
  
     

A Neked MUNKA, nekem ÁLOM! program egy olyan különleges nyílt nap, melynek célja,  
hogy lehetőséget adjon fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű emberek és munkáltatók 
számára egy személyes találkozására, egymás megismerésére és kölcsönös tapasztalatszerzésre.

Neked MUNKA,
nekem ÁLOM! Nap

„Olyan helyeken járhattam, ahol más emberek valószínű-

leg soha életükben nem járhatnak (…) Olyan embereket 

ismertem meg, akikkel valószínűleg sose hozott volna 

össze az élet, (…) olyan dolgokat is megtudtam, amikre 

nem is gondoltam volna, hogy megkérdezzem.”

(2017-es résztvevő visszajelzése)

„Megerősített minket abban a meg-
győződésünkben, hogy egy fo-
gyatékos ember is teljes értékű 
munkát tud végezni, ha képessége-
inek megfelelő munkát kap.”

(2017-es munkáltató visszajelzése)



  
     

A Neked MUNKA, nekem ÁLOM! Napon a fogyatékos résztvevők fél 
napig együtt dolgozhatnak egy számukra érdekes munkahely mun- 
katársával egy őket érdeklő munkakörben, és testközelből megfigyelhe-
tik egy munkavállaló mindennapi tevékenységeit, feladatait. 
A nyílt napon a fogyatékos emberek bemutatkozhatnak, míg a munkál-
tatók és a munkahelyi közösség megismerheti a hozzájuk érkező  látogató 
egyéni adottságait, képességeit és speciális szükségleteit. 
A fogyatékos emberek és a munkahelyek találkozását munkaerő-piaci 
szolgáltatást nyújtó civil szervezetek segítik, melyek a fogyatékos jelent-
kezőket és a munkáltatókat is felkészítik a programban való részvételre. 
A résztvevőket e szervezetek munkatársai, önkéntesei kísérik a munkahe-
lyekre, és támogatják a helyszínen a folyamatot.

A Neked Munka, Nekem ÁLOM! program azoknak a fogyatékos em-
bereknek szól, akik szeretnék kipróbálni álmaik munkáját és azoknak a 
munkáltatóknak, akik szívesen adnának nekik erre lehetőséget.

A programban bármilyen jellegű, a magán, a non-profit szektorban vagy 
a közszférában működő munkáltatók, vállalkozások és szervezetek is 
részt vehetnek.

Az útmutató csatlakozni kívánó munkáltatóknak, a program 
iránt érdeklődő fogyatékos embereknek és a programszervező 
szervezeteknek nyújt hasznos információkat.

FOGYATÉKOS EMBEREKNEK

 – Egy hatalmas élményben, izgalmas kalandban,  
 új tapasztalatokban lehet részük.
 – Kipróbálhatják az őket érdeklő munkakört vagy  

 szakmát.
 – Megmutathatják képességeiket, bizonyíthatják  

 rátermettségüket.
 – Megismerhetik a kiválasztott munkakörben a  

 munkahelyi követelményeket és a munkáltatók  
 elvárásait.
 – Inspirációt, motivációt, a pályaválasztást segítő  

 ötleteket kaphatnak.
 – Új embereket ismerhetnek meg, új kapcsolato- 

 kat alakíthatnak ki.

MIÉRT CSATLAKOZZON?

MIRŐL SZÓL A PROGRAM?

MUNKAERŐ-PIACI  SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ 
SZERVEZETEKNEK

 – Segítséget  nyújthatnak  álmok     
 megvalósításában, új élményeket adhatnak  
 fogyatékos embereknek.
 – Jobban megismerhetik ügyfeleik érdeklődési   

 körét, készségeit és erősségeit, álláskeresési   
 félelmeiket, nehézségeiket.
 – Új ügyfeleket és munkáltatókat ismerhetnek  

 meg, bővíthetik kapcsolati hálójukat. 
 – Jobban megismerhetik a munkáltatók szem- 

 pontjait megváltozott munkaképességű em- 
 berek alkalmazásával kapcsolatban.
 – Népszerűsíthetik szolgáltatásaikat a munkál- 

 tatók, álláskeresők, a helyi lakosság körében,  
 továbbá a helyi és országos médiában.
 – Nő társadalmi beágyazottságuk, ismertebbé   

 válnak a működési területükön.
 – A pozitív élmények és visszacsatolások révén   

 megerősödhetnek szakmaiságukban.
 – Új készségeket tanulhatnak, új eszközt kapnak   

 a helyi munkáltatók és lakosság érzékenyítésére.

MUNKÁLTATÓKNAK

 – Megvalósíthatják valakinek az álmát, örömet  
 okozhatnak fogyatékos embereknek.
 – Találkozhatnak érdeklődő, a szakma iránt nyitott  

 és lelkes fogyatékos emberekkel.
 – Új élethelyzeteket ismerhetnek meg, személyes 

 tapasztalatokat kaphatnak a fogyatékossáról,  
 megváltozott munkaképességről.
 – Jobban megismerhetik a fogyatékos emberek  

 adottságait, foglalkoztatásuk lehetőségeit.  
 Potenciális munkaerőt találhatnak.
 – Bemutatkozhatnak, mint befogadó munkahely.  

 Hozzájárulhatnak egy befogadó, igazságos tár- 
 sadalom létrehozásához.
 – Népszerűsíthetik a céget a helyi és az országos  

 médiában.
 – Részt vehetnek egy, az egész munkaközösséget  

 érintő és összekovácsoló kalandban.



1. A résztvevő kísérőjével megérkezik a munkahelyre, ahol fogadják és üdvözlik őt.
Javaslat:

- Találkozás, köszöntés a munkahelyen, a helyszín, cég küldetésének, tevékenységének rövid  
 bemutatása.
- Miért vesz részt a cég a programban?
- A házigazda bemutatkozása.

2. A fogyatékos résztvevő bemutatkozása.
Javaslat:

- Miért jelentkezett a programra?
- Miért pont ez a munkakör érdekli?
- Mit szeretne ma kipróbálni, látni, tapasztalni?

3. A házigazda személyes története.
Javaslat:

- Mióta dolgozik a cégnél?
- Milyen készségekre, munkatapasztalatra vagy képesítésre van szükség e pozíció   
 betöltéséhez?
- Milyen előrelépési lehetőségek vannak a cégnél?
- Miért jó itt dolgozni?
- Mit szeret legjobban a munkájában, mi a legérdekesebb, legizgalmasabb része a   
 munkának?

4. Körbevezetés a munkahelyen, konkrét munkakör feladataiba bepillantás, kérdések és 
válaszok.
Javaslat:
 Ideális esetben legyen lehetőség tipikus napi tevékenységekben és egy különleges  
 programban való részvételre is. Lehetőség szerint mutassa be a résztvevőt a közvet- 
 len kollégáknak, jó ötlet, ha egy közös kávészünetben vagy ebéden is együtt vesznek  
 részt, hogy más munkatársakkal is találkozhasson a résztvevő.

5. A házigazda napjának követése („shadowing”): A fogyatékos résztvevő „árnyékként  
követi”, megfigyeli a házigazdát, más néven munkahelyi mentort mindennapi munkája közben.
Javaslat:
 Próbálja minél jobban bevonni a résztvevőt a munkába és motiválja arra, hogy  
 kérdéseket tegyen fel.

6. A nap lezárása, konklúziója, elköszönés
Javaslat:

- Hogyan érezte magát a résztvevő?
- Mi volt a legemlékezetesebb élménye?
- Olyan-e az álommunka a valóságban, mint amilyennek elképzelte?

Szeretne részt venni a „Neked MUNKA, nekem ÁLOM!” Napon?  Kövesse az 
alábbi lépéseket!

1. Amennyiben érdeklődik a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! program iránt, kérjük, látogasson 
 el a http://nekedmunka.hu/ honlapra, ahol részletes információkat talál a programról,  
 és jelentkezhet. Jelentkezéshez kattintson a Jelentkezés menüpontra, és töltse ki a  
 Fogyatékos résztvevőknek összeállított on-line regisztrációs lapot. Miután kifejezte rész- 
 vételi szándékát, a programszervező szervezet munkatársa felveszi Önnel a kapcsolatot.

2. A Neked MUNKA, nekem ÁLOM! programba való bekerülést megelőzi egy személyes  
 beszélgetés, ahol további információkat adhat érdeklődési körével, készségeivel, tapaszta- 
 lataival, végzettségével és jövőbeli terveivel kapcsolatban. A beszélgetés során részletes  
 ismertetést kap a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! program céljairól és menetéről.

3. A beszélgetést követően egy-két héten belül visszajelzést kap arról, lesz-e lehetősége az  
 álommunka kipróbálására. 

4. Amennyiben résztvevőként bekapcsolódhat a programba, egy második személyes  
 találkozóra is meghívást kap, mely során megismerkedhet kísérőjével, és információt kap  
 arról a munkahelyről, ahol a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! Napot fogja tölteni.

5. A Neked MUNKA, nekem ÁLOM! programba való bekerülés részeként részvételi szerződés  
 kötünk Önnel. A szerződést a programot szervező helyi szervezet és Ön, mint résztvevő írja  
 alá. A szerződés rögzíti a résztvevő és a programszervező helyi szervezet feladatait, vál- 
 lalásait. A szerződés keretében hozzájárul ahhoz, hogy a program keretében fotókat és film 
 felvételeket készítsenek Önről, melyek megjelenhetnek majd a program honlapján, közössé- 
 gi média felületein és a program iránt érdeklődő médiumokban.

6. Kérjük, vegyen részt a program sajtótájékoztatóján. A sajtótájékoztatót követően kezdődik  
 a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! Nap.

7. Az álomnapot követően kérjük, hogy töltse ki a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! programmal  
 kapcsolatban készített visszajelző kérdőívet.

MILYEN EGY TIPIKUS „NEKED MUNKA, NEKEM ÁLOM!” NAP? ÚTMUTATÓ FOGYATÉKOS EMBEREKNEK 



ÚTMUTATÓ MUNKÁLTATÓKNAK 

Szeretne részt venni a „Neked MUNKA, nekem ÁLOM!” Napon?  Kövesse az 
alábbi lépéseket!

1. Amennyiben csatlakozni szeretne a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! programhoz, mint  
 fogadó helyszín, kérjük, látogasson el a http://nekedmunka.hu/ oldalra. Itt részletes  
 információkat talál a programról, és regisztrálni tud, mint érdeklődő munkáltató.  
 Regisztrációhoz kattintson a Jelentkezés menüpontra, és töltse ki a Munkáltatóknak   
 összeállított on-line regisztrációs lapot. A regisztráció nem jelenti automatikusan, hogy  
 az Önök cégéhez érkezik fogyatékos résztvevő a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! Napon,  
 mert a munkahelyeket a jelentkező fogyatékos emberek igényei és képességei alapján   
 választjuk ki. Ám a regisztrált munkahelyeket a jelentkezőknek kiajánljuk, és könnyebbé  
 válik a résztvevők és munkáltatók egymásra találása.

2. A Neked MUNKA, nekem ÁLOM! programban részt vevő munkáltatók együttműködési  
 megállapodást írnak alá a programmal kapcsolatban. A megállapodást a programot  
 szervező helyi szervezet és a cég vezetője/képviselője írja alá, és rögzíti a munkáltató és  
 a programszervező helyi szervezet feladatait, vállalásait. A szerződés keretében a  
 munkáltató hozzájárul ahhoz, hogy a program keretében fotókat és filmfelvételeket   
 készítsenek a fogyatékos résztvevőről és az őt fogadó munkatársakról munkahelyi  
 környezetben, melyek megjelenhetnek majd a program honlapján, közösségi média   
 felületein.

3. A programba bekapcsolódó munkáltatók számára a Neked MUNKA, nekem ÁLOM!  
 programot szervező szervezet előzetesen személyes tájékoztatást nyújt a programról,  
 a várható résztvevőről a munkáltató helyszínén.

4. A programban részt vevő munkáltató meghívást kap a Neked MUNKA, nekem ÁLOM!  
 program helyi sajtótájékoztatójára, mely a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! Napon kerül  
 megrendezésre.

5. A részt vevő munkáltatókat kérjük, hogy jelöljenek ki egy koordinátort, aki megszervezi  
 a cégen belül a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! Napot, és kapcsolatot tart a programot  
 szervező szervezettel.

6. A részt vevő munkáltatókat kérjük, hogy válasszák ki azt a munkatársat is, aki házigazda- 
 ként fogadja a fogyatékos résztvevőt a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! Napon. A házigazda  
 az az alkalmazott, akinek munkanapját a résztvevő megfigyeli, nyomon követi.

A HÁZIGAZDA FŐBB FELADATAI:

 – Már az előkészítés során ismereteket szerez  
 a résztvevő készségeiről és érdeklődési  
 köréről a programot  szervező szervezettől.

 – Vállalja, hogy kb. 4 órát eltölt a részt 
 vevővel, és ez idő alatt a rendelkezésére áll.

 Az esemény napján:

 – Bemutatja a munkakörnyezetet és  
 munkahelyet a résztvevőnek, annak  
 érdekében, hogy a résztvevő alapos   
 betekintést nyerjen egy átlagos munkanap  
 menetébe.

 – Ellátja a résztvevőt a szükséges munka 
 védelmi- és munkahelyi biztonsággal  
 kapcsolatos információkkal.

 – Bemutatja és elmagyarázza a munkaköréhez 
 tartozó feladatokat, szakmai fogásokat,  
 érdekességeket.

 – Lehetővé teszi, hogy a résztvevő a lehető  
 legtöbb feladatba maga is bekapcsolódjon.

 – Részt vesz a Neked MUNKA, nekem ÁLOM!  
 Nap kiértékelésében, kitölti az eseménnyel  
 kapcsolatos visszajelző kérdőívet.

A MUNKAHELYI KOORDINÁTOR FELADATAI:

 – Tájékoztatja a munkahelyi dolgozókat a  
 programról, annak menetéről, céljairól.

 – Bővebb információt ad azok számára, akik  
 szívesen vállalnának munkahelyi mentor   
 szerepet a programban. 

 – Amennyiben szükséges, segítséget és  
 további tájékoztatást kér a programot helyi  
 szinten szervező szervezettől.

 – Az esemény napján hozzáférést biztosít a  
 megfelelő munkahelyszínhez, munkahelyi  
 részleghez és a szükséges felszerelésekhez.

 – A programot szervező szervezetet ellátja a  
 munkahellyel kapcsolatos általános háttér  
 információkkal, mint: munkaköri leírás,  
 öltözködési előírások, titoktartás és biztonsági  
 szabályozások, stb. Szükség esetén beszerzi a  
 program lebonyolításához szükséges  
 engedélyeket (pl. fotózáshoz, filmfelvétel  
 készítéséhez szükséges engedélyek).

 – Népszerűsíti a munkahely Neked MUNKA,  
 nekem ÁLOM! Napon történő részvételét az  
 alkalmazottak, a fogyasztók és a helyi lakosság  
 körében, felhasználva a helyi médiát és minden  
 egyéb rendelkezésre álló kommunikációs  
 csatornát.

 – Közreműködik a programmal kapcsolatban  
 készülő együttműködési megállapodás  
 megkötésében.

 – Részt vesz a Neked MUNKA, nekem ÁLOM!  
 Nap kiértékelésében, kitölti az eseménnyel  
 kapcsolatos visszajelző kérdőívet.

FŐBB FELADATOK



A „Neked MUNKA, nekem ÁLOM!” programot a Salva Vita Alapítvány és vidéki munkaerő- 
piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek szervezik és koordinálják. E szervezetek teszik lehetővé, 
hogy az érdeklődő fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű emberek és a fogadá-
sukra nyitott munkáltatók – az „álompárok” – egymásra találjanak.

A programhoz kapcsolódó szervezetek ugyanazon a napon/héten, egy időben valósítják meg  
a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! Napokat.

Szükséges helyi előkészületek:

A programszervező szervezet:

 – az adott településen meghirdeti a programot, ennek részeként felveszi a  kapcsolatot   
 a program iránt potenciálisan érdeklődő fogyatékos emberekkel, munkáltatókkal, helyi   
 médiával, társszervezetekkel minden lehetséges módon (pl. weboldalon, közösségi média  
 felületen, hírlevélben, helyi médiában stb.). 

Együttműködés a fogyatékos résztvevőkkel:

A programszervező szervezet:

 – fogadja az érdeklődő fogyatékos, megváltozott munkaképességű emberek jelentkezését,  
 szükség esetén célzott toborzást végez.

 – megismeri a jelentkezők érdeklődési körét, álommunkáját, meglévő és fejlesztendő   
  készségeit, munkatapasztalatait és kiválasztja azokat a jelentkezőket, akikkel a program  
  keretében együttműködik.

 – minden jelentkezővel személyesen is találkozik. Amennyiben a résztvevő bizonytalan,  
  javaslatokat ad, megismerteti a helyben elérhető munkáltatókat, cégeket.

 – megkeresi azokat a vállalatokat és munkaköröket, ahol a jelentkező szeretné kipróbálni  
  magát.

 – részletes tájékoztatást nyújt a jelentkezők és az érdeklődő munkáltatók számára a Neked  
  MUNKA, nekem ÁLOM! Nap menetéről.

 – feltérképezi a résztvevők szükségleteit és a munkáltatók akadálymentesítési körülményeit.

 – tisztázza a jelentkezőkkel, hogy a fogyatékosságukkal kapcsolatban milyen információkat  
  oszthat meg a fogadó munkahellyel.

 – részvételi szerződést köt a fogyatékos résztvevőkkel, mely a Neked MUNKA, nekem ÁLOM!  
  Napra vonatkozik, és a szervezet, valamint a résztvevő vállalásait, a nap folyamán készült  
  fotók, felvételek felhasználásra vonatkozó megállapodásokat tartalmazza.

 – felkészül arra, hogy az előre kialakított programterv esetleg változni fog, rugalmasan reagál  
  a váratlan helyzetekre, szem előtt tartva a résztvevő céljait, érdekeit.

Együttműködés a munkáltatókkal:

A programszervező szervezet:

 – fogadja az érdeklődő munkáltatók jelentkezését, és tájékoztatja a potenciális fogadó   
  munkahelyeket a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! Nap céljáról, menetéről, várható  
  feladatokról.

 – munkatársa személyesen is találkozik a fogadó munkahely képviselőjével, koordinátorával,  
  házigazdájával az esemény előtt, hogy minden fontos információt át tudjon adni, és  
  minden felmerülő kérdésre válaszolni tudjon.

 – igény esetén segíti a munkáltatót a nap programtervének elkészítésében, felvilágosítást  
  ad a munkahelyi mentor szerepéről, és információt ad a munkáltatónak a fogyatékos  
  résztvevőről, kitérve érdeklődési körére, készségeire és a speciális igényeire, amennyiben  
  van ilyen (különös tekintettel az akadálymentesítési szempontokra).

 – megismeri a cég öltözködési szokásait, etikettjét, munkahelyi gyakorlatait, egészségügyi-,  
  és biztonsági előírásait, titoktartási követelményeit, stb.

 – együttműködési megállapodást köt a csatlakozó munkáltatókkal, mely a Neked MUNKA,  
  nekem ÁLOM! Napra vonatkozik, és a szervezet, valamint a munkahely vállalásait, a nap  
  folyamán készült fotók, felvételek felhasználásra vonatkozó megállapodásokat tartalmazza.

ÚTMUTATÓ SZERVEZŐKNEK ÚTMUTATÓ SZERVEZŐKNEK



  
     

Neked MUNKA, nekem ÁLOM! Nap megvalósítása:

A programszervező szervezet:

 – a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! Napon – lehetőség szerint – helyi sajtótájékoztatót  
  szervez, illetve népszerűsíti a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! programot a helyi lakosság  
  körében, felhasználva a helyi médiát, a szervezet weboldalát, hírlevelét, közösségi média  
  felületeit és minden egyéb rendelkezésre álló kommunikációs csatornát.  
  A sajtótájékoztatót követően indulhatnak az „álomnapok”. A sajtó egy-egy képviselője a  
  helyszínekre is ellátogathat, hogy első kézből szerezzen információt a résztvevők és  
  munkáltatók együttműködéséről.

 – a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! Napot fotókkal, filmfelvételekkel dokumentálja, melyek  
  segítségével hatékonyabban tudja népszerűsíteni, bemutatni a programot.

 – a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! Napot követően minden résztvevőhöz eljuttattatja  
  (fogyatékos résztvevő, munkáltató) a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! programmal  
  kapcsolatban készített visszajelző kérdőívet, és részt vesz a Neked MUNKA, nekem ÁLOM!  
  program helyi kiértékelésében.

Sok sikert kívánunk a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! Nap megvalósításához!

ÚTMUTATÓ SZERVEZŐKNEK

Főbb eredmények

-  Három éve folyamatosan fejlődő program.

- A Neked MUNKA, nekem ÁLOM! programot először, 2015-ben  
 a Salva Vita Alapítvány szervezte meg Budapesten. 

- 2016-ban 5 vidéki szervezet csatlakozása révén, hat helyen vált  
 elérhetővé a program az országban.  

- 2017-ben a program mind a 19 megyében megszervezésre kerül, így minden magyar  
 megyében ismertté vált a Neked MUNKA, nekem ÁLOM! Nap.

- Eddig 15 magyar civil szervezet vett részt a program szervezésében és    
 megvalósításában.

- 320 fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű ember és több mint 300  
 munkáltató kapcsolódott be a programba az elmúlt három évben.



  
     

„Mindenképpen ajánlom a programot azoknak, akik 

szeretnének egy tartalmas és élményekkel teli na-

pot eltöltve megmutatni, hogy Mi is képesek vagyunk 

értékteremtő munkát végezni, és merünk “nagyot álm-

odni”.... és a program végére még az is kiderülhet, hogy 

a nehézségek és akadályok mindkét oldalon sokkal 

kisebbek, mint korábban hittük.”

(2017-es résztvevő visszajelzése)

„Legtöbbször nem is gondoljuk, 
hogy a mindennapi munkahelyi 
tevékenységünk milyen különleg-
es. Látva egy fogyatékos személy 
kiemelkedő érdeklődését, lel-
kesedését, mi is elgondolkodhatunk 
a munkánk értékéről.”

(2017-es munkáltató visszajelzése)

Neked MUNKA,
nekem ÁLOM! Nap


