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Szociális foglalkoztatás                     Fejlesztő   foglalkoztatás                       
A kezdetektől fontos szerepet tölt be a szolgáltatást igénybevevőink életében 



A munka a harmonikus személyiségfejlesztés egyik eszköze

Munkavégzés

Rendszeresség

Önértékelés

KitartásFeladattudat

Együttműködés

PontosságFelelőségtudat

Szociális érettség





Fejlesztő foglalkoztatásunk célja:
- értékteremtő foglalkoztatás létrehozása
- „megfelelő embert a megfelelő helyre”
- megmaradt képességek hasznosítása
- betegségtudat csökkenése
- személyes hasznosság / önbecsülés visszanyerése 
- jövedelemszerzés és a társadalmi újratermelésbe való bekapcsolódás 



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 1.

Munkafolyamatok betanítása
„megfelelő embert a megfelelő helyre”

Foglalkoztatást megelőzően: 
Képességek, készségek, érdeklődési kör felmérése, javaslattétel

Munkába állítás: 
Munkavédelmi oktatás, Tűzvédelmi oktatás

Munkafolyamat bemutatása: 
Anyagismeret, eszközhasználat, részfolyamatok ismertetése

Munkafolyamatok elsajátítása, munkafolyamatok vagy részfeladatok 
gyakorlása 

A technika készség szinten történő használata segítséggel, részben önálló 
munkavégzés

Késztermék előállítása, akár önálló munkavégzéssel vagy kis támogatással



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 2.
Sokszínű foglalkoztatási forma

Ajándékkészítés – Ajándéktárgy készítés (TEÁOR 3299)
Minőségi, értékesíthető ajándéktárgyaink - koszorúk, ablakdíszek, asztaldíszek, ajtódíszek, fali 

akasztók, szőlőtönkre épített gyertyatartók, fakarikára épített gyertyatartók - gyűjtött és 
vásárolt szárazkötészeti anyagokból készülnek.

Különböző munkafolyamatokat végezhetnek az ellátottak, mint például a fakarika,- szőlőtönk 
csiszolás, ragasztás, festés. 



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 2.
Sokszínű foglalkoztatási forma

Ajándékkészítés - Kerámiatárgy készítés (TEÁOR 3299)
Agyag feldolgozásával minőségi használati és dísztárgyak, virágtartók, tálak, bögrék, kupicák, 

fali díszek, sütőedények készítése formaedényekkel és korong technikával. A 
foglalkoztatottaknak képességeik szerint lehetőségük van kerámia tárgyak készítésére, 

díszítésére, azok mintázatainak rajzolására és festésére. 



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 2.
Sokszínű foglalkoztatási forma

Textíliagyártás (TEÁOR:1399) 
A foglalkoztató csoportban a piaci igényekhez igazodva, textil ajándéktárgyak és 

háztartási textíliák gyártása történik, pl. az asztalterítő, asztalközép, szalvétatartó, 
kenyérkosár, díszpárna, ülőpárna, plüss állat, illatzsák. 



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 2.
Sokszínű foglalkoztatási forma

Gyertyaöntés (TEÁOR 3299)
A csoportban- a piaci és vásárlói igényekhez igazodva – minőségi disz és használati 

gyertyák készítése történik. Előállítanak többek között úszógyertyákat, mécses 
betéteket, díszgyertyákat, szúnyogriasztó gyertyákat és különböző virág formájú 

gyertyákat. Az elkészült gyertyák díszítése többféle technikával történik, mint például a 
decoupage, festés.



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 2.
Sokszínű foglalkoztatási forma

Virágkertészet (TEÁOR 0129, 0119)
A csoport tagjai a szabadföldi termelésben egynyári virágokat, örökzöldeket, szárításra 

alkalmas növényeket és fűszernövényeket termesztenek, míg egy üvegházban, muskátlik 
bujtásával és sziklakerti évelők, szobanövények és kaktuszok szaporításával 

foglalkoznak. 



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 2.
Sokszínű foglalkoztatási forma

Zöldterület kezelés – Kertészet (TEÁOR 8130, 0161)
Az intézmény székhelyén, illetve a telephelyeihez tartozó zöldterületek gondozása, 

karbantartása a csoport feladata, többek között a gyomlálás, a gereblyézés, a 
sepregetés, az ásás és egyéb kertészeti teendők elvégzése. 



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 2.
Sokszínű foglalkoztatási forma

Konyhai kisegítő (TEÁOR 5629)
A csoport tagjainak feladata a konyhai munkafolyamatokhoz tartozó előkészítő és 

befejező munkafázisok elvégzése, az ételkészítési folyamatokban való segítségnyújtás, 
mint például a mosogatás, pakolás, zöldségpucolás stb. Az étkeztetési folyamatokban a 

terítés, étkezés után asztalok lemosása, letörlése, az ebédlő kitakarítása.



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 2.
Sokszínű foglalkoztatási forma

Takarítás, Épülettakarítás (TEÁOR 8129)
A csoportban tevékenykedő ellátottak feladata az intézmény épületeinek, belső tereinek 
és az épületekhez tartozó külső épületrészek általános tisztítása, takarítása, ami magába 

foglalja a helyiségek belső berendezéseinek, mint például az ablakok, ajtók, bútorok 
tisztítását és fertőtlenítését. 



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 3.
Heterogén összetételű csoportok (több munkafolyamat zajlik egy időben a 

foglalkoztatottak képességeihez igazodva: tömőanyag – hulladékszivacs –
aprítás, szabásminta rajzolás,- kivágás, varrás)



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 4.
A különböző szakmák, munkalehetőségek megismerése

„Neked munka, nekem álom”



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 5/1.
Lehetőség a „magasabb szintű” foglalkoztatási formába kerülésre

Szt. és Mt. szerinti fejlesztő foglalkoztatás



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 5/2.
Lehetőség a „magasabb szintű” foglalkoztatási formába kerülésre

Akkreditált foglalkoztatás



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 5/3.
Lehetőség a „magasabb szintű” foglalkoztatási formába kerülésre

Nyílt munkaerőpiac



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 6.
Foglalkoztatási keretek

Nap

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

*Szabadság - SZ, Beteg szabadság - BSZ, Táppénz - TP, Igazolt távollét - IT, Fizetett igazolt távollét - FIT, Nem jelent meg - NJ, Fizetés nélküli szabadság - FSZ, Fizetett ünnep - FÜ, fejlesztési 

jogviszony esetén nem foglalkoztatási nap jelölése - NF, valamint egyéb megjegyzés

**itt azt az időt, munkaóra mennyiséget kell kimutatni, amelyet a foglalkoztatott az adott napon ténylegesen ledolgozott = ledolgozott napi feladatmutató

________________ (foglalkoztatási forma)

Munkakör: __________________________ - Csoport:_______________

I/1. JELENLÉTI ÍV

_____.év _______ hó

Érkezés Távozás Munkaóra Megjegyzés* Aláírás

FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS
Fejlesztő foglalkoztatásban való részvételről

Mely létrejött egyrészről a Kéthelyi Integrált Szociális 
Otthon 8713 Kéthely, Magyari u. 35., 
adószám:15492935-1-14, (továbbiakban: 
foglalkoztató), ………………………… intézményvezető, 
másrészről ……………………….. (szül.: …………..., 
….................,              an.: …………, TAJ: …………., 8713 
Kéthely, Magyari u. 35. intézményi ellátott 
(továbbiakban: foglalkoztatott) és/vagy törvényes 
képviselője: ……………. (………………………………….) között,  
202... január 01. – 202... december 31. határozott időre 
a foglalkoztatott munkaképességének, valamint testi és 
szellemi készségének munkavégzéssel történő 
megőrzése, illetve fejlesztése céljából.

1.A fejlesztő foglalkoztatási tevékenység 
megválasztásánál a foglalkoztató figyelembe veszi a 
foglalkoztatott testi- és szellemi képességeit. A 
foglalkoztatott speciális szükségleteinek megfelelően a 
foglalkoztató biztosítja a folyamatos felügyeletet segítő 
jelenlétével, az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés személyi-, tárgyi- és műszaki 
feltételeit, úgy mint munkaruha, munkavégzéshez 
szükséges eszközök, munkavégzésre alkalmas helyiség.

2. A foglalkoztató a foglalkoztatottat az 
intézményi jogviszony keretében 
………………………………………… tevékenység ellátásával 
kívánja foglalkoztatni.



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 7.1.
Teljesítményértékelő rendszer 

 5 (Példás) 4 (Jó) 3 (Megfelelő) 2 (Ingadozó) 1 (Gyenge) 

Akarati 

tevékenység 
Önként, rendszeresen, 

képességeinek 

megfelelően vállal 

munkát.             

Munkájára jellemző: a 

tudatosság, igényesség, a 

kitartás.  Önellenőrzése 

kiemelkedő. 

Képességeinek 

megfelelően vállal 

munkát.             

Munkájára jellemző: a 

tudatosság, igényesség, a 

kitartás. Önellenőrzése 

legtöbbször kifogástalan. 

Munkáját motiváció hatására 

végzi.                         

Munkájára jellemző: a 

tudatosság, az igényesség. 

Önellenőrzése jó. 

 

Munkájához való 

hozzáállása változó, 

rendszertelen.          A 

helyes önellenőrzés 

esetenként hiányzik. 

Munkája néha igénytelen.  

Munkájára jellemző: 

határozatlanság, a kitartás 

hiánya, az igénytelenség. 

Nem alakult ki a helyes 

önellenőrzés. 

Kötelesség- 

tudat 

Feladatait önállóan 

felismeri és pontosan 

végzi.                         

Vállalja a felelősséget a 

cselekedeteiért, másokat 

is erre ösztönöz.          

Védi a saját, és 

környezete tárgyait. 

Feladatait mindig 

pontosan teljesíti.    

Vállalja a felelősséget a 

cselekedeteiért.                

Védi a saját és a 

környezete tárgyait. 

Feladatait irányítással 

teljesíti.                           

Belátja, hogy felelős 

tetteiért.                      

Igyekszik kötelességét 

teljesíteni.                         

Ügyel a saját, és a környezete 

tárgyaira. 

Feladataira, továbbá a saját 

és a környezete tárgyaira 

kevés gondot fordít, 

esetenként a felelősség 

hiánya észlelhető. 

Feladatait rendszertelenül 

és hiányosan teljesíti. 

Környezetére nem fordít 

gondot.                 

Felelősségtudata gyenge. 

Önfegyelem A házirendet betartja és 

betartatja. 

Konfliktushelyzetben 

önkritikát gyakorol segít 

mások összeütközéseinek 

megoldásában hangneme 

mindig kifogástalan.  

A házirendet mindig 

betartja. 

Konfliktushelyzetben 

önkritikát gyakorol. 

Hangneme kifogástalan.  

A házirendet csak ritkán, 

kisebb súlyú ügyekben sérti 

meg.               

Konfliktushelyzetben 

felismeri a hibáját. 

Hangneme megfelelő.  

A házirendet gyakran, 

kisebb súlyú ügyekben sérti 

meg.                   

Konfliktushelyzeteit csak 

külső segítséggel tudja 

megoldani. Hangneme 

esetenként kifogásolható.  

A házirendet gyakran 

vagy/és súlyosan sérti. 

Konfliktushelyzetben 

durván reagál.      

Hangneme többször 

kifogásolható. 

 

Kapcsolat-

teremtő erő 
Mindig udvarias a 

segítőkkel és a társaival. 

Kezdeményezi a 

tartalmas emberi 

kapcsolatok kialakulását. 

Fogékony társai 

problémái iránt és segít 

azok megoldásában.  

Mindig udvarias a 

felnőttekkel és a 

társaival. Törekszik 

közvetlen emberi 

kapcsolatok kiépítésére.  

Összetartó, másokért 

kiálló. Mindig türelmes, 

elfogadó másokkal.  

Legtöbbször udvarias a 

felnőttekkel és a társaival. 

Igyekszik kapcsolatot 

létesíteni szűkebb 

környezetével. Másokkal 

megértő, legtöbbször 

türelmes és elfogadó.  

Esetenként udvariatlan, de 

figyelmeztetésre javít ezen. 

Kapcsolatteremtő készsége 

kezdetleges, néha elutasító 

mások problémáival.  

Esetenként türelmetlen. 

Figyelmeztetésre is csak 

vonakodva tartja be az 

elemi udvariasság 

szabályait. Kapcsolataiból 

hiányzik az együttérzés és a 

türelem.  



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 7.2.
Teljesítményértékelő rendszer 

Hónap  

Név 
Akarati 

tevékenység 

Kötelesség- 

tudat 

Önfegyelem Kapcsolat- 

teremtő 

erő 

Foglalkozás segítő 

aláírása 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6. félévi       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12. évvégi       

 



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 8.
Differenciált motiváló rendszer: munkajutalom (színház, kirándulás)



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 9.
Foglalkoztatás és lakhatás különválása



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 10.
Természetes anyagok felhasználása (gyűjtés, tisztítás)



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 11.
Hulladékhasznosítás 

Saját hasznosság, értékteremtés



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 12.
Előállított termékek egymásra épülése



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 13.1.
Belső értékesítés
Nyitott intézmény



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 13.2.
Külső értékesítés

Társadalmi/közösségi visszajelzés



MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 14.
PR, marketing - Segítő motiválása (termékpaletta megújítása, 

termék készlet tervezés)



Jövőképünk a foglalkoztatás tekintetében

A jelenlegi munkaformák 

megtartása mellett erősíteni 

szeretnénk az integrációt 

támogató, a lakóink egyéni 

szükségleteihez igazodó 

releváns foglalkoztatási 

formákat. 

A nyílt munkaerőpiaci 

munkavállalói részvétel 

bővítésén túl mindkét 

szolgáltató központban 

akkreditált foglalkoztatást 

(is) kívánunk működtetni. Az 

erre irányuló szándékunkat a 

jelenlegi foglalkoztató 

támogatja.



Az ember valódi bére nem az, amit munkájával megszerez, 
hanem amivé általa válik….


	1. dia
	2. dia
	3. dia: Szociális foglalkoztatás                     Fejlesztő   foglalkoztatás                       A kezdetektől fontos szerepet tölt be a szolgáltatást igénybevevőink életében 
	4. dia
	5. dia
	6. dia
	7. dia
	8. dia:    MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 2. Sokszínű foglalkoztatási forma  Ajándékkészítés – Ajándéktárgy készítés (TEÁOR 3299) Minőségi, értékesíthető ajándéktárgyaink - koszorúk, ablakdíszek, asztaldíszek, ajtódíszek, fali akaszt
	9. dia:   MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 2. Sokszínű foglalkoztatási forma  Ajándékkészítés - Kerámiatárgy készítés (TEÁOR 3299) Agyag feldolgozásával minőségi használati és dísztárgyak, virágtartók, tálak, bögrék, kupicák, fali dísz
	10. dia: MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 2. Sokszínű foglalkoztatási forma  Textíliagyártás (TEÁOR:1399)  A foglalkoztató csoportban a piaci igényekhez igazodva, textil ajándéktárgyak és háztartási textíliák gyártása történik, pl. az 
	11. dia:  MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 2. Sokszínű foglalkoztatási forma  Gyertyaöntés (TEÁOR 3299) A csoportban- a piaci és vásárlói igényekhez igazodva – minőségi disz és használati gyertyák készítése történik. Előállítanak többe
	12. dia: MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 2. Sokszínű foglalkoztatási forma  Virágkertészet (TEÁOR 0129, 0119) A csoport tagjai a szabadföldi termelésben egynyári virágokat, örökzöldeket, szárításra alkalmas növényeket és fűszernövénye
	13. dia: MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 2. Sokszínű foglalkoztatási forma  Zöldterület kezelés – Kertészet (TEÁOR 8130, 0161) Az intézmény székhelyén, illetve a telephelyeihez tartozó zöldterületek gondozása, karbantartása a csoport 
	14. dia: MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 2. Sokszínű foglalkoztatási forma  Konyhai kisegítő (TEÁOR 5629) A csoport tagjainak feladata a konyhai munkafolyamatokhoz tartozó előkészítő és befejező munkafázisok elvégzése, az ételkészítés
	15. dia: MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 2. Sokszínű foglalkoztatási forma  Takarítás, Épülettakarítás (TEÁOR 8129) A csoportban tevékenykedő ellátottak feladata az intézmény épületeinek, belső tereinek és az épületekhez tartozó külső
	16. dia: MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 3. Heterogén összetételű csoportok (több munkafolyamat zajlik egy időben a foglalkoztatottak képességeihez igazodva: tömőanyag – hulladékszivacs – aprítás, szabásminta rajzolás,- kivágás, varrá
	17. dia: MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 4. A különböző szakmák, munkalehetőségek megismerése  „Neked munka, nekem álom”
	18. dia: MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 5/1. Lehetőség a „magasabb szintű” foglalkoztatási formába kerülésre Szt. és Mt. szerinti fejlesztő foglalkoztatás
	19. dia: MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 5/2. Lehetőség a „magasabb szintű” foglalkoztatási formába kerülésre  Akkreditált foglalkoztatás
	20. dia: MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 5/3. Lehetőség a „magasabb szintű” foglalkoztatási formába kerülésre  Nyílt munkaerőpiac
	21. dia: MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 6. Foglalkoztatási keretek 
	22. dia: MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 7.1. Teljesítményértékelő rendszer  
	23. dia:                               MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 7.2. Teljesítményértékelő rendszer 
	24. dia: MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 8. Differenciált motiváló rendszer: munkajutalom (színház, kirándulás) 
	25. dia: MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 9. Foglalkoztatás és lakhatás különválása 
	26. dia: MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 10. Természetes anyagok felhasználása (gyűjtés, tisztítás) 
	27. dia: MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 11. Hulladékhasznosítás  Saját hasznosság, értékteremtés
	28. dia: MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 12. Előállított termékek egymásra épülése 
	29. dia: MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 13.1. Belső értékesítés Nyitott intézmény
	30. dia: MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 13.2. Külső értékesítés Társadalmi/közösségi visszajelzés
	31. dia: MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK A FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁSBAN 14. PR, marketing - Segítő motiválása (termékpaletta megújítása, termék készlet tervezés)
	32. dia: Jövőképünk a foglalkoztatás tekintetében
	33. dia:    Az ember valódi bére nem az, amit munkájával megszerez, hanem amivé általa válik….  

