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Miről is lesz szó?
MEREK Fejlesztő foglalkoztatás
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● Mikor?
● Mit? - Hogyan?
● Jó gyakorlatok



Hol?
Budapest         II. kerület  



Hol?
Marczibányi tér 3. 



Kik?
Engedélyezett létszám 32 fő, jelenleg 27 fő
Mozgássérült felnőttek 

● Diagnózisuk a legtöbb esetben központi idegrendszeri sérülés
● Egyre nagyobb számban előfordulnak 

társuló betegségként pszichés és pszichiátriai problémák

Értelmi fogyatékos felnőttek



Kik?
Bekerülés folyamata, feltétele:
● A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvényben foglaltak teljesülése. 
● Intézményi jogviszony

○ komplex rehabilitációs szolgáltatás - 10 fő
○ ápoló-gondozó intézményi szolgáltatás - 5 fő
○ nappali ellátás szolgáltatás - 11 fő
○ támogatott lakhatás szolgáltatás -1 fő

● Munkakipróbálás 
● Alkalmassági vizsgálat
● Szerződéskötés
● Munkakezdés



Kik?

Szocioterápia, munkaterápia

Szt. szerinti fejlesztési jogviszony

Mt. szerinti munkaviszony

Akkreditált foglalkoztatás

Nyílt munkaerőpiac



Mikor?
Differenciálás a munkaidőben
● Heti munkanapok száma
○ Szt. 2, 3, 4, 5 nap
○ Mt. 5 nap

● Napi munkaidő
○ Szt. 2, 3, 4, 5, 6
○ Mt. 4, 6, 8



Mit? - Hogyan?
Foglalkoztatási rehabilitációs munkák alappillérei: az egyéni adottságokra, 

kompetenciákra, azok fejlesztésére épülő fokozatosság; a munkavégzés kereteinek 
közelítése a külső munkaerő piacon megvalósuló keretekhez; értékteremtő munka elérése



Mit? - Hogyan?



Mit? - Hogyan?
Egyéb vendéglátás (TEÁOR 08: 5629) ezen belül Közétkeztetés 

● HACCP, GHP szerint működő főzőkonyha
● Konyhai kisegítő munkakör
● Értelmileg enyhén akadályozott, mozgássérült foglalkoztatottak
● Mt. szerinti munkaviszonyban



Mit? - Hogyan?
Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (TEÁOR 08: 9529) - Guruló műhely

● Különálló épületben berendezett műhelyben
● Műszerész munkakörben
● Értelmileg enyhén akadályozott, mozgássérült foglalkoztatottak
● Mt. szerinti munkaviszonyban



Mit? - Hogyan?
Zöldterület kezelés (TEÁOR 08: 8130)

● Két és fél hektáros díszkert
● Kertész munkakör
● Enyhe fokban mozgássérült, valamint

pszichoszociális fogyatékos foglalkoztatottak
● Mt. szerinti munkaviszonyban



Mit? - Hogyan?



Mit? - Hogyan?



Mit? - Hogyan?
Összetett adminisztratív szolgáltatás (TEÁOR 08: 8211)

● D épület földszint
● Recepciós munkakör
● Jó kommunikációs készséggel 

rendelkező mozgássérült foglalkoztatottak
● Mt. szerinti munkaviszonyban 

és Szt. szerinti jogviszonyban



Mit? - Hogyan?
Kézműves műhely

● D épület földszint
● Mozgássérült valamint értelmi fogyatékos foglalkoztatottak
● Szt. szerinti jogviszonyban és Mt. szerinti munkaviszonyban
● Folyamatos segítői jelenlét mellett
● Tevékenységek:

○ Egyéb papír- kartontermék gyártása (TEÁOR 08: 1729)- Papír alapú dísztárgy készítés 
○ Textilkikészítés (TEÁOR 08: 1330) (nem saját előállítású textíliából)
○ Egyéb kerámiatermék gyártása (TEÁOR 08: 2349)

Kézműves műhelyünk ars poeticája, hogy az emberek azért vásároljanak tőlünk, mert 

termékeink szépek, esztétikusak, és ne azért, mert fogyatékos személyek készítették őket. 



Mit? - Hogyan?



Mit? - Hogyan?- Jó gyakorlat
Értékesítés

● Bemutatóterem



Mit? - Hogyan?- Jó gyakorlat
Értékesítés

● Vásárok



Mit? - Hogyan?- Jó gyakorlat
Értékesítés

● Bizomány



Mit? - Hogyan?- Jó gyakorlat
Értékesítés

● Értékesítés növelése - vitrines szekrény az Intézményben

● Ajándék a vásárlásokhoz



Mit? - Hogyan? - Jó gyakorlat



Mit? - Hogyan?- Jó gyakorlat



Mit? - Hogyan?- Jó gyakorlat
Külsős cégek számára történő bedolgozás

● Csomagolás (TEÁOR 08:8292)



Mit? - Hogyan?- Jó gyakorlat



Jó gyakorlatok
● Szoros együttműködés az intézményi munkatársakkal

● Továbblépés támogatása

● Munkabér-idő differenciálása

● Kapcsolatépítés (önkormányzat, képző intézmények)



Jó gyakorlatok
● Motiváció: zene

● Kreativitás támogatása



Jó gyakorlatok
● Elismerés



Köszönöm a figyelmet!


