson, 
adott sérültséggel élő tapasztalati szakértő vezetésével.

• Előadás a sérült emberek munkaerő-piaci helyzetéről



A stáb
• Szolgáltatásvezető: Fehér Miklós

• Foglalkoztatási tanácsadók- mentorok:

• Csom Erzsébet – általános szociális munkás, rehabilitációs gazdasági menedzser, közösségi koordinátor

• Winkler Melinda - szociológus

• Kovács Janina – általános szociális munkás, közösségi és civil tanulmányok

• Miklós Krisztina – szociálpedagógus, képzési vezető

• Kovács Krisztina – gyógypedagógus

• Ponori- Thewrewk Anna – tanár, gyógypedagógiai asszisztens

• Gyergyádes Tibor – mentálhigiénés szakember

• Klubvezetők- képzők-szakértők:

• Kanizsai- Nagy Ildikó- pszichológus, autizmus szakértő

• Kovács Krisztina- gyógypedagógus. Látássérülés- szakértő

• Csömör Károly- jelnyelvi oktató, hallássérülés- szakértő

• Mészáros Gabriella, pszichológus, agysérülés- szakértő

• Ugrin Erzsébet- szupervízor, mediátor

• Dr. Dobay Emese, pszichoterapeuta, pszichiáter, szupervízor

• Donáth Attila, szociálpolitikus, szupervízor, coach

• Kály- Kullai Károly mentálhigiénikus, szupervízor

• dr. Szécsi Katalin, pszichiáter

• dr. Gazsi Adrienn, jogász



Együttműködő partnerszervezetek

• Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.- módszertani továbbképzés és 
konzultáció, Szolgáltatást Elemző Rendszer

• BKH Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály- szoros együttműködés a komplex minősítések 
terén, ügyfél- átirányítás

• NRSZH- komplex minősítések felülvizsgálata

• Nemadomfel- Alapítvány- érzékenyítő programok munkáltatók számára

• Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók (Salva Vita Alapítvány, Motiváció Alapítvány, Soteria 
Alapítvány, Szigony Alapítvány, Félsziget klubház, Civil Érték Egyesület, más TÁMOP 5.3.8-as 
megvalósítók)- ügyfelek és munkáltatók átirányítása, ügyfeleink számára további szolgáltatások 
nyújtása

• Szociális szolgáltatók (Félsziget klubház, Aura Egyesület, RECTE, RIROSZ, Magyar Williams Társaság) 
ügyféltoborzás és ügyfeleink számára további szolgáltatások nyújtása

• Akkreditált foglalkoztatók (ERFO, Kézmű, FŐKEFE, Egalitas Alapítvány)- ügyfelek toborzása és 
felvétele

• Speciális szakiskolák és felsőoktatási intézmények (Vakok Speciális Szakiskolája, Mándy Iván 
Szakiskola, Újbudai Speciális Szakiskola, ELTE, Corvinus, PSZF, PTE)- ügyféltoborzás és tájékoztatás



Miért mi?

•Alapítvány általános ismertsége

•Partnerszervezetekkel (RSZSZ, NRSZH, szociális szolgáltatók, 
stb.)erős személyes kapcsolat ápolása, hatékony 
együttműködések

•Egyedi vonásokkal bíró (Lantegi módszer, érzékenyítés) komplex 
szolgáltatás- csomag, melynek része a segítségnyújtás a komplex 
minősítés megszerzéséhez

•Egymást segítő, elkötelezett, belsős és külsős szakemberekből 
álló megvalósítói csapat, amelyben szinte minden területnek 
megvan a szakértője

•Alapítványunk sokszínűségéből fakadóan ügyfeleinknek 
foglalkoztatáson túlmutató segítséget is tudunk adni: jogi 
tanácsadás, lakhatási problémák segítése, stb.



Eredményeink

•392 bevont ügyfél
•36 kiscsoportos munkára felkészítő 
     képzés 152 fő részére
•64 érzékenyítő tréning
•134 munkavállaló elhelyezése



Referenciáink



Együttműködés az IBM integrációs 
programjában

2011: Kapcsolatfelvétel

2012: Érzékenyítő tréning a vezetésnek

2013: 6 hetes pilot tréning 5 fő részére, 

     a végén 3 fő alkalmazása

2014: Integrációs program kialakítása

2015: A mai napig 12 érzékenyítő tréning,

      8 munkavállaló alkalmazása 



Együttműködés az IBM integrációs 
programjában

Előszűrés, konzultáció

Interjú, tesztek,
Találkozás az IBM világával

Csapat érzékenyítés (KF),  
külső és belső mentor, 
utánkövetés



Együttműködés az IBM integrációs 
programjában

Farkas Gergely, IBM ISSC - SO Nordic Process coordinator 

 munkavállaló

„Az a jó, hogy itt azt nézik, hogy mire vagy képes, 

nem azt, hogy mire nem …”

Szekér Bea, IBM ISSC - Diversity Focal

munkáltató

„A tapasztalataink azt mutatják, 

hogy a megváltozott munkaképességű kollégákkal

 dolgozó csapatok nyitottabbakká, érzékenyebbekké váltak,

 és egyúttal a munkában is eredményesebbek lettek.”



Együttműködés az IBM integrációs 
programjában



Aktuális munkáltatói ajánlatok

• IBM: HR, informatikai munkakörök
• Morgan Stanley: adminsztratív, pénzügyi, 

informatikai munkakörök
• General Electric: pénzügyi, HR munkakörök
• MOL: HR, pénzügyi, jogi, informatikai 

munkakörök
• Provident: adminisztratív, jogi, pénzügyi 

munkakörök



Elérhetőségek

Fehér Miklós
06-20-223-3282
feher.miklos@kezenfogva.hu
kezenfogva@kezenfogva.hu
www.kezenfogva.hu
www.facebook.com/kezenfogva
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