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Ma 10 órakor nyitja meg kapuit Gödöllőn a Szent István Egyetem Állásbörzéje,
melynek keretében szorosabb személyes kapcsolat alakulhat ki a kiállító vállalatok
és a hallgatók, valamint a térség lakosai között. Az egyetem idén 64 kiállítóval és
több mint 800 állásajánlattal, számtalan gyakornoki lehetőséggel várja az érdeklődőket az egynapos rendezvényen. METROPOL

Álmokat teljesítenek

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK
Tavaly a 24%-ot is
a teljes munkaerő-állomáelérhette a megváltozott
nyának legalább 5 százalékát
munkaképességűek foglalkozmegváltozott munkaképestatási aránya – áll a Trenkwalségű munkatársakkal tölti fel,
nem kell befizetnie a hiányzó
der összegzésében. Ez az érték
létszám után munkaválla2001-ben 12 százalék, 2011-ben
pedig 18 százalék volt. Az uniós
lónként fizetendő csaknem
átlag 40–50% között mozog.
egymillió forintos éves
Jelenleg a lakosság 5 szárehabilitációs hozzájárulást.
Míg 2007-ben még közel
zaléka részesül rehabilitációs
vagy rokkantellátásban.
90 ezer fő után fizették meg
Ösztönzés: amennyiben
a hozzájárulást, addig tavaly
egy 25 fősnél nagyobb létez az érték már nem érte el
számmal működő társaság
a 70 ezer főt.

ILLUSZTRÁCIÓ: KATONA LÁSZLÓ

A cégek szemléletét is
formálhatja a Neked
MUNKA, nekem
ÁLOM nap
Krezinger Szonja
Az olyan, szemléletformáló kezdeményezések is segíthetik Magyarországon a
fogyatékossággal élők elhelyezkedését, mint a Salva Vita
Alapítvány Neked MUNKA,
nekem ÁLOM napja. Idén április 27-én tartják meg a napot,
a tavalyi, első alkalomhoz képest kibővített létszámmal.

Denevérszakértő

értelmi sérült fiú, aki tudta,
hogy nem lesz belőle sosem
futballedző, mégis ezt szerette volna kipróbálni. Volt
ugyanakkor olyan látássérült
hölgy is, aki szállodai recepciós szeretett volna lenni, de
a nap tanulságaként rájött,
hogy mégsem tudná ezt csinálni –mondta Bíró Veronika.
Cégek is jelentkezhetnek
egyébként a programba. Több
vállalat fogadna is résztvevőt,
igaz, több esetben irodai munkákat ajánlottak fel, amelyek
kevesek álmai közt szerepelnek. A program Bíró Vernonika szerint amellett, hogy a
jelentkezők álmait teljesíti be,
szemléletformáló jellegű lehet
a vállalatok részére, elindíthat
egy folyamatot.

Ugyanarra vágynak

Cecó Anita a könyvtárban szeretné kipróbálni magát egy
napra.
– Huszonkét éve járok
könyvtárba annak ellenére,
hogy látássérült vagyok. Jó
lenne megismerni azokat a helyeket, amelyek az olvasók elől
rejtve maradnak. Azt ígérték,
érdekes programot állítanak
nekem össze erre a napra –
árulta el Anita a Metropolnak.
Bár el tudná képzelni,
hogy könyvtárban dolgozzon,
most inkább a kíváncsiság
vezette a jelentkezését. A múzeumok éjszakája hasonló

programjaira gyáli lakosként
nem tud eljutni, ezért is ragadta meg ezt a lehetőséget.
Anita egyébként tizenhat éve
dolgozik már az FKF Nonprofit Zrt.-nél: azt mondja,
megszokta az ottani kényelmes, biztonságos légkört, így
biztosan nehezen mozdulna,
ha változtatni szeretne. Annak
utánanézett már, hogy egy féléves, százötvenezer forintos
költséggel járó tanfolyam után
szerezhetne könyvtári segédi
végzettséget, de ez még nem
jelentene garanciát arra, hogy
foglalkoztatni is fogják. A megváltozott munkaképességűek
munkaerőpiaci lehetőségeit
összetettnek gondolja.
– A fogyatékossággal élők
foglalkoztatottsága növekedett, de arról kevesen beszél-

egyaránt május 31-ig (fbm.hu).
A logó, mely a vállalat külső
és belső kommunikációjában
egyaránt felhasználható egyrészt azt üzeni, hogy a munkáltató örömmel fogadja a fogyatékos álláskereső emberek
jelentkezését, és elkötelezett a
már foglalkoztatott fogyatékos
munkavállalók irányába is,
másrészt nyilvánvalóvá teszi,
hogy a szervezet kiemelt figyelmet fordít az esélyegyenlőségi szempontokra, mely
elkötelezettség növelheti a cég
presztízsét, illetve a szervezet
CSR-tevékenységébe is beépíthető.
HIRDETÉS

Elismerés jár

Idén lehet pályázni a Fogyatékosság-barát Munkahely címre. Az elismerésre és a logó
használatára bármelyik nyílt
munkaerőpiaci munkáltató
jelentkezhet az üzleti szférából, a közszférából és a nonprofit szervezetek köréből
HIRDETÉS
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– Sikeresnek éreztük a tavalyi
napot, bár voltak szervezési
tanulságok, amelyek alapján
van, amit idén már másként
csinálunk. Például minden
munkahelyet meglátogatunk
előzetesen is – tudtuk meg
Bíró Veronikától, az alapítvány projektmenedzserétől,
aki azt is elmondta, idén öt
vidéki városban is fogadnak
majd fogyatékossággal élőket
egy napra a cégek. Így ös�szesen negyven ember álmát
tudják partnereik segítségével
teljesíteni.
A nap menete ugyanakkor
a tavalyival azonos: a jelentkezők, akik az alapítván�nyal és vidéki partnereivel
megosztották, mi az álmuk,
milyen munkakörben próbálnák ki magukat szívesen,
eltölthetnek egy napot ebben
a szerepben. Van, aki a könyvtárosi munkát szerette volna
megízlelni, de akadt olyan
is, aki denevérszakértőhöz
csatlakozna; az alapítvány
és vidéki partnerei ezeket
a lehetőségeket szerveztékmeg. A program Írországban
több száz találkozást tud
létrehozni, itthon azonban kapacitással most ennyit bírnak.
Bíró Veronika szerint kétféle munkaálom fordul elő:
az egyik esetében meglevő
képesítésében szeretné kipróbálni magát valaki, a másikban pedig amolyan három
kívánság jelleggel olyasmiben, ami tényleg egy nagy
álom. – Tavaly írt nekünk egy

nek, hogy négyórás foglalkoztatásról van szó. Ez után már
jár támogatás, a munkáltatónak pedig nem érdeke, hogy
ennél több órában foglalkoztassa a munkavállalót még
akkor sem, ha azt esetleg ő
szeretné – vélekedik.
Pedig egy megváltozott
munkaképességű
huszonharmincéves ugyanúgy szeretne élni, vásárolni, utazni,
mint bárki más, és Anita szerint, aki munkát keres, az képes is ellátni azokat a feladatokat, amelyekre jelentkezik.
Hozzátette azt is: a felülvizsgálatok után olyan, betegebb
emberek is rákényszerülnek
a munkára, akiknek korábban
nem kellett dolgozniuk.
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