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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját  
elősegítő programok támogatása 

 
kódszám: FOGLALKOZTATÁS 2018 

 
 

„A” komponens 
Ágazatközi együttműködési modellprogramok támogatása a fogyatékos (SNI) fiatalok 

oktatásból munkába lépésének elősegítése érdekében 
 
 

 
Pályázati kódszám: 

 
FOGLALKOZTATÁS 2018/A/2 
 

 
Kedvezményezett szervezet neve: 
 

 
Székesfehérvári Tankerületi Központ 
(1.) Arany János EGYMI, 2.) FMPSZ)  
Kiemelt Figyelmet Igénylő 
Gyermekekért Egyesület 

 
A szakmai beszámolót készítő személy neve 
és elérhetőségei (telefon, e-mail): 
 

Mészárosné Törzsök Zsuzsanna 
06/30-3816173 
torzsokzsuzsa@gmail.com 
 

 
 
A szakmai beszámoló kötelező mellékletei: 
▪ A tevékenység teljes szakmai dokumentációja – a Pályázati Útmutatónak megfelelően 
▪ Megyei ágazatközi együttműködési protokoll  
▪ Minden egyéb, a támogatott programhoz szorosan kapcsolódó dokumentáció, amely 

alátámasztja a megvalósulást pl. az indikátorok megvalósulását alátámasztó 
dokumentumok 
 
 

KÉRJÜK, ÉRTELEMSZERŰEN TÖLTSÉK KI A SZAKMAI BESZÁMOLÓT, 
VÁLASZOLJANAK A KÉRDÉSEKRE! 

 
 
I. A PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ BEMUTATÁSA (MAX. 5000 KARAKTER): 

 

 
Projektünk végrehajtása során olyan komplex munkaerő-piaci modellt dolgoztunk ki és 
valósítottunk meg, amely az oktatási intézményből kilépő fiatalok munkaerő-piaci 
elhelyezkedését támogatta közvetlen és közvetett formában. Célunk a sérült, enyhe értelmi 
fogyatékos, illetve autizmussal élő szakiskolás tanulók megismertetése a különböző 
munkalehetőségekkel, valós munkakörnyezetben, mindezt komplex szakmai háttérrrel 
megtámogatva (pszichológus, gyermekvédelmi szakember), a fogadó közeg nyitottá tétele 
után. A programba 14 fő, oktatási intézményből kikerülő, a munkaerő-piacon megjelenő 
fiatalt vontunk be. A projekt erőssége az volt, hogy sokoldalúan támogatta és fejlesztette az 
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oktatási intézményből kikerülő fiatalokat, elébe ment azoknak a tényezőknek, amelyek 
rendkívüli nehézséget jelentenek az oktatási intézményből kilépő és a munkaerő-piacra 
belépő fiatalok számára. 
A jelenlegi oktatás szakiskolai tanulóink számára szegregált formában, „védőhálóban” 
történik, amely nem ad elegendő esélyt a munka világába való reális belépésre, illetve nem 
biztosítja a társadalmi beilleszkedéshez szükséges kommunikációs és viselkedéskultúrát. A 
szakiskolai rendszerből kilépő fogyatékkal élő fiatalok társadalmi beilleszkedésének és 
esélyegyenlősége megteremtésének legfőbb terepe a gyakorlati munkavégzés. A sikeres 
munkavégzés értelmet, bíztatást, önérzetet ad, amely hozzásegíti a fiatalokat az 
akadályozottság leküzdéséhez. Kidolgozásra került egy lehetséges „átmenet” az oktatás-
nevelés világából a munka világába. 
A társadalom pedig nem felkészült sérült munkavállalók fogadására, nem ismerik ezt a 
populációt, jellemzőiket, értékeiket. A pályázat lebonyolítása során a munkahelyi mentorok 
már iskolai környezetben megismerkedtek a tanulókkal, felkészülhettek többletigényeikre, s a 
munkatársaikat is fel tudták készíteni fogadásukra. Szükség van a munkáltatók és a 
fogyatékkal élő munkavállalók személyes találkozására, a sérült emberekkel szembeni, 
gyakran téves attitűdök megváltoztatására. Ezek a személyes találkozások 
elengedhetetlenek a másság elfogadásának és a pozitív megítélés kialakításának. 
A kísérő mentorpedagógus átmenetet biztosított az intézmény és a munkahely között, 
személyre szabott megsegítést, támogatást adott. 
Fejleszteni kívántuk tanulóink nyílt munkaerőpiacon való boldoguláshoz szükséges 
képességeit, kompetenciáit, illetve egy, konkrét munkavállaláshoz szükséges portfólió, 
„dokumentumgyűjtemény” kialakításához, mintaadással próbáltunk segítő kezet nyújtani.  
Mindehhez olyan jogi felkészítés/megsegítés/tanácsadás társult, melynek keretében sérült 
fiataljaink és családjuk eligazítást, segítséget kaptak az intézményes ellátásból való kikerülés 
utáni életükhöz. 
A pályázatban résztvevők közös célja az volt, hogy egy olyan munkaerőpiaci, komplex 
felkészítő módszert dolgozzanak és próbáljanak ki, amely már a fiatalok szakiskolai 
tanulmányai alatt fejleszti a foglalkoztathatósághoz szükséges feltételeket, fejleszti és 
felkészíti őket a munkavállalásra, önálló életvitelhez szükséges ismereteket ad.  
A program újszerűsége abban állt, hogy komplex módon segítette a munkát vállalni kívánó 
fogyatékos fiatalt, megsegítve optimális nyílt munkaerőpiaci integrációját. A projekt szerves 
egységben, komplex módon fejlesztette saját feladatainak végzésében a családot, az 
oktatási-nevelési intézményt, a munkáltatót és a megvalósító szervezetet.  
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II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES BEMUTATÁSA 

 

A kedvezményezett által vállalt indikátorok megnevezése: Kérjük, vezesse fel a táblázat első oszlopába a pályázatban vállalt indikátorokat 

felsorolásszerűen.  

Elérni kívánt célérték: A hatályos támogatási szerződésben megjelölt indikátorok elérni kívánt értéke. 

Megvalósított célérték: Az indikátorok ténylegesen megvalósult (dokumentációval alátámasztott) értéke. 

Az indikátor megvalósulását elősegítő tevékenységek tartalmának leírása: Kérjük, mutasson be minden olyan tevékenységet, ami hozzájárult az 

adott indikátor megvalósulásához és részletezze azokat. 

 

Tartalmi részletezés lehetséges szempontjai: Tevékenység kifejtése, időpont, helyszín, résztvevők/igénybevevők száma, stb. 

 

A kedvezményezett által vállalt 
indikátorok megnevezése 

 

Célérték 
Az indikátor megvalósulását elősegítő tevékenységek  

tartalmának leírása 
(tartalmi részletezéssel kifejtve) 

Elérni kívánt 
célérték 

(terv) 

Megvalósított 
célérték 
(tény) 

Tanulók nyílt munkaerő-piaci 
munkahelyen eltöltött óráinak száma 

480 óra 480 óra A tanulók külső munkahelyeken „dolgozhattak”. Ebben az integrált, valós 
munkakörnyezetben szert tehettek a munkavégzés területén 
nélkülözhetetlen, gyakorlati tapasztalatokra, amelyek iskolai, intézményi 
környezetben nem elsajátíthatóak. 
A munkáltatók megkapták a Helyi tantervet és a szakmák SZVK-ját, hogy 
lássák, az intézmény meddig tudja eljuttatni a tanulókat a szakmai 
képzésben. 
Jelen pályázat lehetőséget adott arra, hogy nyílt munkaerőpiacon jelen levő, 
pályázatba bevont cégek, vállalkozók számára kézzelfogható közelségbe 
kerüljenek fogyatékkal élő embertársaik, egyáltalán a fogyatékosság, mint 
kifejezés. Bebizonyosodott számukra, hogy ők is tudnak munkát végezni, 
értéket teremteni. A személyes élmény, a saját tapasztalás nagyon sokat 
jelentett.  
Elindulhatott egy folyamat, az Arany János EGYMI számára külső 
gyakorlóhelyi lehetőség biztosítása az intézmény által oktatott 
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részszakképesítések tekintetében. Ekkor már nagyon közeli a lehetőség: 
iskolából a munkahelyre, egy lépésben. 
 
A megvalósítás ideje: 2019. szeptember 01-től 2020. június 15-ig 
 
Helyszínei: 
 
1.) Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 13. 
 
A pályázatban a kerti munkás és a konyhai kisegítő szakmával releváns. 
Az intézmény az ellátási területére kiterjedően orvosi szakellátást, ápolást, 
gondozást, egészségnevelést és oktatást nyújtó járó-beteg és fekvőbeteg 
szakellátó gyógyintézet. 
 
Tevékenység kifejtése: 
konyhai kisegítő: 
A tanulók alapvető feladata a szakács munkájának segítése, kiegészítése 
volt. Munkaterületük a konyha és helyiségei. Előkészítették a 
tevékenységéhez szükséges helyiségeket, gépeket, berendezéseket, 
eszközöket, kézi szerszámokat, anyagokat. Gondoskodtak a 
tisztántartásukról. Fenntartották a konyha rendjét, takarítottak, mosogattak, 
az ételek jellegének megfelelően előkészítették a nyers- és feldolgozott 
élelmiszereket. Alkalmazták a konyhatechnológiai műveleteket.  
Munkájukat szakács felügyelete mellett végezték. 
A kísérő mentorpedagógus személyre szabott megsegítést, támogatást 
biztosított számukra. 
 
Résztvevők: 2 fő tanuló, 1 fő konyhafőnök/munkahelyi mentor, 1 fő 
mentorpedagógus  
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kerti munkás 
A kerti munkás szakmában tanulóink alapvető kertészeti tevékenységet 
végeztek. Faleveleket gereblyéztek, ástak, kapáltak. A felesleges ágakat, 
gallyakat lemetszették a fákról, bokrokról. Sepertek, füvet vágtak. 
Munkájukat kertész segítette, irányította. 
A kísérő mentorpedagógus személyre szabott megsegítést, támogatást 
biztosított számukra. 
 
Résztvevők: 2 fő tanuló, 1 fő munkahelyi mentor, 1 fő mentorpedagógus  
 

             
  
 
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház részéről + 1 fő 
szakmai koordinátor is részt vett a pályázatban.  
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2.) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített 
Szociális Intézmény  
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 34. 
 
A pályázatban a családellátó szakmával releváns. 
Az intézmény személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási és 
szakosított ellátási forma keretében étkeztetést, házi segítségnyújtást, 
nappali, átmeneti és tartós bentlakásos szociális ellátást nyújt az életkoruk, 
egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászorultak részére. 
 
Tevékenység kifejtése: 
családellátó: 
Tanulóink az alábbi tevékenységekbe tudtak bekapcsolódni:  

- a gondozott folyamatos ellenőrzése, testi és lelki állapotának 
megfigyelése 

- segítségnyújtás a mindennapok rutinfeladataiban 
- segítség az étkezésben, etetés 
- lábfürdők előkészítése 
- vérnyomás, légzés ellenőrzés 

Munkájukat szociális gondozó segítette. 
A kísérő mentorpedagógus személyre szabott megsegítést, támogatást 
biztosított számukra. 
 
Résztvevők: 2 fő tanuló, 1 fő munkahelyi mentor, 1 fő mentorpedagógus 
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3.) Alba Virág KFT. 
8000 Székesfehérvár Fiskális út 127. 
 
A pályázatban a virágkötő szakmával releváns. 
Fő tevékenységi kör: dísznövény és ajándéktárgy kiskereskedelem. 
Szolgáltatásaik között megtalálható: különböző rendezvények, esküvők, 
ünnepi helyszínek dekorálása; virágküldő szolgáltatás; kegyeleti 
készítmények előállítása. 
 
Tevékenység kifejtése: 
virágkötő 
A tanulók egy virágboltban virágkötészeti tevékenység végeztek: 
virágkezelést, - előkészítést, - virágdísz készítést (csokrok, tűzött virágdíszek, 
koszorúk, ünnepek alkalmi díszei). 
Munkájukat virágkötő mester irányítása alatt végezték. 
A kísérő mentorpedagógus személyre szabott megsegítést, támogatást 
biztosított számukra. 
 
Résztvevők: 2 fő tanuló, 1 fő munkahelyi mentor, 1 fő mentorpedagógus 
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4.) Fojtek Tibor e.v.  
8000 Székesfehérvár Gáz u. 1/d. 
 
A pályázatban az asztalosipari szerelő  szakmával releváns. 
Az asztalosipari szerelő bútorok, nyílászárók, lépcsők, előszobafalak, 
falburkolatok, válaszfalak, térelválasztók, mennyezetek, álfödémek és egyéb 
bútor-és épületasztalos szerkezetek, nyílászáró szerkezetek, tolóajtók, 
harmonika ajtók helyszíni szerelését, javítását, beépítését, cseréjét végzi. 
 
Tevékenység kifejtése: 
asztalosipari szerelő 
Az egyéni vállalkozó felügyelete alatt, útmutatása alapján, előre méretre 
szabott bútorlapokból kisbútorokat készítettek. A bútorlapokra szerelvényeket 
csavaroztak fel. Javítási munkálatokba is bevonta őket a vállalkozó.  
Munkájukat asztalosipari mérnök irányította. 
A kísérő mentorpedagógus személyre szabott megsegítést, támogatást 
biztosított számukra. 
 
Résztvevők: 2 fő tanuló, 1 fő munkahelyi mentor, 1 fő mentorpedagógus 
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5.) SzV - ALBA Kereskedelmi KFT. 
8000Székesfehérvár Bátky Zsigmond u. 2. 
 
A pályázatban az eladó szakmával releváns. 
Fő tevékenysége az élelmiszer jellegű kiskereskedelem. 
 
Tevékenység kifejtése: 
eladó 
A kereskedelmi egységekben kiszolgálták a vásárlókat. Az eladásra kerülő 
áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, 
eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat láttak el. 
Átvették az árut. Árazó gép segítségével árcímkéket ragasztottak rájuk. 
kihelyezték a bolt polcaira. Segítettek a bolti polcok tisztántartásában, a 
helyiség takarítási munkálataiban. Raktározási feladatokat végeztek.  
A munkát üzletvezető – eladó irányította. 
A kísérő mentorpedagógus személyre szabott megsegítést, támogatást 
biztosított számukra. 
 
Résztvevők: 2 fő tanuló, 1 fő munkahelyi mentor, 1 fő mentorpedagógus 
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6.) Boda Gyula e. v. 
Sárszentmihály Táncsics M. u. 4. 
 
A pályázatban a kőműves szakmával releváns. 
A kőműves feladata az épületek és épületrészek létesítése, javítása, 
karbantartása, felújítása és bontása. 
 
Tevékenység kifejtése: 
kőműves 
Az egyéni vállalkozó kőműves mester segített értelmezni a rendelkezésre álló 
műszaki dokumentációt. A tanulók segítettek előkészíteni a munkavégzéshez 
szükséges anyagokat. Falazási munkát végeztek. Segítettek falazó és vakoló 
állványt építeni, bontani, beton és vasbeton szerkezetet elkészíteni egyszerű 
vasbeton szerkezet vasalását hagyományos zsaluzatot készíteni. Részt 
vettek zsaluzat szerelésében.  
A munkát kőműves mester segítette. 
A kísérő mentorpedagógus személyre szabott megsegítést, támogatást 
biztosított számukra. 
 
Résztvevők: 2 fő tanuló, 1 fő munkahelyi mentor, 1 fő mentorpedagógus 
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Önismereti tréningen való részvétel 
(A tréning a Kiemelt Figyelmet 
Igénylő Gyermekekért 
Egyesülettel való 
együttműködésben valósult meg.) 

14 fő 14 fő Az önismereti tréning a pályázatban résztvevő pszichológus vezetésével 
zajlott le.  
Helyszíne az Arany János EGYMI szakiskolai intézményegysége volt, 8000 
Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. szám alatt. 
Résztvevők száma: 14 fő.  
Ideje:  

Pályaorientációs tréningen való 
részvétel 

(A tréning a Fejér Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálattal való 

együttműködésben valósult meg.) 

14 fő 14 fő A pályaorientációs tréning a pályázatban résztvevő külső szolgáltató 
(pályaorientációs szakember) vezetésével zajlott le.  
Helyszíne az Arany János EGYMI szakiskolai intézményegysége volt, 8000 
Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. szám alatt. 
Résztvevők száma: 14 fő.  
A tréning a Speciál Pécs Alapítványtól vásárolt „Karrier 
másképp…”társasjáték köré szerveződött. (Társasjáték FMPSZ-nél 
elhelyezve, nyilatkozat alapján) 
Ideje:  

Munkaerő-piaci tréningen való 
részvétel 
(A tréning a Fejér Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálattal való 
együttműködésben valósult meg.) 

14 fő 14 fő A munkaerő-piaci tréninget a pályázatban résztvevő külső szolgáltató 
(pályaorientációs szakember) vezetésével zajlott le.  
Helyszíne az Arany János EGYMI szakiskolai intézményegysége volt, 8000 
Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. szám alatt. 
Résztvevők száma: 14 fő.  
Ideje:  

Szociális ismeretek megszerzése 
tréningen való részvétel 

(A tréning a Székesfehérvári 
Család-és Gyermekjóléti 
Központtal való együttműködésben 
valósult meg.) 

14 fő 14 fő A szociális ismeretek tréninget a pályázatban résztvevő szociális területen 
dolgozó szakemberek vezetésével zajlott le.  
Helyszíne az Arany János EGYMI szakiskolai intézményegysége volt,  
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. szám alatt. 
Résztvevők száma: 14 fő.  
Ideje: 2019. 04. 01., 08., 15., 29. 
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III. KÉRJÜK, MUTASSA BE AZOKAT A TEVÉKENYSÉGEKET, AMELYEKET MEGVALÓSÍTOTT, ÁM 

NEM KAPCSOLÓDNAK KÖZVETLENÜL EGYIK INDIKÁTORHOZ SEM. 

Tartalmi részletezés lehetséges szempontjai: Tevékenység kifejtése, időpont, helyszín, 

résztvevők/igénybevevők száma, stb. 

 

A tevékenységek felsorolása 
A tevékenységek tartalmának leírása 

(tartalmi részletezéssel kifejtve) 

1. A pályázat bemutatása, a 
szakiskolai intézményegységben 
dolgozó pedagógusok tájékoztatása 
 
Mentor pedagógusok kiválasztása 

A projektmenedzsment tájékoztatója, feladatok 
megbeszélése 
2018. 04. 03.  
27 fő 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123.  

2. Konzorciumi megbeszélés A projektmenedzsment tájékoztatója, feladatok 
megbeszélése, ütemezése 
Felelősségi körök kialakítása 
2018. 04. 03.  
7 fő 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6. 

3. Projektnyitó szervezése, 
együttműködő partnerek tájékoztatása 

2018. 04. 05 – 05. 20.  
Meghívók kiküldése 
Ppt-k elkészítése 
Vendéglátás megszervezése 

4. Pályázatba bevont tanulók 
szüleinek/gondviselőinek tájékoztató 
kiküldése. 

2018. 05. 21. 

5. Projektnyitó rendezvény 
Projekt bemutatása a 
kedvezményezettek részéről (Ppt.) 

Projektnyitó lebonyolítása 
2018. 05. 23. 
18 fő 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6., 
Forrásszoba 

6. Konzorciumi megbeszélés A projektmenedzsment tájékoztatója, feladatok 
megbeszélése 
2018. 05. 14.  
5 fő 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6., 
Forrásszoba 

 
7. Pályázat bemutatása az FSZK-nál 
(Ppt.) 

Budapest 
2018. 06. 18.  

8. Mentor munkavállalók látogatása a 
szakiskolai intézményegységben a 
nyári gyakorlat ideje alatt.  
Tanulók megismerése 

Intézménylátogatás 
Szakiskola – mint köznevelési kategória 
Pályázatba bevont tanulókkal való találkozás 
2018. 06. 18. 

9. Szülői tájékoztató levél kiküldése, 
együttműködés kérése 

2018. 09. 03. 



 

13 
 

10. Konzorciumi megbeszélés A projektmenedzsment tájékoztatója, feladatok 
megbeszélése 
2018. 09. 10.  
3 fő 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6., 
Forrásszoba 

11. Munkavállalói (akik az SNI 
tanulókkal együtt dolgoznak) 
befogadási indexének mérése-év 
elején 

2018. 09. 13.  
10 fő 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. 

12. 1. Projektlátogatás (FSZK) 
(Jegyzőkönyv) 

2018. 09. 21. 
3 fő 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6. 

13. Konzorciumi megbeszélés A projektmenedzsment tájékoztatója, feladatok 
megbeszélése 
2018. 09. 23.  
2 fő 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6., 
Forrásszoba 

14. Pályázat ismertetése, 
tudásmegosztás 
 
Velencei Dr. Ranschburg Jenő Óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola,Kollégium 
és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézményben – 
Konferencia keretében 
 

A Velencei Dr. Ranschburg Jenő Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola,Kollégium és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény névadó 
ünnepségén a Foglalkoztatás 2018. kódszámú 
pályázat bemutatása 
2018. 10. 15.  
50 fő 
2481 Velence, Bárczi G. u. 4-6. 

15. Kapcsolatfelvétel a Piarista 
Szakközépiskola, Szakgimnázium és 
Kollégiummal 
Részvétel nyílt napon 
Szakmai konzultáció 
Az intézmény megtekintése 
Mentorláncszem találkozón és 
Szakmai műhelyen való részvétel 

2018. 11. 09. 
2 fő 
Göd, Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és 
Kollégium 

16. Intézménylátogatás, 
kapcsolatfelvétel, szakmai konzultáció 
Szakmai párbeszéd 
A pályázat bemutatása 

2018. 11. 15. 
12 fő 
Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Újbudai 
Szakiskolája 
1119 Budapest, Leiningen utca 27-35. 
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17. „Állj pályára!” 
Részvétel és látogatás pályaválasztási 
kiállításon 
 

2018. 11. 09.- 10. 
SZGYF 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. 
Az eddigi rendezvények pozitív tapasztalatai alapján 
Székesfehérváron szakmai bemutatóval és 
információs börzével egybekötött kiállítás-sorozatot 
szervez a Fejér Megyei Kormányhivatal. A cél az, 
hogy a pálya-, a szakmaválasztás és a 
munkavállalás előtt álló, továbbá pályamódosító 
fiatalok és felnőttek a munkaerő-piaci igények és 
lehetőségek jobb megismerésével megalapozottabb 
pályadöntéseket hozzanak. 
 

18. Szülőklub – Szülői kompetenciák 
fejlesztése 
Fórum (kötetlen témában) 

2019. 12. 07. 
15 fő 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6., 
Forrásszoba 

19. Szakiskolai nyílt nap 
Beiskolázás segítése, tanulói – szülői 
tájékoztatás 
(intézménylátogatás, részvételi 
lehetőség tanórán és szakmai órán) 

2018. dec., 2019. jan. 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. 
 

20. Intézménylátogatás, 
kapcsolatfelvétel, szakmai konzultáció 
 
A pályázat bemutatása 

Szombathely, Aranyhíd EGYMI 
3 fő 
2018. 12. 12.  
 

21. Pályaválasztási szülőértekezlet a 
Arany János EGYMI 8. osztályaiban 
tanuló gyermekek szüleinek az 
intézményi lehetőségekről 

2019. 02. 04. 
9 fő 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6. 

22. Üzemlátogatás:  
Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. 

2019. március 12. 
10 fő 
Székesfehérvár, Garzon Bútor Zrt. 
Székesfehérvár, Bakony u. 4, 8000 

23. Projektmenedzsment és mentor 
munkavállalók megbeszélése: 
- tapasztalatok, eredmények 
összegzése 

2019. 01. 25.  
8 fő 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. 

24. Konzorciumi megbeszélés A projektmenedzsment tájékoztatója, feladatok 
megbeszélése 
2019. 02.04. 
2 fő 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6. 

25. Mentor munkavállalók 
megbeszélése 
Konzultáció, egyeztetés 

2019. 02. 02. 
8 fő 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. 

26. Szakdolgozat mentorálása: 
A munkatevékenység szerepe az SNI 
tanulók fejlesztésében. 
(Szent István Egyetem) 

2019. 02. 12.  
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. 
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27. Mentor munkavállalók 
megbeszélése 
Konzultáció, egyeztetés 

2019. 02. 13. 
8 fő 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. 

28. Részvétel az FMKIK 
pályaválasztási Klub ülésén. 
Információ csere, lehetőségek 
feltárása 
Együttműködés felajánlása 

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató 
Kórház 
2 fő 
2018. 02. 21.  

29. A programban résztvevő tanulók 
Szalagavató ünnepsége, melyre 
meghívást kaptak az együttműködő 
Partnerek is. 

2019. 02. 25.  
50 fő 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. 

30. Üzemlátogatás: 
DENSO Gyártó Magyarország KFT. 

2019. 03. 22.  
13 fő 
Székesfehérvár, Holland fasor 14, 8000 

31. Üzemlátogatás: 
2019. 03. 22.  
AIKSZ Asztalosipari Zrt. 

2019. 03. 22.  
13 fő 
8000 Székesfehérvár, Berényi út. 30/A. 

32. Üzemlátogatás: 
Kiskakas Étterem 

2019. 03. 22.  
13 fő 
8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 93. 

33. Részvétel az „Alba Innovár 
Digitális Felzárkóztatási Program I.” 
zárórendezvényén 
(A digitalizáció hatása a szakképzésre 
és a munkaerőpiacra) 

1 fő 
2019. 03. 26. 
8000 Székesfehérvár, Hotel Magyar Király 
 

34. Üzemlátogatás:  
Feldhoffer Kertészet 

2019. 03. 27. 
Tordas, Feldhoffer Kertészet 
Tordas, Szabadság út 107, 2463 

35. Macher Kft. tájékoztatója  
A cég bemutatása, munkalehetőségek 

2019. 03. 28. 
30 fő 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. 

36. Melo Diák Diákszövetkezet 
bemutatkozása, tájékoztatása 
Lehetőségek diákmunkára 

2019. 03. 28. 
28 fő 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. 

37. Szülő klub 
Meghívott vendég: Fejér Megyei 
Kormányhivatal Székesfehérvári 
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 
(Fülöp-Pécsi Martina, Mekota Anett) 

2019. 03. 29. 
11 fő 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6., 
Forrásszoba 

38. Pályázati találkozó 
Miskolc, Szimbiózis Alapítvány 

2019. 04. 03.  
Baráthegyi Majorság Erdei Majorság 
Arany EGYMI-ből: 3 fő 

39. Intézménylátogatás, 
kapcsolatfelvétel, szakmai konzultáció, 
 
A pályázat bemutatása 

Móri Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI 
17 fő 
2019. 04. 04.  
Mór, Vértes u. 67, 8060 

40. Gyermekjóléti Team alakítása az 
intézményben – társszakmák 
együttműködése a hatékony oktatás-
nevelés érdekében  

2019. 04. 15. 
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41. „Az integráció napja” konferencia 
 
A pályázat bemutatása, megosztása 
 

 
2019. 04. 16. 
143 fő 
Arany János EGYMI Budai úti telephelye 

42. Szakiskolai értéktár avatása 
(az elért eredmények bemutatása) 

2019. 05. 03. 
100 fő 
 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. 

43. Intézménylátogatás, 
kapcsolatfelvétel, szakmai konzultáció, 
(Kecskeméti Szakképzési Centrum 
Fazekas István Szakiskolája 
látogatása) 
 
A pályázat bemutatása 

Kecskeméti Szakképzési Centrum Fazekas István 
Szakiskolája 
11 fő 
2019. 05. 24. 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. 

44. Konyhai kisegítő szakiskolás 
tanulók segítsége a FM Szociális 
Intézmény Polgárdi telephelyén, 
egészséghét program keretében 

2019. 05. 16. 
5 fő + szakoktató 
Polgárdi Ipartelepek, Polgárdi Somlyó utca 1. 

45. Részvétel pályaorientációs 
rendezvényen 
Szakmai konzultáció 

2019. 05.17. 
2 fő 
EON Székesfehérvári Üzeme 

46. Intézménylátogatás, 
kapcsolatfelvétel, szakmai konzultáció, 
 
A pályázat bemutatása 

Pétfürdői Kolping Katolikus Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 
2019. 05.20. 
17 fő 
8105 Pétfürdő, Hősök tere 10. 

47. Mentor munkavállalók 
megbeszélése 
Egyeztetés 

2019. 05. 22. 
11 fő 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. 

48. Munkavállalói (akik az SNI 
tanulókkal együtt dolgoznak) 
befogadási indexének mérése – év 
vége 

2018. 05. 24. 
10 fő 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. 

49. Intézménylátogatás, 
kapcsolatfelvétel, szakmai konzultáció, 
Esztergomi Montágh Imre EGYMI, 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és 
Készségfejlesztő Iskola látogatása 
 
A pályázat bemutatása 

2019. 05. 24. 
43 fő 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. 

50. Új szakma indításának 
engedélyezése 
„parkgondozó” 

2019. 06. 03. 

51. Részvétel „Esélynap”-on 
(„Esély a fogyatékkal élő 
munkavállalóknak”) 

50 fő 
8000 Székesfehérvár, Zichy liget 
2019. 06. 12.  

52. A programban résztvevő tanulók 
Ballagási ünnepsége, melyre 
meghívást kaptak az együttműködő 
Partnerek is. 

2019. 06. 20. 
150 fő 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. 
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53. A programban résztvevő tanulók 
Bankett ünnepsége, melyre meghívást 
kaptak az együttműködő Partnerek is. 

2019. 06. 20. 
40 fő 
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123. 

54. 2. Projektlátogatás 
Jegyzőkönyv 

2019. 06. 28. 
3 fő 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6., 

55. Projektzáró rendezvény, melyre 
meghívást kaptak az együttműködő 
Partnerek is. 

2019. 06.27. 
20 fő 
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula u. 6., 
Forrásszoba 

 
 
IV. A KÖVETKEZŐ SZEMPONTOK ALAPJÁN ÉRTÉKELJÉK A TÁMOGATOTT PROJEKTET: 
 
1) Kérjük, fogalmazza meg, hogy a tapasztalatai alapján mit tart a megvalósult projekt 

erősségeinek. 

1) A projekt erőssége, hogy az oktatás oldaláról kezdeményeződött, megoldást keresve, 
megkönnyítve szakiskolából kikerülő tanulóink nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedését. 

1.) A projekt rendkívül széles összefogás eredményeképpen jött létre, olyan modellt 
valósítottunk meg, amely az oktatási intézményből kilépő fiatalok munkaerő-piaci 

elhelyezkedését támogatja közvetlen és közvetett formában. 

2.) A projekt nagy eredménye, hogy 2 fiatal munkaszerződéssel, a saját szakmájában 
elhelyezkedett, illetve 2 tanulóval tanulószerződést köt a munkáltató. 

3.) A 2019/2020. tanévben heti 5 órában, a pedagógiai célú habilitációs/rehabilitációs 
órakeret terhére egy, a szakiskolában dolgozó gyógypedagógus az oktatással-neveléssel 

lekötött munkaidejében szakiskolai tanulók munkaerő-piaci mentorálását végzi. 

3.) Az Arany János EGYMI a munkaerő-piaci igények mentén 2019/2020-as tanévben új 
szakmát indít: a családellátó részszakképesítés megszerzésére irányuló képzést, a 
következő évben pedig a parkgondozó és az eladó részszakképesítést. A 2019/2020. 

tanévben pedig engedélyeztetni szeretné az intézményi takarító részszakképesítést. 

Arra törekszünk, hogy piacképes, hiányként jelentkező, elhelyezkedést, munkát és fizetést 
biztosító szakmákat oktassunk.  

Az intézményi takarító – mint hiányszakmára – ez a pályázat hívta fel figyelmünket. 

4.) Jelen pályázat lehetőséget adott arra, hogy nyílt munkaerőpiacon jelen levő, pályázatba 
bevont cégek, vállalkozók számára kézzelfogható közelségbe kerüljenek fogyatékkal élő 
embertársaik, egyáltalán a fogyatékosság, mint kifejezés. Bebizonyosodott számukra, hogy 
ők is tudnak munkát végezni, értéket teremteni. 

A legtöbb munkáltató nem felkészült sérült munkavállalók fogadására, nem ismerik ezt a 
populációt, jellemzőiket, értékeiket. nincs tapasztalatuk sérült társaik munkavégző 
kapacitásáról. Az elmúlt egy év során saját tapasztalataik alapján is megbizonyosodhattak 
róla, hogy a fogyatékkal élő emberek képesek értéket teremteni, ha képességeiknek 

megfelelő munkát végeznek.  

5.) Gyógypedagógus kollégáim többletinformációt kaphattak ahhoz, hogy hogyan tudják 
még hatékonyabban felkészíteni tanulóikat a felnőtt életre, illetve visszajelzést kaptak arról, 
miben kell még fejlődniük tanulóik hatékonyabb munkaerőpiaci integrálása érdekében.  

6.) A szülők visszajelzést kaptak gyermekük munkájáról, viselkedéséről. Információkhoz 
tudtak jutni az iskola utáni ellátás lehetőségeiről, a jogszabályi háttérről, munkavégzési, 
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elhelyezkedési formákról, igénybe vehető támogatásokról. 

7.) A projekt erősségének tartom azt, hogy az intézményközi látogatások alkalmával több 
szakiskolában került bemutatásra a pályázat, illetve a szakmai megbeszélések kapcsán 
tapasztalatot tudtunk cserélni a fogyatékkal élők munkavállalása témájában. 

 

2) Kérjük, mutassa be a megvalósult projekt kapcsán, hogy melyek azok a területek, 

amelyeket a jövőben fejleszteni szükséges. 

Több fórumon is elhangzott, hogy a legnagyobb probléma jelenleg az oktatásból a 
munkaerő-picra való átmenetben az információ és a koordináció hiánya. Az egyes 
munkaerő-piaci szereplők között (állami, civil) illetve a fogyatékkal élő személy között 
sokszor nincs kapcsolat/kommunikációs csatorna.  

Ha a fogyatékos fiatal nem tud támaszkodni családjára, ha az nem képes segíteni neki, 
reménytelen helyzetbe kerül.  A szakiskolából kikerülő fiatal, igaz, hogy fogyatékkal élő, 
sajátos nevelési igényű, de nem megváltozott munkaképességű. Az SNI státusz csupán az 
intézményes ellátás befejezéséig tart, utána támogatás nélkül kerülnek ki a nagybetűs 
életbe. Nincs jogosultságuk olyan szolgáltatások igénybe vételére, amely megkönnyíteni 

elhelyezkedésüket, munkába állásukat. 

A középfokú köznevelési intézményekben (a szegregált, illetve integrált nevelést 
megvalósítót) részmunkaidőben/meghatározott óraszámban munkaerőpiaccal foglalkozó 
pedagógust kellene alkalmazni, aki mentorálási feladatokat látna el.(információgyűjtés, 

mentorálás, segítés, kísérés, stb…) 

A „fogyatékkal élő” meghatározás munka-erőpiaci szempontból nagyon tág kategória, nem 
mindegy, ha ép értelemhez társul valamilyen testi, vagy érzékszervi fogyatékosság, vagy 
pedig az értelmi képességek gyengébbek. Más jellegű megsegítés szükséges számukra. A 
szakiskolai tanulók esetében az értelmi képességek maradnak el az életkoruk átlagától. 

(Számukra már a bonyolult adatlapok kitöltése is nehézséget okoz.) 

 

3) Voltak-e olyan nehezítő tényezők, amelyek nehezítették a projekt megvalósulását? 
Kérjük, fogalmazza meg, hogy mik voltak ezek, illetve miben és miért nehezítették a 
projekt megvalósulását. 

A projektben való részvételt nehezítette az, hogy egy köznevelési intézmény időrendjébe 
kellett beilleszteni a tevékenységeket. Nehéz volt összeegyeztetni a tanulók napi 
beosztását, a külső gyakorlaton töltött idővel. Volt olyan munkahely, ahol csak a reggeli 
órában tudták fogadni tanulóinkat. Az egyéni vállalkozók rugalmasabb időbeosztást 
biztosítottak számunkra. Az indikátor (480 óra) teljesítésénél figyelnünk kellett a tanév 
rendjére, a tanítás nélküli napokra, a saját belső programjainkra, a szakmunkásvizsgára. 

Mivel tanulóink jelentős része bejáró, vidéki, még a menetrendek is befolyásolták a program 

lebonyolítását és az időrendet. 

 

4) Kérjük, fejtse ki a jövőbeni terveit a megvalósított projekthez kapcsolódóan.  

- A projektben új partneri kapcsolatokra tettünk szert. Ezeket a jövőben is fent tartjuk. 

- A szakiskolai intézményegységben mentorpedagógusi tevékenységet fogunk végezni. 

- A Szülő klub foglalkozásai folytatódnak. 

- Átgondolásra kerül a 9/E. évfolyam (előkészítő osztály) pályaorientációs tevékenysége. 
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Elemeket fogunk átvenni a gödi Piarista Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
orientációs évfolyamának programjából, amit szintén e pályázat révén ismertünk meg és 
szeretnénk még jobban megismerni. 

- Folytatódni fognak szakiskolai szakmai látogatásaink, annak reményében, hogy oktató-
nevelő munkánkat még hatékonyabbá tegyük, illetve a kialakult szakmai együttműködéseket 
fent tartsuk más megye, illetve a főváros intézményeivel. 

 

5) A megvalósult projekt alapján milyen javaslatokat tennének a szakpolitika számára 
a szolgáltatások és az ellátórendszer fejlesztése érdekében a projekttel 
összefüggésben? 

Az oktatási rendszerben SNI / fogyatékos minősítéssel rendelkező tanulók az akkreditált 

foglalkoztatás vonatkozásában a tanulmányaik befejezését követően automatikusan – tehát 

ügyintézés nélkül – kapjanak olyan státuszt, amely a munkaképesség minősítése nélkül 

feljogosítja őket, hogy átmeneti ideig – például 2-3 évig – akkreditált foglalkoztatásban 

foglalkoztathatóak legyenek; a tanuló és családja dönthet arról, hogy él ezzel a lehetőséggel 

vagy sem. 

 
 
 
Székesfehérvár, 2019. július 23. 
 
 
 
 
       Török Szabolcs 
 
                a SZTK Igazgatója 
 

                                 Kedvezményezett 
 

(ph) 


