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Kedves Olvasó!
Partnerségünk minden országában a megváltozott munkaképességű emberek
valós hátrányokkal szembesülnek a társadalomba és a munkaerőpiacra való
beilleszkedésük során.
A megváltozott
munkaképességűek
foglalkoztatásának
többszörösen
nehezített a helyzete, mivel a betegség mellett további, halmozottan jelentkező
hátrányokkal (alacsony iskolai végzettség, nem megfelelő vagy hiányos
szakképzettség, készségek hiánya, tartós munkanélküliség, csökkent önbizalom,
munkáltatói előítéletek) kell megküzdeniük.
Ezért a munkaerőpiaci re(integrációjuk) elősegítése érdekében szükséges őket
támogatni abban, hogy az egészségi állapotuknak megfelelő munkakörökben
tudjanak elhelyezkedni. Ennek érdekében fokozni kell az együttműködést
a munkaerőpiac szereplői között, növelni kell a munkaadók tudatosságát az aktív
munkaerőpiaci eszközök alkalmazásának előnyeiről, a célcsoport motivációját az
aktív polgárrá válás, az élethosszig tartó tanulás és azt követően a munkavállalás
terén. Ugyancsak fontos a foglalkozási rehabilitáció keretében nyújtott naprakész
információ és személyre szabott szakmai tanácsadás az ügyfelek számára.
A STAR projekt a partner országok jó gyakorlatára és tapasztalataira alapozva
kívánja elősegíteni a megváltozott munkaképességűek foglalkoztathatóságát,
támogatva a tartós aktív munkaerőpiaci jelenlétüket, meggyőzve az őket
foglalkoztató munkáltatókat a célcsoport alkalmazásának előnyeivel kapcsolatban.
A projekt egyik eredményeképpen született meg jelen kiadványunk.
A kutatási eredmények felhasználásával és a partnereink jó gyakorlatainak
alkalmazásával javítani szeretnénk a célcsoport helyzetén és rávilágítani azokra az
értékekre, melyet a megváltozott munkaképességű munkavállalók képviselnek
a munkaerőpiacon.

A projekt team tagjai
Lépésről lépésre az aktív polgárrá válás és a
munkaerőpiaci reintegráció felé
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1. A projekt és a partnerség bemutatása
A projekt fő célkitűzése a megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztathatóságának növelése volt, ösztönözve őket a személyes fejlődésre és
az élethosszig tartó tanulásra, valamint nemzetközi tapasztalatok és innovatív
képzési és foglalkoztatási modellek beépítése a gyakorlatba. Mindezt az aktív
munkaerő-piaci eszközök (foglalkozási rehabilitáció, az oktatás és a foglalkoztatás
növelése), valamint a jó gyakorlatok és (re)integrációs tapasztalatok megosztása
révén.
A tervezett kérdőíves felmérést annak érdekében valósítottuk meg, hogy
feltárjuk a foglalkoztatási rehabilitáció és a szakmai tanácsadás terén felmerülő
korlátokat és igényeket, és, hogy megvizsgáljuk a munkaerőpiaci kulcsszereplők
hozzáállását és elvárásait a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása
tekintetében.
Célunk az volt, hogy növeljük a humánerőforrás fejlesztés hatékonyságát, és
a megváltozott munkaképességűek esélyét a munkaerőpiac igényeinek
megfelelően.
Az elsődleges célcsoport aktív bevonása a projekt tevékenységeiben
hozzájárult a résztvevők általános és jogi tudatosságának növeléséhez (beleértve az
európai témákat is) és javította a kommunikációs készséget, feloldva a személyes
belső akadályokat, fokozva az önbizalmukat és motivációjukat az aktív
állampolgárság, az élethosszig tartó a tanulás és ezt követően az elkötelezett
munkaerőpiaci szerepvállalás irányába.
A munkaadók és a munkaerő-piac többi szereplői közötti együttműködés a
kérdőíves kutatás és a tájékoztató fórumok során, elősegíti a pozitív
szemléletváltozást
a
munkáltatók
hozzáállásában
a
megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatása terén, hozzájárulva a munkaerőpiaci keresletkínálat egyensúlyához.
A projekt kimeneti termékei - weboldal, prospektus, szórólap, és DVD - egy
átfogó információs csomagként,
lényeges információkat nyújtanak a
célcsoportoknak, és hozzájárulnak a már meglévő tapasztalataik kiterjesztéséhez.
A project koordinátora a Teamwork for a better future – Nagymegyer,
Szlovákia. A partnerség további tagjai a következők: Napra Forgó Nonprofit
Közhasznú Kft.- Magyarország, LENO CONSULTING - Franciaország, ibis acam
Bildungs GmbH- Ausztria, IZAP - Slunečnice, Zlín.
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2. Munkaerőpiaci jellemzők és a megváltozott munkaképességű
munkavállalók helyzete a partner régiókban
2.1. A dunaszerdahelyi térség jellegzetességei

Dunaszerdahely körzete Szlovákia
Dél-Nyugati részén, a Csallóköz területén
helyezkedik el. Kedvező fekvése kiváló lehetőséget
ad a nemzetközi együttműködésre. A terület
mintegy 76%-a mezőgazdasági termőföld, vízrajzi
szempontból a regió vízkészletekben és gyógyító
termálforrásokban gazdag.
A dunaszerdahelyi térség az egyik, ipar
szempontjából, legkevésbé fejlődő területe
Szlovákiának. Fontos ágazatok a kereskedelem, a
gépjármű javítás- és gyártás, az ipar és a turizmus.
Emellett még jelen van az ipari szektorhoz
tartozóan a könnyűipar és a nehézipar is.
A régió legnagyobb kincsei közé tartoznak a geotermikus források, melyek
lehetőséget biztosítanak a turisztikai szolgáltatások fejlesztésére. A térség jelentős
előnyei az ipari parkok, melyeknek fő célja, hogy gyártócsarnokokat, raktárakat és
logisztikai központokat létesítsenek a befektetők odavonzására és munkahelyek
teremtésére. Emellett fontos értéke a térségnek a bős-nagymarosi vízerőmű, mely
jelentős villamosenergia termelő, és összeköttetést jelent Európa vízi útjaival és a
világ tengereivel.
Jelenleg még mindig érezzük a világméretű gazdasági válság negatív
hatásait, melyek befolyásolják a foglalkoztatás helyzetét is. A munkanélküliségi
arány 2013 márciusa óta csökkenést mutat, mely némi stabilitást jelez a
gazdaságban és a munkaerő-piac enyhe újjáéledését a térségben.
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A dunaszerdahelyi régióban a munkanélküliségi ráta 2014. december 31-én
elérte a 10,34 %-ot 7419 álláskeresővel, mely még mindig alatta marad a 12,29 %-os,
ugyanabban az időszakban mért országos munkanélküliségi szintnek.
A gazdaságilag aktív népesség száma Dunaszerdahely térségében 2013-ban
63177 fő volt. A 20 főnél többet foglalkoztató vállalkozásoknál történő munkavállalás
csökkent 2013-ban, az előző év megegyező időszakához képest. A foglalkoztatottak
átlagos száma a térségben 2013-ban 17565 fő volt. 2013 december 31-i adatok
szerint az átlagos havi fizetés a régióban 690 euró, Szlovákia egészét tekintve pedig
824 euró volt. (Forrás: Dunaszerdahelyi OLSAF 2013 évi beszámolója).

A megváltozott munkaképességű munkakeresők helyzete a munkaerő-piacon
Az álláskeresők összetétele folyamatosan változik. A hátrányos helyzetű
csoportok (tartósan munkanélküliek, alacsony iskolai végzettségű, 50 év feletti vagy
megváltozott munkaképességű/fogyatékos álláskeresők) maradnak regisztrálva a
legtovább.
A munkaerőpiac egyik állandó jellemzője a hátrányos helyzetű csoportok
(köztük a megváltozott munkaképességűek) kritikus foglalkoztatási helyzete.
Területünkön a a megváltozott munkaképességű álláskeresők több, mint 40 %-a 12
hónapnál hosszabb ideje munkanélküli. Jellemző, hogy ezen emberek jelentős része
40 évnél idősebb és csak általános iskolai vagy érettségi nélküli középfokú
végzettséggel rendelkeznek. A rokkantsági nyugdíj melletti munkavállalási
lehetőségek ellenére a statisztika alacsony munkában való részvételt és magas
arányú munkanélküliséget jelez az aktív korban lévő megváltozott
munkaképességűek sorában.
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Egyik bevált foglalkoztatási lehetőség számukra a védett műhelyek (melyek
legalább 50%-ban foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű személyeket)
által kínált munkakörökben vagy a védett munkahelyeken való elhelyezkedés. Az
állam támogatja a védett műhelyek és a védett munkahelyek kialakítását, azzal,
hogy hozzájárulást biztosít a működési költségeik fedezésére, a munkavállalók
utazási
költségeire,
a
megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
foglalkoztatásának fenntartására. Támogatást nyújt továbbá a fogyatékkal élő
polgárok önfoglalkoztatásához kapcsolódó tevékenységekhez, és a munkahelyi
segítők munkájához.
A dunaszerdahelyi térségben 131 védett műhely vagy munkahely működik (a
megváltozott munkaképességű munkavállalók száma 197 fő), melyek a következő
ágazatokban tevékenykednek: vendéglátás, kiskereskedelem, reklámozás,
adminisztratív szolgáltatások, konzultáció, textilipar, turizmus. Ezekben a
műhelyekben a sérült személyek főként az alábbi pozíciókat látják el: értékesítési
asszisztens, irodai munkás, varrónő, szabó, kozmetikus, stylist, grafikus, betanított
munkás különböző iparágakban, takarító, szobalány és recepciós.
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2.2. Az érdi térség jellegzetességei

Érd és térsége a Közép-Magyarországi
Régióban helyezkedik el. Érd városa
Budapest főváros agglomerációs
gyűrűjéhez tartozik. Ez a központi
helyzet alapvetően meghatározza a
térség munkaerőpiaci helyzetét is,
mivel
a
fővárosban
és
az
agglomeráció
területén
jelentős
számú munkáltató, kis- és nagy
vállalkozás tevékenykedik.

Érd járás statisztikai körzete hét települést foglal magában (Érd, Diósd,
Tárnok, Sóskút, Pusztazámor, Törökbálint és Százhalombatta). Érd Pest megye és a
fővárosi agglomeráció legnagyobb települése, 2006. óta megyei jogú város.
A város közigazgatási területe 60,54 km², népsűrűsége pedig 1040, 90 fő /
km². A város népessége a múlt század kezdete óta folyamatosan nagy ütemben
növekszik. Az 1990 és 2009 közötti időszakban a népesség száma közel
másfélszeresére nőtt, és továbbra is folyamatosan növekvő tendenciát mutat. A
Központi Statisztikai Hivatal (KSH, 2011) adatai alapján Érd járás népessége 120 990
fő, Pest megye népessége 1 217 000 fő, és a gazdaságilag aktív népesség aránya
46% volt. Az érdi lakosok száma (KSH, 2014) 63 294 fő, melyből az aktív korú
népesség száma 43 383 fő.
Érd városában a gazdálkodó szervezetek száma meghaladja az 5200-at,
ebből a társas vállalkozások elérik a 2000-et. Az egyéni vállalkozók a
legkülönbözőbb ipari, szolgáltató, kereskedelmi tevékenységet végzik, főként kis- és
középvállalkozások formájában. Mostanra már betelepült több bevásárlóközpont
és kiépülőben van az ipari park is. Jelentősebb ipari cégek a környező települések
ipari parkjaiban találhatók.
Érd térségében a főváros közeli elhelyezkedés némileg mérsékelte a
gazdasági válság hatásait. A térségben a munkanélküliségi ráta csökkenő
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tendenciája észlelhető, ennek ellenére számítani lehet arra, hogy a munkaerőpiac
továbbra is érzékenyen követi a gazdasági helyzet változásait. Érden a népesség
foglalkoztatottsága alacsony, közel kétharmada ingázik a munkahelyére Budapestre
vagy a környező településekre.
2014 II. negyedévében Pest megyében az előző év azonos időszakához
képest a munkanélküliségi ráta 2,9 %-al csökkent és elérte a 6,7% -ot. A KSH 2014
január-októberi adatai szerint a bruttó átlagbér Pest megyében 234 400 Ft (kb.780
euró) volt.

A megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaci helyzete
Az álláskeresők között a térségben különösen hátrányos helyzetűnek
tekinthetők a pályakezdő fiatalok, az 50 év felettiek, a tartós munkanélküliek, a
nők, és a megváltozott munkaképességűek. A megváltozott munkaképességűek
aránya a foglalkoztatott munkavállalók között csupán 3,7%, ugyanakkor a
regisztrált álláskeresők körében e csoport aránya eléri a 21,3%-ot. Pest megyében a
37 977 fő regisztrált álláskeresőből
1 443 fő volt a megváltozott
munkaképességűek száma, míg Érden az 1 552 fő regisztrált álláskereső közül 396
fő volt a megváltozott munkaképességű (KSH, 2013). A nemek aránya között nincs
számottevő különbség, de a nők száma kissé magasabb.
A megváltozott munkaképességű/fogyatékos álláskeresők halmozottan
hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. Többségük az idősebb
generációhoz tartozik, a betegség és az orvosi rehabilitáció miatt akár hosszú
évekre kiesett a munka világából. Mivel az átlaghoz képest bizonyos képességekkel
nem, vagy csak korlátozott formában rendelkeznek, a munkalehetőségek szűkebb
köréből tudnak csak választani, így a munkavállalás terén is hátrányba kerülnek. Az
idősebb álláskeresők elhelyezkedését több tényező is nehezíti: az alacsony iskolai
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végzettség, a szakképzettség hiánya, az elavult szakma, az idegen nyelvismeret és
számítógépes ismeretek hiánya. Egy részüknek van iskolai végzettsége és többéves
szakmai tapasztalata is, azonban szakmai ismereteik nem eléggé korszerűek.
A kormány az utóbbi években számos olyan intézkedést vezetett be, melyek
célja a foglalkozási rehabilitáció elősegítése. Bár a regisztrált megváltozott
munkaképességű álláskeresők száma csökkenő értékeket mutat, az e csoportba
tartozó foglalkoztatottak száma jelenleg még mindig alacsony. A kormányzati
intézkedések egyfelől motiválják a munkáltatókat a megváltozott munkaképeségű
munkavállalók alkalmazására, másfelől aktív munkaerőpiaci eszközöket vezetnek
be, valamint speciális szakmai támogatást nyújtanak a különböző nemzeti és EU
projektek révén- mint például a TÁMOP, a 4M program, és egyéb alternatív
munkaerőpiaci szolgáltatások-, melyek személyre szabottan segítik a megváltozott
munkaképességűek munkaerőpiaci integrációját.
A munkáltatók mentesülnek a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése alól,
amennyiben az előírt arányban megváltozott munkaképességű munkatársakat
alkalmaznak, pályázat útján pedig támogatást kaphatnak az államtól a
bérköltségekre és a munkahely rehabilitációs célú átalakítására. A rehabilitációs
kártya révén járó szociális adókedvezmény ugyancsak elősegíti és
költséghatékonnyá teszi a munkáltatók számára a megváltozott munkaképességűek
alkalmazását. Az állam támogatja a védett munkahelyeket is, de a fő hangsúlyt a
megváltozott munkaképességűek nyílt munkaerőpiaci (re)integrációjára teszi.
Érd térségében is működnek védett foglalkoztatók, melyek a logisztika,
adminisztráció, nyomdaipar, kertészet, szolgáltatás és arhíválás területén
tevékenykednek. Ezeknél a szervezeteknél a megváltozott munkaképességűek
különböző munkakörökben dolgoznak. Főbb területek: a raktári és kertészeti
kisegítő munkák, takarítás, valamint irodai munkák, adatrögzítés, call center
operátori és telefonos ügyfélszolgálat.
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2.3 Közép-Pireneusok régió főbb jellegzetességei

A Közép-Pireneusok régiója Franciaország
délkeleti részén terül el, a Pireneusok
hegység, a Földközi-tenger és az Atlanti
óceán közelében. A régiót nyolc megye
alkotja, székhelye Toulouse.
Az utóbbi években a Közép-Pireneusok
régió népességének növekedése az
országos átlagnál nagyobb értékeket
mutatott. Ez a gyors ütemű fejlődés döntően a migráció hatásának tudható be. A
térség mintegy 20.000 új lakossal bővül minden évben, közülük legtöbben egyetemi
hallgatók vagy olyan fiatal munkavállalók akiket elsősorban a terület által nyújtott
gazdasági lehetőségek vonzanak.
A legfontosabb gazdasági szektor a régióban a GDP 77%-át kitevő
szolgáltatási ágazat. Régiónk népszerűségét korszerű repüléstechnikai iparával
(olyan nemzetközi cégekeknek köszönhetően mint az Airbus), fejlett kutatásaival és
színvonalas egyetemeivel vívta ki. Itt található Franciaország második legnagyobb
egyetemi városa is, ami 2013-ban 120.000 hallgatót számlált. Az építészet szintén
egy gazdaságilag jelentős ágazata a Közép-Pireneusok régiójának.
A Közép-Pireneusok gazdaságának legfőbb gyengesége, hogy a különböző
ágazatok korlátozott számban vannak jelen és a munkaerő erősen koncentrálódik
Haute Garonne és Toulouse megyékre.
A közép-pireneusi régióban a népesség 72%-a dolgozik, így a foglalkoztatási
arány az ország többi régiójához képest magasabb. Férfiakat általában nagyobb
arányban foglalkoztatnak, mint nőket.
A 2008-as válság kezdete óta a munkanélküliség közel 3 %-al növekedett,
2014 végére elérte a 10,4 %-ot. Az álláskeresők száma Közép-Pireneusok régióban
kb. 153.400 fő.
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Megváltozott munkaképességű álláskeresők munkaerő-piaci helyzete
Az álláskeresők között több olyan hátrányos helyzetű csoport van akik az
átlagnál nehezebben találnak munkát. A Közép-Pireneusok régiójában ezek a
csoportok jellemzően az alacsony iskolai végzettségűek, az 50 év felettiek, valamint
a munkaerőpiacra frissen belépő fiatalok. A megváltozott munkaképességű
személyek szintén ebbe a körbe tartoznak. A munkanélküliségi ráta esetükben
kétszer olyan magas (23%) mint a teljes népesség körében, Franciaországban ebben
a régióban az egyik legmagasabb.
Munkanélküliségük sokszor olyan jellemzőkkel jár együtt, ami még
hátrányosabbá teszi őket a munkaerő-piacon. A megváltozott munkaképességűek
általában kevéssé képzettek, és ha fel is veszik őket, alkalmazásuk jellemzően az
alacsony képzettséget igénylő munkakörökben történik (csupán 6%-uk áll vezető
beosztásban). A megváltozott munkaképesség többnyire az idősebb korosztályt
érinti, a Közép-Pireneusok régiójában az 50 éven felettiek aránya eléri a 43%-ot, az
álláskeresők teljes körében ez az arány fele akkora mértékű.
A megváltozott munkaképességű álláskeresők hátrányos helyzetét bizonyítja
továbbá, hogy a munkaügyi központoknál az átlag munkanélküliekhez képest
hosszabb ideig vannak regisztrálva. Számukra a megfelelő munkahely megtalálása
több időt igényel, így régiónkban a megváltozott munkaképességű álláskeresők 55
%-a több mint 1 éve regisztrált álláskereső.
Mindezen különbségek arra mutatnak rá, hogy a fogyatékossággal vagy
egészségkárosodással élő személyek valóban kedvezőtlen és diszkriminatív
helyzetben vannak a foglalkoztatás területén. Ez a bizonyosság igazolja azokat a
kialakított irányelveket és eszközöket, amik a megváltozott munkaképességű
álláskeresők munkaerő-piaci helyzetének javítását célozzák meg.

13

www.starllp.eu

A munkaerő-piaci integráció elősegítésének legelső eszköze a jogszabályi
támogatás. Különböző törvények igyekeznek a megváltozott munkaképességűek
számára kedvező feltételeket teremteni mint például a megváltozott
munkaképességű alkalmazottak minimum létszámának meghatározáról,
munkaadói támogatások nyújtásáról, valamint a megváltozott munkaképességűek
folyamatos tanácsadásáról szóló jogszabályok. A törvények támogató hátterét
számos szervezet és egyéb eszköz, forrás biztosítja.

A megváltozott munkaképességű álláskeresők integrációjának további
támogató eszközei az úgynevezett “védett foglalkoztatók” (ahol az alkalmazottak
legalább 80%-a megváltozott munkaképességű) vagy az ún. “szakmai munkát
támogató intézmények”, ahol szakértői, orvosi és szociális területeken dolgozók
kapnak segítséget. A Közép-Pireneusok régiójában 5 211 szakmai munkát támogató
intézmény és 36 védett foglalkoztató található.

Az állam kétféle úton támogatja a fenti intézményeket és megváltozott
munkaképességűeket alkalmazó nem védett cégeket: vagy egy bizonyos összeget
fizet minden egyes felvett megváltozott munkaképességű munkavállaló után vagy a
munkahelyi integráció költségeit támogatja. Ezeken felül a különböző támogató és
tanácsadó szolgáltatásokat nyújtó szervezetek fenntartása révén is előmozdítja az
integrációt (pl. Cap emploi, Agefiph).
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2.4 Bécs főbb jellegzetességei

Bécs Ausztria fővárosa valamint az ország kilenc szövetségi tartománya közül
az egyik. Területe 41.487 hektár, 23 kerületből áll. Bécs egy növekedő város, 2001
és 2011 között népessége kb. 160.000 lakossal növekedett. Ez közel 10 %-os
növekedés és a jövőben is ez a tendencia várható. Bécs népessége 1 794 770 fő
(2015 januári adatok szerint).
Bécs Ausztria gazdasági központja, a vasfüggöny leomlása óta kulcsszerepet
játszik a keleti szomszédsági kapcsolatokban. 2009-ben Bécs GRP-je (bruttó
regionális termék) elérte a 72 billió eurót, ami körülbelül Ausztria hozzáadott
értékének a negyede. Bécs vezető szerepet játszik a termelékenységi mutatókban
is, az egy főre jutó bruttó regionális termék 75.000 euró, ami 16%-al az ausztriai
átlag feletti érték. Az európai nagyvárosok gazdasági struktúrájának megfelelően a
foglalkoztatás jóval inkább a harmadik szektorra fókuszál mint ahogy Ausztria többi
részén tapasztalhatjuk, így a közszféra, kereskedelem, közlekedés és a gazdasági
szolgáltatások különösen fontos szerepet játszanak Bécs foglalkoztatásában.
A Bécsben foglalkoztatott munkaerő 86%-a a szolgáltatási szektorban
dolgozik. A bécsi társadalom az elmúlt évek során egy modern szolgáltató- és
tudásalapú társadalommá vált. A könnyen elérhető képzett munkaerő, a széleskörű
tudományos know-how és átlagon felüli termelékenység azok az előnyök, amik
Bécs városát gazdasági világvárossá, üzleti csomóponttá teszik. A válság idején az
Európa szívében található város megőrizte gazdasági stabilitását és társadalmi
összetartását.
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A humán tőke, a termelékenység és nemzetköziség mellett az életminőség
az a további jelentős tényező, ami meghatározza egy régió versenyképességét. Az
életminőség nem csak az elérhető kultúrális és szabadidős lehetőségekre
vonatkozik, hanem olyan szempontokat is figyelembe vesz mint például a
biztonság, környezetvédelem, infrastruktúra helyzete. Mindezen területeken Bécs
kiváló eredményeket ér el, így nem véletlen, hogy a Mercer tanácsadó iroda immár
harmadszor egymás után Bécset választotta a világ legélhetőbb városának.
Bécsben az évi átlagkereset körülbelül 31.330 euró volt 2013-ban (forrás:
STATISTIK AUSTRIA, Lohnsteuerdaten - Sozialstatistische Auswertungen,
2014.12.22.). 2014-ben a regisztrált álláskeresők száma: 104.404 fő, 15,7%-al, azaz
14.174 személlyel több mint az előző évben. Ebből 14.204 fő azok száma, akiknek
egészségkárosodás vagy fogyatékosság miatt nehezített az elhelyezkedésük. Az
előző évhez képest 24,1%-al, azaz 2 756 fővel növekedett a számuk.
2014 decemberében az üres álláshelyek száma 2.788, volt, mely az előző
évhez képest 6,8%-os csökkenést mutat. 2014 végén Bécs munkaerő potenciálja
körülbelül 890.000 fő volt, többségük alkalmazotti viszonyban állt.

Megváltozott munkaképességű álláskeresők munkaerő-piaci helyzete
Bécs leghátrányosabb álláskereső csoportjai az alacsony végzettségű,
migráns hátterű, tartósan munkanélküli álláskeresők, az 50 év felettiek és a
megváltozott munkaképességű személyek.
A megváltozott munkaképességűek felvételének fő nehézsége, annak a
személynek a kiválasztása, akinek az egészségi állapota és végzettsége is megfelelő
az adott üres álláshely betöltéséhez. A megváltozott munkaképességűek csoportja
sokszor halmozottan hátrányos helyzetben van, mint például alacsony képzettség,
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nem elegendő vagy nem megfelelő végzettség, bizonyos készségek hiánya, hosszú
távú munkanélküliség, egészségügyi problémák valamint a munkáltatók előítéletei.
Olykor az adott munkakörhöz hiányzik a szakképzettségük.
Ebből adódóan nagy szükség van arra, hogy intenzíven támogassuk a
munkaerő-piaci (re)integrációjukat, befogadásukat és segítsük őket a
sérültségükhöz illeszkedő állások megtalálásában. A munkaadóknak gyakran
vannak előítéleteik a megváltozott munkaképességűek alkalmazásával
kapcsolatban, így nekik is érdemes információt nyújtani a foglalkoztatás lehetséges
módjairól, előnyeiről hogy ezáltal növeljük ismereteiket, tudatosságukat a
témában.
Bécsben számos, a kormány és a Foglalkoztatási Szolgálat által támogatott
munkaerő-piaci program/irányelv működik:
•
•
•
•
•
•
•

Integrált szakképzési tréning és a hátrányos helyzetű fiatalok számára
biztosított szakmai segítségnyújtás.
Foglalkoztatási projektek megvalósítása (például a tartósan munkanélküli
megváltozott munkaképességű álláskeresők számára).
Integratív cégek mint például “Youth at Work”, “wienwork” stb.
Megváltozott munkaképességűek személyes támogatása.
Szakképzési projektek (a munkaerőpiaci követelményekhez alkalmazkodva).
A megváltozott munkaképességűek és vállalkozások számára nyújtott
munkaügyi segítségnyújtás.
Fit2Work: célja az alkalmazottak vagy rövid távon munkanélküliek egészségügyi
problémáinak (fizikai és mentális) kezelése, hogy az adott munkahelyen
sikeresen fenntartsák magukat.
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2.5 A Zlín-i régió jellegzetességei

A terület a Cseh Köztársaság
keleti részén helyezkedik el, és keleti
oldalánál
határos
a
Szlovák
2
Köztársasággal. E térség 3963 km -es
területével a Cseh köztársaság negyedik
legkisebb
régiója.
Területének
megközelítően 50 %-a termőföld, és 40
%-át erdőtalaj borítja.
Jelenleg mintegy 600.000 lakos él
a térségben, a népsűrűség 151 Fő/km2, mely jelentősen meghaladja az országos
átlagot. Nem található 100.000 főnél nagyobb lakosú város a régióban. A népesség
korstruktúráját a már gazdaságilag nem produktív lakosok növekvő száma jellemzi,
ennek ellenére a korösszetétel gazdasági szempontból pozitív, hiszen a fiatalok
száma magasabb a nyugdíjasok létszámánál, amely elegendő munkaerőforrást
biztosít a fejlődés számára a következő években.
A cseh gazdaság kulcságazatai az ipar és a szolgáltatások, melyekben az
alkalmazottak 60%-a dolgozik. A mezőgazdaságban a dolgozó népesség kevesebb,
mint 5%-a vállal munkát, a Cseh Köztársaságban a gazdaságilag aktív népesség
közel 38%-a az iparban tevékenykedik. Fontos az autóipar különösen az export
számára, a legnagyobb gyártó a Škoda Auto. Az ipar adja a teljes bruttó hazai
össztermék 35%-át.
A múltban a zlíni régió a bőr megmunkálásnak és a cipőgyártásnak
köszönhetően nagyon erős gazdasági területként volt jellemezhető, melynek
stabilitására a forradalom utáni privatizáció és az ipari újjáépítés voltak hatással.
Negatívan hatott a régióra a terület gyenge szállítási szolgáltatásai és a különválás
Szlovákiával, mely országgal jelentős üzleti kapcsolatai voltak. Ennek
eredményeképpen jelenleg csökkent mértékű a térség hozzájárulása a bruttó hazai
össztermékhez. A jelentős cégek közé vegyi üzemek és gumigyárak tartoznak
(Barum, Fatra), az elektrotechnika és a textilipar szintén fontos a térségben. A zlíni
régió népszerű turistacélpont is, amely vonzerejét növeli számos természeti,
kulturális a történelmi nevezetesség.
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A térség munkavállalási mutatói 2010-ben ágazati felosztás szerint: 5%-ban
a primer szektorban, 45%-ban a szekunder szektorban és 50%-ban a tercier
szektorban dolgoztak a munkavállalók. A gazdasági aktivitási arány 2012.január
elsején 56,7% volt a zlíni régióban.
Általánosságban a munkanélküliségi ráta kis mértékben, de folyamatos
jelleggel csökkent 2010 és 2013 között. A munkanélküliségi ráta 11,64% volt 2010
januárjában 2013 novemberében pedig 7,67%. A regisztrált álláskeresők száma az
adott időszakban ingadozott (26.000 és 36.000 között). A munkanélküliség a nyári
időszakban jellemzően alacsonyabb volt, a szezonális munkáknak köszönhetően.
2013. szeptemberi 30-i adatok szerint a legtöbb álláskereső a 20-24 éves illetve az
55-59 éves korosztályba tartozott, a legalacsonyabb létszámúak a 19 év alatti és a
60 feletti korcsoportok voltak. A 9-12 hónapja regisztrált álláskeresők találtak
leggyorsabban munkát, akik 3 hónapnál kevesebb vagy 24 hónapnál hosszabb ideje
voltak nyilvántartva, találtak legkevésbé állást. A tanulmányi struktúra szerint a
legtöbb jelentkező szakközépiskolai végzettséggel rendelkezik.

A megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzete
A Cseh Köztársaság munkaerő-piacán hátrányosan érintett csoportok: a
fiatal 30 éves kor alattiak, az idősebbek 41 és 50 év között, a nők, a szakképzettség
nélküliek, a roma etnikumú állampolgárok és a megváltozott munkaképességű
személyek. 2013. június 3-i adatok szerint a megváltozott munkaképességűek
jelentkeztek az álláslehetőségek 11,4%-ára. A zlíni régióban ezen időpontban
13,4%-ban jelentkeztek megváltozott munkaképességű személyek a pozíciókra
történő pályázók közül.
Csehországban kötelező megváltozott munkaképességű munkavállalót
alkalmazni a 25 főnél több alkalmazottal rendelkező cégeknél. Államunkban
támogató rendszer működik, melyet aktív foglalkoztatási politikának neveznek. Az
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aktív foglalkoztatási politika eszközeibe tartoznak az újraképzések, befektetési
ösztönzők, közösségi szolgáltatások, közösségi munkák, munkavállalói célzatú
támogatások és hozzájárulás egy új üzleti programba történő átmenethez. A másik
lehetőség a megváltozott munkaképességű személyek támogatására a
foglalkoztatási rehabilitáció, a munkára való felkészítés és a támogatott
foglalkoztatás.
A régióban a leginkább jellemző munkakörök a megváltozott
munkaképességűek számára a biztonsági őri és biztonsági szolgálati, a takarítói, a
bolti asszisztensi és a termék összeszerelői feladatok. 2012-ben 51 védett állást
hoztak létre, 67 megváltozott munkaképességű jelentkező helyezkedett el azokban
(belevéve a már meglévő állások átcsoportosítását). 629 személyt támogattak a
védett munkahelyek működési hozzájárulásán keresztül.
A
Cseh
Köztársaságban
a
megváltozott
munkaképességűek
foglalkoztatásának kérdésével közösségi szervezetek és nem állami szervezetek is
foglalkoznak. Ezen intézmények közé leginkább munkaügyi központok, munkaadók
és non profit egyesületek tartoznak. A munkaügyi központok tartják nyilván a
megváltozott munkaképességű személyeket, tanácsadást biztosítanak számukra,
biztosítják a foglalkoztatási rehabilitációjukat és pénzügyileg támogatják az új vagy
védett munkahelyek létrehozását és a védett műhelyek működését. A munkaügyi
központok támogatást biztosítanak mind a munkaadóknak mind a nonprofit
egyesületeknek is. A munkaadó, aki megváltozott munkaképességű személyt
alkalmaz, közösséget teremt, szociális és pénzügyi haszonra tesz szert. A nonprofit
egyesületek új munkahelyek teremtésére koncentrálnak, és szociális tanácsadást
biztosítanak. A foglalkoztatott és munkanélküli megváltozott munkaképességűek
fejlesztése függ a sérültég típusától, mely hat a munkáltatók új munkahely
teremtési hajlandóságára az adott személyek számára.
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3. Bevált gyakorlatok a partner országokból
3.1. Szlovákia: DUNATEX, Dunaszerdahely
A részvénytársaságot az 1970-es években
alapították
termelő
szövetkezetként,
Pozsonyban. Szintén termelő szövetkezetként
320
taggal
kezdte
meg
működését
Dunaszerdahelyen is, 1991. január elsején.
1998-ben a jogi változások és az egyre
növekvő
munkahelyi
követelmények
eredményeként
megszűnt
a
sérült
munkavállalók szövetkezeteként működni.
2005. november 9-én a korábbi termelési szövetkezet részvénytársasággá alakult.
Összevetve az alkalmazottak korábbi magas létszámát (300-350) a 1990-es
évek fokozatos csökkenést hoztak a munkavállalók számában. Az ezt követő
csökkenésben jelentős szerepet játszott a 2008 utáni gazdasági válság. Az elmúlt 5
évben a vállalatnak sikerült folyamatosan megtartania 130 személy munkahelyét.
Jelenleg 3 varróműhely, 1 minőségellenőrző és csomagoló műhely és 1
szabóműhely működik. Sikerült megvédeni és megtartani a sérült, hátrányos
helyzetű dolgozókat is egy védett műhely alapításával, melyben november elsejétől
29 fő dolgozik, átlagéletkoruk 45 év. A teljes dolgozói létszámból 15 személy számít
megváltozott munkaképességűnek, egészségkárosodásuk 45% - 71% között mozog.
A védett műhely feltételei megfelelnek a célcsoport igényeinek, például
részmunkaidőben is dolgozhatnak, napi 4 vagy 6 órában. A Munkaszociális és
Családügyi Hivatal Központi Irodája negyedévente nyújt támogatást a műhely
működési költségeinek fedezésére. A tapasztalat azt mutatja, hogy nem egyszerű
feladat a megváltozott munkaképességű munkaerő megtalálása. A lehetséges
jelöltek vagy nem felelnek meg a feltételeknek vagy nem szeretnének alkalmazotti
viszonyban elköteleződni. Ugyancsak gyakori, hogy a legtöbb esetben a
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munkavállalást nem az egészségi állapot, hanem a motiváció hiánya gátolja.
Megoldást jelentene a szlovák képzési rendszer olyan irányú támogatása, mely
összekapcsolja a szakképzést a munkaerő-piac igényeivel és erősíti a végzős diákok
gyakorlati képzettségét és tapasztalatát.

3.2 Magyarországon: Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft., Érd
A Napra Forgót, mint nonprofit, közhasznú
szervezetet 2000-ben alapította meg 6
magányszemély és a Szép Jelen Alapítvány.
A szervezet
elsődleges
missziója
a megváltozott
munkaképességű
személyek
integrált
foglalkoztatási
rehabilitációja.
Az integrált foglalkoztatás megvalósítása egy több lépésből álló folyamat,
melyek együttesen a „Napra Forgó Integrációs Lépcsőjét“, egy munkaerőpiaci
integrációt elősegítő komplex innovatív modellt alkotnak. A megváltozott
munkaképességű álláskeresők személyre szabottan, az összes lépcsőfokon
végigmehetnek vagy kiválaszthatják a számukra megfelelőt.
A legfontosabb lépések: toborzás, egyénre szabott munkaerő-piaci szolgáltatás,
tanácsadás, felkészítés, munkacsapatban való részvétel (munkatapasztalat
szerzése), integrált munkaközvetítés, és végül nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatás.
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Kitűzött célunk elsősorban a cég tevékenységein keresztül – a vállalkozási
ágazatban, a munkaerőpiaci szolgáltatások, kutatás, innováció és képzések során valósul meg. Alkalmazottaink száma kb. 150 fő, megváltozott munkaképességű
alkalmazottaink aránya folyamatosan 50% fölött mozog. Hat akkreditált
telephellyel rendelkezünk az ország különböző területein, ahol a megváltozott
munkaképességűek ún. munkacsapatok révén közösségi alapú innovatív
rehabilitációs módszerrel dolgoznak.
A munkacsapat egy olyan alternatív munkaszervezési módszer mely kellő
rugalmassággal tud alkalmazkodni a munkaerőpiac folyamatosan változó
igényeihez. Így vált lehetővé, hogy a gazdasági válság idején sem csökkent a
létszám, sőt a tavalyi évben háromszorosára nőtt az alkalmazottaink száma.
A munkacsapatok tagjai különböző feladatokat végeznek együtt, cégekhez
kiszervezve (pl. csomagolás, címkézés, telemarketing, adatrögzítés). A csapat tagjai
valós elvárásokkal szembesülve, az adott cég alkalmazottai között, velük
együttműködve dolgoznak. A munkacsapat kompenzálja, kiegészíti az egyéni
(gyakran időszakos) hiányokat, gyengeségeket. A csapatmunka mindig egy fejlesztő
és rehabilitáló folyamat a tagok számára, hiszen egyre javuló hatékonyságuk
megélése közben erősödik az önbizalmuk.
Cégünk folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyek révén még
professzionálisabb szinten valósíthatjuk meg céljainkat. Munkánk során a kutatás
és az innováció elsődleges fontosságú. Tapasztalataink szerint a valós piacgazdasági
feltételeken alapuló szolgáltatás biztosítása segíti elő leginkább a sikeres
munkaerő-piaci integrációt.
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3.3 Franciaország: Charles de Menditte támogatott foglalkoztató
intézmény (ESAT)
Az ESAT olyan intézményeket takar,
amelyek biztosítják a munkatapasztalatot,
az egészségügyi és a szociális ellátást a
sérült emberek számára a szakmai aktivitás
lehetőségének
megadásával,
védett
környezetben. Az ESAT-ok nem vállalatok,
hanem speciális szervezetek, melyek
egyidejűleg szakmai tevékenységeket,
orvosi-szociális és képzési támogatást
nyújtanak megváltozott munkaképességű
munkavállalóik számára.
Olyan sérült személyeket alkalmaznak, akiknek képességeik nem engedik,
hogy egy átlagos vállalatnál munkát vállaljanak. A megváltozott munkaképességű
munkavállalókkal az ESAT-nál egy olyan megállapodást írnak alá mely tartalmazza
az intézmény foglalkozási és orvosi- szociális támogatását, és meghatározza a
kölcsönösen mindkét fél jogait és kötelezettségeit. Magába foglalja a szakmai
tevékenységeket és az orvosi-szociális és képzési támogatás megvalósításának
folyamatát.
Az alkalmazottak elbocsájtása lehetetlen. Azonban az ESAT elnöke
elővigyázatossági intézkedésként dönthet az munkavállaló szervezeti gondozásának
felfüggesztéséről, ha annak viselkedése súlyosan veszélyezteti saját vagy társai
egészségét. Minden sérült dolgozó az ESAT-nál a minimál órabér 55 és 110
százaléka közötti fizetést kap 35 órás heti munkakeretben. A garantált illetményt az
ESAT fizeti ki alkalmazottainak.
A “Charles de Menditte” elnevezésű szervezet a támogatott foglalkoztatás
és az orvosi-szociális támogatás egyik ilyen intézménye. 1975-ben alapult és egy
olyan vállalkozásként vált ismertté, mely alkalmazkodik más szolgáltatások és az
ügyfelek igényeihez.
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Az ESAT Charles
összpontosítanak:
•
•
•

Menditte

tevékenységei

az

alábbi

területekre

Zöld térségek kialakítása és karbantartása
Mosodai tevékenység
Előre gyártott cement üzletág

105 munkatársa van jelenleg a szervezetnek, akik enyhe és közepes mentális
sérültséggel rendelkeznek. Ők szakmát tanulnak, majd a képzés után egy
munkacsapatba integrálódnak, mely egy felügyelő által mindig felügyelet alatt áll. A
megváltozott munkaképességű dolgozók mellett mindig van egy személy, aki az
orvosi és szociális jólétükért felel. Ez az igényeik folyamatos ellenőrzésével jár, míg
az egyesület elhagyásánál értékelés készül az integrációjukról.

3.4 Bécs: a wienwork és a Michl’s étterem
A wienwork az Ausztriában működő 8 integratív
cég/ szociális vállalat közül az egyik. A wienwork egy
nonprofit társadalmi vállalkozás, melyet 1981-ben
alapítottak. A tulajdonosok a Volkshilfe Vienna
(Bécsi Nemzeti Segély) és a KOBV (Szervezet a
Háborús
Áldozatok
és
a
Megváltozott
Munkaképességű Személyekért Bécsben, AlsóAusztriában és Burgenlandban).
Az állami támogatásokat a Szociális Ügyek Minisztériuma, az Adó
Kiegyenlítési Alap (ATF), az Osztrák Közfoglalkoztatási Szolgálat (AMS), a Szövetségi
Szociális Iroda (Bundessozialamt) és a Bécsi Szociális Alap (FSW) biztosítja.
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A wienwork-nek megközelítőleg 600 munkavállalója van. 190 fizikai és
szenzoros funkcióiban sérült felnőtt, 161 tanulási nehézséggel küzdő gyakornok, 44
tartósan munkanélküli személy, és 200 fő nem megváltozott munkaképességű
alkalmazott. Ennek megfelelően a megváltozott munkaképességűek aránya 61%.
A Michl’s kávézó és étterem egy gazdasági-szociális szervezet, melynek fő
célja, hogy felkészítse a tartósan munkanélküli és a megváltozott munkaképességű
személyeket a munkaerő-piacra való visszatérésre. A Michl’s a wienwork 10 évvel
ezelőtt kezdődött projektje, mely sikerének köszönhetően ma is működik. Jelenleg
25 gyakornokot és 44 munkavállalót alkalmaz szakács és pincér munkakörökben. Az
ott dolgozók más alkalmazottakkal megegyező státusszal rendelkeznek (fix
fizetéssel és szabadsággal).
A projekt célja a tartós munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek
nyílt munkaerő-piaci felkészítése munkatapasztalat szerzési lehetőség nyújtása
révén. Két szociális munkás segíti őket abban, hogy megtalálják a hozzájuk
legjobban illő munkakört. A szociális munkások személyre szabott eligazítást,
tanácsadást nyújtanak az ott dolgozóknak. A fiataloknak általában különböző
területeken szerzett munkatapasztalatra, az 50 év felettieknek pedig új készségek
elsajátítására van szükségük ahhoz hogy sikeresen lehessen intergálni őket a
munkaerő-piacon.
A cégnél maximum 6 hónapig dolgozhatnak. Utána vagy egy másik
vállalathoz kerülnek vagy újból munkanélküliek lesznek. A 6 hónap utáni munkaerőpiaci integráció aránya 40-50% körül mozog.
A Michl’s projekt a bécsi Foglalkoztatási Szolgálat finanszírozásával valósul
meg. Mindemellett az étteremnek a sikeres működés érdekében egy minimium
profitot is kell meg kell termelnie.

26

www.starllp.eu

3.5 Cseh Köztársaság: IZAP Civil Egyesület
Az IZAP civil egyesület társadalmi
szolgáltatásként működteti a
Napközi szolgáltatási központot
enyhe és közepes mentális
sérültséggel rendelkező személyek
számára. E szolgálatot a kötött
iskolai képzésben résztvevőknek
szánják gyakorlati és speciális
iskolákból.
A résztvevők az általános tanulmányaik befejezése után elsőként a
függetlenséget és az önellátást tanulják. Szükséges, hogy érdekelje őket a tanulás,
és a személyes tervezés kapcsán motiváltak legyenek céljaik maghatározásában.
Szervezetünkben a tanulást hangsúlyozzuk összes munkavállalónknak és
résztvevőnknek. A társadalmi szolgálat, a Napközi szolgáltatási központ igénybe
vevője végigmegy különböző munkahelyi tevékenységek gyakorlatán 10 gyakorlati
műhely keretében. Ezek a gyakorlatok függnek az egyes személyek készségeitől.
A Pyramida program keretén belül, melyet egy sikeres európai projekt
keretében fejlesztettünk ki, ezeket az embereket rendszeresen felmérjük, azért,
hogy meghatározzuk a munkához való készségeiket és képességeiket, a társas
kommunikációjukat, a szociális készségeiket. Ezután az adott képességű és
tapasztalatú személyeket alkalmazzuk a Slunečnice gyakorlati műhelyeiben.
A munkához szükséges készségek megszerzése során a tréning
foglalkozásokon a megváltozott munkaképességű személyeket motiváljuk a
továbblépésre és a nyílt munkaerő-piacra való átmenetre. Annak érdekében, hogy
képesek legyenek megtenni e nagy lépést, Slunečnice-beli munkájukkal egyidejűleg
helyi gasztronómiai cégeknél dolgoznak, ahol tapasztalatot szereznek trénereik
felügyelete és segítsége mellett.
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Amikor a munkavállaló rendelkezik a megfelelő munkavégzéshez szükséges
képességekkel és motivált munkát keresni és vállalni a nyílt munkaerőpiacon,
elértük szervezetünk fő célját: “a megváltozott munkaképességű személy nyílt
munkaerőpiaci foglakoztatását.”
Szolgáltatásunk célja, hogy biztosítjuk a lehető legegyszerűbb módon a
fogyatékkal élő fiatalok útját az iskolától a mindennapi életig. Fő hangsúlyt a
foglalkoztatási integráció, a képzés és a szabadidős tevékenységek kapnak. Eddig a
szervezet 14 fogyatékkal élő személy elhelyezését érte el magán szervezeteknél.
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4.

A kérdőíves kutatás összegzése – következtetések és javaslatok

A partnerek kidolgoztak és megvalósítottak nemzetközi szinten egy kérdőíves
felmérést. A kérdőíveket 126 megváltozott munkaképességű munkakereső és 96
vállalkozás töltötte ki az 5 partner országából. A cél a megváltozott munkaképességű
személyek és a munkaadók nehézségeinek és igényeinek azonosítása volt.
Az eredmények elemzése után, a partnerek az alábbi következtetésekre világítottak
rá, és javaslatokat tettek a megváltozott munkaképességű emberek fejlesztése
érdekében:
•

•
•
•

•

•

•

A vizsgált célcsoport többnyire alacsonyabb fokú képzettséggel rendelkezik
a nem megváltozott munkaképességű álláskeresőkhöz viszonyítva. A
megkérdezettek többsége alap-, vagy középfokú végzettséggel rendelkezik.
A megváltozott munkaképességű személyek hosszabb időt vesz igénybe a
megfelelő munkahely megtalálása, mint a többi álláskeresőnek
Legtöbben a nyílt munkaerő-piacot részesíti előnyben. Kivétel ez alól a Cseh
Köztársaság, ahol a többség védett munkaerő-piacon keres munkát.
A válaszadók közel 60%-a gondolja azt, hogy sérültsége csökkenti a
munkához jutás lehetőségeit, leginkább az előítéletek, a negatív
sztereotípiák és a munkaadók empátiájának hiánya miatt. Mindazonáltal
csupán 30%-uk találkozott diszkriminációval munkakeresésük során.
Majdnem az összes megkérdezett megváltozott munkaképességű hajlandó
arra, hogy szabad idejét továbbképzésre fordítsa (több, mint 90%-a). Csupán
Magyarországon volt viszonylag jelentős azoknak a száma (35%), akik nem
hajlandóak erre.
A megváltozott munkaképességűek különböző eszközöket, csatornákat
használnak álláskeresésre, leggyakrabban az internetet és munkaközvetítői
szolgáltatásokat részesítik előnyben. Ezen álláskeresők jellemzően jól vagy
kielégítően informáltak a munkalehetőségekről.
A
munkaerőpiaci
integráció
esélyeinek
növelésére
vonatkozó
lehetőségeknél a megkérdezettek megemlítik a sérültséghez kapcsolódó
tudatosság szükségességét, a saját szakképzettségük növelésének és a több
személyes támogatás igényét. Kiemelték az állapotuknak megfelelő munka
körülmények igényét, mint a rugalmas munkaidő, a részmunkaidő illetve a
munkahely személyreszabott kialakítása, akadálymentesítése.

A munkáltatókkal kapcsolatban:
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•

•

•

•

•

•

Az interjúban résztvevő cégek főként három ok miatt alkalmaznak
megváltozott munkaképességűeket: mert van számukra megfelelő
munkakörük, a jogszabályi kötelezettségek, és a pénzügyi támogatás miatt.
Akik nem foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű munkatársat
indokként a megfelelő munkakör, illetve általában a munka hiányát jelölik
meg. Néhányan indokként a nagyobb megbetegedési arányt is említették.
A vállalatok elégedettek vagy részben elégedettek megváltozott
munkaképességű munkatársak képességeivel. Ugyanakkor, főleg
szakképzettséget nem igénylő, kisegítő munkaköröket ajánlanak számukra.
Cégen belüli speciális stratégiák alkalmazásának aránya a célcsoporttal való
együttműködés fejlesztésére nagyon eltérő az egyes országokban (nagyon
magas Ausztriában és nagyon alacsony Szlovákiában és Magyarországon).
Általánosságban az együttműködés a munkaerőpiac más szereplőivel
különösen a képzési központokkal, hiányosnak mondható. A vállalatok
jellemzően a munkaügyi központokkal működnek együtt.
A cégek fele tekinti úgy, hogy elegendő információval rendelkeznek a sérült
személyek foglalkoztatásáról. Ugyanakkor úgy vélik, hogy nem veszik
igénybe eléggé az aktív munkaerőpiaci eszközök által kínált lehetőségeket.
A célcsoport foglalkoztatásának növelésére vonatkozóan a vállalkozások a
következőket hangsúlyozták: más munkaerőpiaci szereplőkkel történő
együttműködés fejlesztése, képzések fejlesztése, a díjak csökkentése és az
adókedvezmények növelése; információnyújtás és konzultáció a
megváltozott munkaképességűek számára.

Ezen eredmények figyelembevételével a partnerek javaslatokat tettek a
különböző célcsoportokra fókuszálva: a munkavállalók, munkaadók, munkaügyi
szolgáltatások, karrier tanácsadók és általában a döntéshozók számára.
•
•
•
•
•

A megváltozott munkaképességű személyek önbizalmának és
képzettségének fejlesztése
A diszkriminatív sztereotípiák feloldása és a tudatosság növelése a
megváltozott munkaképességű emberek vonatkozásában
A
megváltozott
munkaképességű
emberek
munkaerő-piaci
(re)integrációjának elősegítése
Pozitív intézkedések előtérbe kerülése a büntetőkkel szemben
Átfogó, minden szempontot figyelembe vevő jogyszabályi háttér
megalkotása
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−

A megváltozott munkaképességű
képzettségének fejlesztése

személyek

önbizalmának

és

Szükséges fejleszteni a megváltozott munkaképességű emberek képzettségeit,
készségeit és kompetenciáit a munkaerőpiac és a vállalatok speciális igényei szerint,
annak érdekében, hogy a keresleti-kínálati oldalak jobban illeszkedjenek egymáshoz.
Ennek végrehajtásához integrálni kell a különböző szereplőket. Első lépésként
hozzáférhetővé kell tenni a képzéseket. Ahhoz, hogy ez a gyakorlatban is működjön,
a képző intézményeknek adaptálniuk kell szolgáltatásaikat,- a hozzáférést, az
időbeosztást, a felszereléseket és eszközöket - a célcsoport igényeinek megfelelően.
Emellett a vállalatoknak integrálniuk kellene az élethosszig tartó tanulás
szemléletét szervezetükben és tanulási lehetőséget biztosítani a megváltozott
munkaképességű munkatársak számára, hogy fejleszteni tudják készségeiket a
vállalat igényeire hangolódva. Ezen felül a vállalkozások alkalmazhatnak mentort
vagy más típusú tanácsadó szolgáltatást az egyedi igények támogatása céljából.
A megváltozott munkaképességű emberek magabiztosságát és önbecsülését
erősíteni kell aktív részvételük támogatásával különböző területeken, személyre
szabott tanácsadó szolgáltatások és megfelelő tanulási terápiák (pl. kognitívviselkedési terápián alapuló személyiségfejlesztés) által.
−

A diszkriminatív sztereotípiák feloldása és a tudatosság növelése a
megváltozott munkaképességű emberek vonatkozásában

A megváltozott munkaképességű emberek ellen irányuló negatív sztereotípiák
feloldása érdekében, a partnerek egységesen szükségesnek tartják olyan átfogó
szemléletváltozás kialakítását, mely a munkaadóknál, képző szervezeteknél és
munkaügyi központoknál az empátia erősítését célozzák meg.
A cégeknél lehetséges célzottan is növelni az együttérzést tréningekkel,
képzésekkel és esettanulmányokkal, melyek segítenek érzékenyíteni a
munkáltatókat és a munkatársakat. E célból hasznos lehet kapcsolatot létesíteni a
megváltozott munkaképességűek egyesületeivel is.
Szükséges változtatni a megváltozott munkaképességűek toborzásán is, hogy
egyenlő esélyekkel pályázhassanak. Ehhez a cégek tényleges elkötelezettsége
szükséges a megváltozott munkaképességű emberek valós integrációja mellett.
A munkaügyi központoknak és egyéb intézmények különböző képzési
eszközöket, érzékenyítő tréningeket kellene biztosítaniuk a munkáltatók és a
munkatársak érzékenyítésére a megváltozott munkaképességű álláskeresők speciális
igényeivel kapcsolatban.
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Általánosságban szükséges a társadalmi tudatosság növelése a célcsoportba
tartozók által elszenvedett diszkriminációval kapcsolatban az előítéletek és a
félreértések csökkentésének irányába. Ennek elérése a megváltozott
munkaképességű emberek tudatosságának növelésével, a nonprofit szektor és a
támogatott foglalkoztatás pozíciójának erősítésével történhet (a szerződés-alapú
tanácsadás és a képzési szolgáltatások kivitelezésével kihasználható az informális
környezet pozitív hatása a megváltozott munkaképességű emberek intergálásának
folyamatában)
−

A
megváltozott
munkaképességű
(re)integrációjának elősegítése

emberek

munkaerő-piaci

Az igények összehangolása érdekében szükséges a vállalkozások, munkaügyi
központok és képző intézmények közötti koordináció megoldása. Sürgető
követelmény a kereslet és a kínálat harmonizációja a munkaerőpiacon.
A munkaügyi központoknak fokozniuk kell a megváltozott munkaképességű
személyek támogatását és mentorálását, alkalmazkodva a vállalatok és a
megváltozott munkaképességű emberek igényeihez. Szükséges növelni a támogatást
és a karrier tanácsadást a megváltozott munkaképességű/fogyatékossággal élő
álláskeresők számára, figyelembe véve ezen csoport jellegzetességeit: az alacsonyabb
képzettségi szintet, a magasabb életkort, és a több időt igénylő álláskeresést.
A munkaügyi hivataloknak speciális rendszereket és eszközöket kellene
ajánlaniuk számukra, és együttérző, a célcsoportra szakosodott szakmai stábot
biztosítani a hatékony segítség nyújtása érdekében.
Szükséges stratégiákat fejleszteni a sérült emberek vállalaton belüli
integrálására a munkaügyi asszisztensek segítségével. Ausztriában például a
munkaügyi asszisztensi beosztás nagy szerepet játszik az integrációban ezzel
támogatják a cégeket, annak érdekében, hogy azok szívesen alkalmazzanak
megváltozott munkaképességű személyeket.
A cégeknek több információra van szükségük a célcsoport alkalmazásának
lehetőségeiről, a különböző intézményekkel való együttműködés módjairól, és az
összes aktív munkaerőpiaci intézkedésről. Megváltozott munkaképességű emberek
foglalkoztatása esetén indokolt különböző eszközökkel elősegíteni a munkakör
hozzájuk illesztését. Néha a cégek ismerik a különböző eszközöket, de nem jártasak
annak gyakorlati alkalmazásában. Ez megoldható olyan szervezetek bevonásával,
melyek segítenek a vállalatoknak ezekben a folyamatokban, mint az Agepfiph
Franciaországban vagy a Neba Ausztriában. Ezen intézkedések nem teherként,
hanem befektetésként is felfoghatók a vállalkozások számára.
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A megváltozott munkaképességű emberek számára kialakított védett
munkaerőpiaci rendszer fejlettnek tekinthető, a nyílt munkaerőpiacot viszont
fejleszteni kell a célcsoport által betölthető munkakörök megteremtésével. Ezért
szükséges növelni a tudatosságot és az együttérzést a nyílt munkaerőpiacon a
megváltozott munkaképességűek felé, törekedni korlátaik alaposabb megértésére és
több munkaügyi asszisztens alkalmazására.
Egyik útja lehet a nyílt munkaerőpiac érzékenyítésére a munkapróba és a
gyakorlati helyek szervezése (valós munkalehetőséggel később) megváltozott
munkaképességű emberek számára. Ezek alkalmazásával a megváltozott
munkaképességű személyeknek lehetőségük nyílik megmutatni munkavégzés során a
képességeiket, hozzáállásukat, kompetenciáikat. Emellett a vállalatok jobban
megismerhetik megváltozott munkaképességű munkatársaikat, mely által
csökkenhet az előítélet és diszkrimináció velük kapcsolatban. A védett foglalkoztatók
és más nonprofit szervezetek, mint például a Napra Forgó segíteni tudnak abban,
hogy az ilyen típusú kapcsolatok létrejöjjenek a felek között.
Indokolt az olyan innovatív és alternatív foglalkoztatási formák kialakítása,
melyek kielégítik a megváltozott munkaképességű emberek igényeik (úgy, mint
részmunkaidő, otthoni munka, rugalmas munkaidő) és népszerűsíteni ennek
elterjedését a munkaerőpiacon.
−

Pozitív intézkedések előtérbe kerülése a büntetőkkel szemben

A jogalkotói és döntéshozói szinteken fokozni kell az erőfeszítéseket az aktív
és pozitív intézkedések irányába, mint a munkahelyi akadálymentesítés vagy
részmunkaidős foglalkoztatás támogatása, a negatív szankciók, adók és
hozzájárulások helyett.
A kormányzatnak adókedvezményeket kellene biztosítani a vállalkozások
számára, akik megváltozott munkaképességű embereket alkalmaznak és tájékoztatni
őket a választható kompenzáció lehetőségeiről. Általánosságban fejlesztendő terület
a tájékoztatás és információátadás a megváltozott munkaképességűek
alkalmazásának lehetőségeiről, a különböző intézmények közötti együttműködésről
és az aktív munkaerőpiaci intézkedésekről. Az államnak érdemes lenne több
terméket és szolgáltatást vásárolnia a társadalomtudatos vállalkozásoktól, a védett
műhelyektől és azon szövetkezetektől, akik megváltozott munkaképességű személyt
alkalmaznak. Az ilyen jellegű rendszerek létrehozását kellene ösztönözni.
Mint az eredmények mutatják, a megváltozott munkaképességű dolgozók
több rugalmasságot szeretnének a munkaidő kapcsán és a munkaképességükhöz
igazított munkaköröket. A törvények inkább a megváltozott munkaképességű
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emberek minimális létszámának teljesítésére fókuszálnak, de szükséges lenne
figyelmet fordítani a személyzet körülményeinek javítására, a tényleges integrációs
légkör megteremtésére, a feladatkörök általakításával a megváltozott
munkaképességű emberek igényeinek megfelelően.
A partnerek úgy vélik, hogy indokoltsága van egy minimális szintű adó és
szankció alkalmazásának a megváltozott munkaképességű személyeket nem
alkalmazó cégek esetében. Mindamellett a negatív intézkedések csökkentésével
egyidőben indokolt új aktív munkaerőpiaci eszközök bevezetése. A cél oly módon
megváltoztatni a szemléletet, hogy a megváltozott munkaképességű emberekek
foglalkoztatását ne teherként tekintsék, hanem hatékonyságuk felismerésével,
előtérbe helyezésével növeljék a társadalmi felelősségvállalást az integrációjukban.
−

Átfogó, minden szempontot figyelembe vevő jogszabályi háttér
megalkotása

A döntéshozók szintjén különleges figyelmet igényel az állampolgárok e
csoportja, különösen az aktív munkaerő-piaci intézkedések fejlesztésével
(tájékoztatás-tanácsadás, munkaközvetítés, konzultációs szolgáltatások, tréningek,
munkahely-teremtés támogatása, munkahelyek megtartása, stb.) a munkaerőpiacra
való a felkészülésük és integrálásuk érdekében.
Fontos lenne, hogy a megváltozott munkaképességű emberek jelen legyenek
minden szintű pozíciókban (munkaügyi központok, nonprofit szektor, human
erőforrás munkakörök a cégeknél), hiszen ők jobban tisztában vannak a leküzdendő
akadályokkal mint mások, több együttérzéssel rendelkeznek a kérdésben, és a
problémákat ismerve jobb ölteteik lehetnek a szükségletek kezelési módjairól. A
megváltozott munkaképességű emberek főszereplői kellene, hogy legyenek a saját
munkaerőpiaci integrációs folyamatukban.
A megváltozott munkaképességűek számára felállított stratégiának
koherensnek és időben, térben és a szereplők között konzisztensnek kellene lennie.
Ez azt jelenti, hogy az egyéni válaszok helyébe integrált intézkedések lépnének. Az
oktatási, képzési és munkaügyi szolgáltatásoknak kapcsolódniuk kell az összes
érdekelthez (fogyatékosággal élők szervezetei, képzési központok, vállalkozások,
munkaügyi központok, stb). Erősíteni kell a párbeszédet a vállalatok, a megváltozott
munkaképességű emberek és az e célcsoporttal dolgozó szervezetek között.
Nemzetközi szinten fontos kiemelni a jó gyakorlatokat és az egymástól
tanulást, kihasználni az innovatív megközelítések előnyeit a képzésben és a
foglalkoztatásban.
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