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Álommunkából néhány órára valóság lett 

Az Országos Fogyatékosügyi Program szerint fontos szempont a társadalom érzékenyítése

TATABÁNYA  Duo  Day  –  Neked  munka,  nekem  álom  című  program  keretében  több  dolgozni  vágyó  
fogyatékos illetve megváltozott munkaképességű embereknek teljesült a kérése. 

A programot  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  támogatja  és  a  Nemzetgazdasági  Minisztérium 
koordinálja. 

Szűkebb hazánkban több mint 20 jelentkező közül választották ki azt a 11-et, akiknek lehetőségük lesz 
kipróbálni magukat az álommunkakörben. 

Ennek apropóján tegnap sajtótájékoztatót tartott a program lehetőségeiről és részleteiről Dr. Kancz 
Csaba kormánymegbízott és Popovics Réka, a Munkaerőpiacon Maradás Egyesület szakmai vezetője a 
megyei kormányhivatalban. Megtudtuk, néhányan a kormányhivatalban is vállalnak majd „munkát”. – Az 
Országos  Fogyatékosügyi  Program  szerint  fontos  cél  mind  a  munkáltatók,  mind  a  társadalom 
érzékenyítése  a  hátrányos  helyzetű  csoportok  iránt.  Emellett  a  kormányzat  kiemelt  célja  a  további 
foglalkoztatás  bővítés  és  a  foglalkoztatás  központú  rehabilitáció  megvalósítása,  melyben  az  ilyen 
programok  is  segítségére  vannak  a  kormányzati  törekvések  megvalósításának  –  emelte  ki  Dr.  Kancz 
Csaba. 

Popovics Réka az elmúlt egy hónap tapasztalatai alapján elmondta,  a megkeresett munkáltatók az 
első  hívó  szóra  nyitottak  és  nagyszerű  álmok  teljesítésére  van  így  lehetőség.  –  A  jelentkezők 
kipróbálhatják magukat színházi jegyszedő, szerkesztő, lóápoló, kutyakiképző, idős- és gyermekgondozó, 
pilóta, műkörmös, fényképész, shui-shi készítő valamint fodrász munkakörökben. 

A nyílt nap végeztével az érintettek és kísérőik a kampányban közreműködő helyszíne valamelyikére 
mentek. 

Több álom már megvalósult. Például szombaton, a tatabányai Jászai Mari Színházban a Nyolc nő című 
előadásnál már létrejött a támogatás. Tegnap, a megyeszékhelyen további két helyszínen, a Tappancs 
Állatotthon Alapítványban és a Nagyváradi Szalonban is vendégül látták a jelentkezőket. 

Bándi Erzsébet választása azért esett a fodrászüzletre,  mert titkon mindig is érdekelte a szakma. A 
hölgy két legyet ütött egy csapásra, hiszen kihasználta az alkalmat és tanácsot kért saját hajának ápolása  
szempontjából. 

KA: Bándi Erzsébet választása egy fodrászüzletre esett 
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