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Program

- A Budapest Esély tevékenységei, projektek, programok

- Esély Műhely

- Fejlesztő foglalkoztatás általános jellemzői

- Fejlesztő foglalkoztatás – mint esélyteremtő foglalkoztatás a Budapest Esélynél

- Esély Műhely

- A fejlesztő foglalkoztatás gyakorlati megvalósítói, mentori munka

- Esély Műhely

- A fejlesztő foglalkoztatás – munkarehabilitáció tapasztalatai

- A közérdekű munka és fejlesztő foglalkoztatás összevetése

- Esélyteremtő foglalkoztatás módszertanának alkalmazása a közérdekű munka végrehajtása során

- Zárás és visszajelzés



A Budapest Esély Nonprofit Kft. 

- Alapító: Fővárosi Önkormányzat (1996)

- Cél: a hátrányokkal küzdő társadalmi csoportok (re)integrálásának elősegítése, első sorban

munkaerőpiaci, foglalkoztatási terület, valamint esélyegyenlőség

- Szakterületek:

• foglalkoztatás-fejlesztés,

• esélyegyenlőségi módszertani feladatok

• társadalmi integráció és esélyteremtés foglalkoztatáson keresztül történő megerősítése

Jelentős tapasztalat a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának sajátosságaiban, és a

speciális munkavállalói csoportokkal történő együttműködés kihívásait tekintve.



Megvalósítás alatt

- TámogatLAK – roma fiatalok hajléktalanná válásának megelőzését célzó

program

- A főváros helyi esélyegyenlőségi programjának megalkotása és (részbeni)

végrehajtása

- Fővárosi Álláskereső Iroda

- Közfoglalkoztatás és közérdekű munka koordinálása a Főváros

intézményeiben

- Fejlesztő Foglalkoztatás Intézmény



TámogatLAK program

roma fiatalok hajléktalanná válásának megelőzését célzó program

Hátrányos helyzetű (pl. állami gondozásból kikerülő, hajléktalansággal küzdő, szociális helyzetük miatt

veszélyeztetett) roma identitású fiatalok (18-35 év) számára támogatás biztosítása.

Cél:

- Foglalkoztathatóság javítása, lakhatás stabilizálása

- A társadalmi (re)integrációra való esélyek növelése

Eszközök:

- Egyéni célok kitűzése, egyéni fejlesztési terv kidolgozása mentor segítségével

- Folyamatos és szoros együttműködés a mentor kollégákkal, személyre szabott szolgáltatás

- Személyiségfejlesztés, roma identitás erősítése

- Képzések, tanácsadás, megélhetési támogatás

Eddig több mint 100 fiatal valósította meg személyes céljait a program által.



Fővárosi Esélyegyenlőségi Program

Stratégia

- Cél: Budapest rendelkezzen a hatályos jogszabályoknak megfelelő aktuális, átfogó, a hosszú távú beavatkozási irányok

meghatározását, továbbá a középtávú beavatkozási akciótervet tartalmazó, a kiemelt esélyegyenlőségi célcsoportokra

fókuszáló esélyegyenlőségi programmal. Erős részvételi folyamat eredményeként.

- Ez reflektál a következőkre:

• a fővárosi hátrányos helyzetű és védett tulajdonságú társadalmi csoportok helyzetére, szolgáltatásokhoz való

hozzáférési esélyeikre,

• jogszabályi előírások

• az egyes önkormányzati szakmai ágazatok fejlesztési terveire,

• a horizontális esélyegyenlőségi elvek érvényre juttatására a fővárosi döntéshozatalban,

• a hatályos ITS Antiszegregációs tervében meghatározott javaslatokra és feladat-kijelölésre, illetve

• azokra a konkrét szempontokra és előírásokra, amelyeket az Európai Uniós pályázatok hatályos esélyegyenlőségi

útmutatói tartalmaznak.



Fővárosi Esélyegyenlőségi Program

Végrehajtás

- Akkreditált szociális szakember és pedagógus  képzések: 

• változáskezelés

• személyiségfejlesztés

• kommunikáció speciális társadalmi helyzetű csoportokkal

• emberi jogi nevelés

• esélyegyenlőség

- Attitűd és nézőpont formáló emberi jogi programok, társadalmi tudatosság növelése

- Egymásra Lépni Tilos! - lakossági kampány - alkotói pályázat és társasjáték 

- Iskolai Közösségi Szolgálat koordinálása

- Munkahelyi esélyegyenlőségi tervek készítése, szervezeti esélyegyenlőségi stratégia-tervezése, felülvizsgálata,

- Kerületi esélyegyenlőségi programok készítésének segítése, szakmai támogatása



Fővárosi Álláskereső Iroda

Egyedi, komplex és személyre szabott tanácsadó és segítő szolgáltatásokkal erősíti az álláskeresők munkaerőpiaci

esélyeit és az adott élethelyzetre reflektálva fejleszti azon képességeket, melyek a hosszú távú elhelyezkedéshez

szükségesek.

Célcsoport: álláskeresők, pályakezdők, pályaelhagyók/váltók, a munkaerőpiacra kihagyás után visszatérők (pl.

édesanyák), nyugdíjasok. (Bárki)

A szolgáltatások körébe tartozik a teljesség igénye nélkül:

- Egyéni fejlesztési terv készítése, munkaerőpiaci mentorálás

- Személyre szabott állásfeltárás, álláslehetőségek kiajánlása, szociális információnyújtás

- Önéletrajz és motivációs levéllel kapcsolatos tanácsadás, interjúra felkészítés

- Pszichológiai, életvezetési tanácsadás

- Tréningek

Külön szolgáltatások munkáltatóknak.



Közfoglalkoztatás szervezése

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján kötött hatósági

szerződésekben foglaltak szerint.

Országos és kerületi programok, összesen 60 státusz, melyen belül kifejezett fókusz a hajléktalanokra.

Részben 12 hónapos, részben 5 hónapos támogatási időszak.

Foglalkoztatási helyek: Fővárosi Önkormányzat Intézményei

Munkakörök: intézményi segítő (adminisztratív), takarító, udvari segédmunkás, karbantartó



Közérdekű munka szervezése

Jelenleg ez egy „közvetítői” tevékenység elítélt/pártfogó felügyelő és munkavégzési hely között.

Elítélt jelentkezik a Budapest Esélynél, tájékoztatást kap a végezhető munkakörökről és munkavégzési helyekről.

Munkakör lehet fizikai és szellemi egyaránt.

Munkavégzés helyei:

• Fővárosi Közterületfenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Rt.

• FŐKERT

• Budapest Esély Nkft.

A koordinációt a Közfoglalkoztatási Iroda végzi.



Célcsoportunk 
speciális helyzetű társadalmi csoportok

Ezen személyek munkavégzésének minőségére kihat megannyi tünet:

• tartós erőfeszítés nehézségei

• koncentrálási- és figyelmi problémák

• tétovaság

• érzelmi rezonancia

Ezek következtében beilleszkedési és alkalmazkodási nehézségekkel is fokozottabban

szembesülő, gyakorta társadalmi stigmatizációval terhelt személyek.

Az egyik lehetséges támogatási terület a munkarehabilitáció/foglalkozási rehabilitáció



?
A csoportoknak az alábbiakhoz kell asszociálni a munkájuk kapcsán bármit, ami eszükbe jut. Erre kapnak 5 percet, majd a kollegákkal 

összesítjük ezeket, megkeressük mindazt, ami minden csoportnál közös volt (ha lesz ilyen). Ezeket láthatóvá is tesszük, és a későbbiekben 

elhangzó ismeretanyagon keresztül reflektálunk/visszautalunk rájuk. Eszközigény: flipchart (Helsinki) irótábla, toll, fogalmak papírokon (BPE)

FOGLALKOZTATÁS

FEJLESZTÉS

(RE)INTEGRÁCIÓ

BÜNTETÉS



Fejlesztő Foglalkoztatás 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 99./B. §-a alapján: 

“(...) célja a gondozási, fejlesztési, szolgáltatási, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint az egyén egészségi

állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás

biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő

elhelyezkedésre”

Az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és

működésük feltételeiről segítő szolgáltatások nyújtásaként határozza meg a tevékenységet. (100/J. § (1)

bekezdés f.) pont)

Háttérjogszabály: Mt.

Szakmai sztenderdek: szakmai program (jogszabályi feltétel), módszertanok



Fejlesztő Foglalkoztatás 

Jogviszony létesülése: Szoctv. szerinti fejlesztési szerződés vagy Mt. szerinti munkaszerződés

Alanyai: Igénybe vevő/Ellátott/Munkavállaló (Kliens/Ügyfél) és az Intézmény (intézményvezető képviseli)

Személyi feltételek:

- 16. életévtől öregségi nyugdíjkorhatárig

- más kereső tevékenységet nem végez

Tárgyi feltétel:

- intézményi jogviszony

Tárgya: Szolgáltatásnyújtás

- a munkavégzés, irányítása és koordinálása, kompetenciák és kapacitások összehangolása,

- az ellátott napi tevékenységének a megtervezése, kapcsolattartás a külső partnerekkel,

- az ellátott munkaerőpiacra történő kivezetésének az előkészítése és

- a foglalkoztatottak motiválása, részükre a módszertani útmutatóban meghatározott segítő szolgáltatások

nyújtása az egyéni foglalkoztatási tervek szerint.



Fejlesztő (Esélyteremtő) Foglalkoztatás 
Intézményünk

Hogyan?

- a Szoctv. 99/D. § (3) bekezdése szerinti, ellátottak foglalkoztatására irányuló megállapodás alapján zajlik a tevékenység: a

fejlesztő foglalkoztatást nyújtó fenntartója (Budapest Esély) és a szociális ellátást nyújtó szervezet elválik egymástól.

Mit?

- a fővárosi szociális, oktatási és egészségügyi szolgáltatások és/vagy közérdekű tevékenységet folytató civil szervezetek

által fenntartott intézmények működésének támogatása

- a saját szervezet működtetésének elősegítése (pl.: irodai papírhulladék felhasználása) és szakmai fejlődésünk, módszertani

innováció előmozdítása

Kikkel?

- Intézményvezető és két fő intézményi segítő valamint munkapszichológus

- Szociális intézmények, civil szervezetek (szociális) munkatársai

Hol?

- 22 külső helyszín, 2 saját helyszín



Fejlesztő (Esélyteremtő) Foglalkoztatás 
Intézményünk

Mivel?

A gyakorlati képességeken alapuló fejlesztési módszertan alapján készített

- Egyéni foglalkoztatási tervben megjelölt kompetenciák fejlesztésével és

- Feladatok meghatározásával, melyek jelenleg:

• könnyű fizikai munkák (mint pl.: épület és udvartakarítás, portaszolgálat ellátása), melyeken belül kiemelt jelentőségű a

dísznövény és hobbiállat gondozása, valamint kézműves papírtermékek előállításában való közreműködés.

Ennek helyszínei: REX Állatotthon és saját Műhely

Kiknek?

- 16 szociális intézmény ellátotti köréből kikerülő olyan személyeknek, akik a nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésre

kevéssé esélyesek, ill. önálló életvezetésük akadályoztatott. Havonta átlagosan 35 fő.

- Hajléktalan, szenvedélybeteg, fogyatékossággal élő, egészségkárosodott, pszicho szociálisan érintett személyek, köztük

előfordulnak büntetőeljárással/végrehajtással érintettek is.



Fejlesztő (Esélyteremtő) Foglalkoztatás 
Intézményünk - Innováció

Intézményünk 2021-től az alaptevékenységének a bővítésével párhuzamosan, egy újonnan 

kidolgozott, korábbihoz képest strukturáltabb módszertani alapra helyezte a fejlesztői munkát.

Ennek alapja az a – kutatómunkára épülő - egyedi módszertan, melyben 

- Egyfelől érvényesülnek az általunk mindezidáig megismert hazai és nemzetközi gyakorlatok

- Másfelől az általunk foglalkoztatott/foglalkoztatni kívánt speciális célcsoportok főbb jellemzői, a 

magyar munkaerőpiaci trendek, valamint az iparági (kézműves papír) jellegzetességek is 

megjelennek benne

• Szisztematikus, kiszámítható napi működést biztosít 

• Rendszerezi, szervezi a közös munkát 

• Elvi és folyamat szintű vezérfonalat nyújt



Esély Műhely



Esély Műhely



?
Az itt szerepló meghatározások „menü”-be történő sorolása aszerint, hogy a közérdekű munka hatékony végrehajtásához mi az, ami előfeltétel

vagy kedvező alapot teremtő tényező (előétel), mi az, ami a legfontosabb (főétel) és mi az, ami nem létszükséglet, de egy hatékonyság növelő

plusz, azaz desszert lehetne. Eszközigény: BPE biztosítja

TÁRSAS KÉSZSÉGEK JAVÍTÁSA MENTORÁLÁS

KOMMUNIKÁCIÓ FEJLESZTÉSE ELLENŐRZÉS

ÉRZÉKENYÍTÉS

RENDSZERSZEMLÉLET RENDSZERES ÉLETVITELRE ÖSZTÖNZÉS

TÁMOGATÁS

ÖNÁLLÓSÁG ELŐMOZDÍTÁSA MOTIVÁCIÓ SZABÁLYKÖVETÉS

EGYÉNI IGÉNYEK FIGYELEMBE VÉTELE

TOLERANCIA FEJLESZTÉSE

FELELŐSSÉGRE SZOKTATÁS TÁJÉKOZTATÁS

KONCENTRÁCIÓS KÉPESSÉG

MUNKAFEGYELEM ÖNISMERET

HASZNOS TEVÉKENYSÉG

ÜGYFÉL/PARTNERI SZEMLÉLET



Fejlesztő (Esélyteremtő) Foglalkoztatás 
Mentorálás

Alapvetés: folyamatos/rendszeres támogatás a munkavégzéshez szükséges kompetenciák fejlesztésében, mindeközben

figyelembe véve az adott személy fizikai és/vagy mentális állapotát, vagy korlátait is (ha vannak).

- Sérült önbizalom helyreállítása pozitív megerősítés alkalmazása

- Bizalom helyreállításamellérendeltségi attitűd és méltányosság

- Társas készséges, reszocializáció, kommunikáció fejlesztése csoportos feladatok

- Heterogén csoport előnyeinek kiaknázása interkulturális és interszociális kapcsolódások, érzékenyítés

- Célcsoportra (személyre) szabott, különböző feladatok rugalmasság a mentor részéről, megfelelő terhelés

Konkrét feladatok:

- Előzetes állapotfelmérés és megfelelőség vizsgálata:

foglalkozás eü-i vizsgálat, intézményi segítő (szociális munkás), munkapszichológusi szakvélemény

- Egyéni foglalkoztatási terv (EFT) elkészítése

- A EFT-ben foglaltakmegvalósítása

- Utánkövetés



Fejlesztő (Esélyteremtő) Foglalkoztatás 
Mentorálás

A mentori tevékenységet az intézményvezető szervezésében és részvételével az intézményi

segítők végzik.

- Közvetlenül rajtuk keresztül valósul meg maga a fejlesztési, foglalkoztatási tevékenység.

- Munkájuk szerves része a széles körű szakmai és támogató hálózat kialakítása és

folyamatos működtetése, melynek során kiemelt jelentősége van a foglalkoztatási

helyszínekkel való napi szintű kapcsolattartásnak.

- A napi „normál” munkameneten túl egyéni esetkezelést is folytatnak.

- Nyomon követik az egyéni foglalkoztatási tervben foglaltak megvalósulását, szükség szerint

kezdeményezik annak módosítását.



?
1. Az elhangzottak alapján melyek a metszéspontok, mi a közös halmaz

2. EFT elemzés  mi lehet egy közérdekű munka vh-t segítő plusz infó, mi az, ami nem releváns, mivel egészítenék ki a mi

EFT doksinkat, ha a holnap érkezne hozzánk közérdekűs dolgozni.

Eszközigény: flipchart (Helsinki), EFT kivetítve (BPE)

PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐ – INTÉZMÉNYI SEGÍTŐ közös feladatok, a pártfogó, mint mentor?

AZ EGYÉNI FOGLALKOZTATÁSI (FEJLESZTÉSI) TERV dokumentumelemzés



Közérdekű foglalkoztatás – Fejlesztő munka

(Legnagyobb) Kihívások:

Szociális háttér, atipikus viselkedés, fizikai nehézségek és ezek kombinációi. Pszichés érintettség, függőségek. Nagy

különbség a személyek egyéni igényiben, erre egyedileg kell figyelmet fordítani. Kommunikációban akadályoztatott

személyek, és együttműködési nehézségek. Nincs egyéni kezdeményezés. Alacsony frusztráció tűrés, bizalmatlanság.

Programból történő kigondozás nehéz.

Foglalkoztatási hely  (legyen) befogadó, esélyteremtő munkahely

DE – amikor lehetőséget kapnak:

Önmagában a munkavégzés fejlesztő hatása  a társadalmi stigmatizáció és diszkrimináció hatására ezek az emberek

sokszor hosszú időn keresztül nem találnak maguknak munkát, amikor lehetőséget kapnak arra, hogy értékteremtő feladatokat

végezzenek, az fejleszti a mentális jóllétüket, elkötelezettségüket.

Gyakorlati forrás:

REX Állatotthonban zajló fejlesztő foglalkoztatás és Esély Papírmerítő Műhely.



Munkarehabilitációs tapasztalataink

„Erősen alkoholfüggő személy fejlesztő foglalkoztatásban való részvétele változásokat hozott magatartásában. Rendszeres italozást elhagyta,

együttműködő lett, társaival való kapcsolata javult. Munkaköri kötelezettségeit szívesen teljesítette. A vele folytatott beszélgetésekből egyértelműen

kiderült, hogy magatartásának megváltozásában döntő szerepet játszott a fejlesztő foglalkoztatásban való részvétele. Befogadó közösség

részeként fontosnak érezte magát. Ezeket a változásokat intézményünkön belüli magatartásában is örömmel tapasztaltuk.” (Menhely Alapítvány)

„Friss hajléktalanként félő volt, hogy a hajléktalan szállók közismerten gyakran lefelé mobilizáló légköre önmagában, támasz nélkül őt is elragadja

és ennek következtében visszafordíthatatlanul kiilleszkedik a társadalomból. Ekkor találtuk A Budapest Esélyen keresztül a Rex Kutyaotthont, mint a

társadalomba integráló, a hagyományos civil élethez közel tartó munkahelyet. Lassan két év távlatából úgy látjuk, hogy az ügyfél munkában tartása

számára előnyös döntésnek bizonyult, mivel életét így a kiszámítható napi rutinnal tudja megtölteni, miközben megélhetését önállóan képes

biztosítani, ezzel is fenntartva egyébként fogyatkozó önbizalmát.” (BMSZKI – szálló)

„Közlékenyebb és bizalmasabb lett. Nem láttam az esetében motivációt, sem a további lakhatást illetően, sem pedig egy jobban fizető állás

megtalálásának tekintetében. Ez is sokat változott, motiváltabb lett, különösen az önálló lakhatás vonatkozásában. Meglévő emberi értékeit

(őszinteség, becsületesség, takarékoskodás, egészséges életmód stb) már nem rejti el, azokat a felszínre hozta. Többször elmondta mennyire szereti

a munkáját, sosem panaszkodott, okosan bánik a jelenlegi lehetőségeivel.” (BMSZKI - szálló)



Közérdekű munka – Fejlesztő foglalkoztatás
Különbségek (?)

Ítélet vs. Lehetőség

Munka vs. Foglalkoztatás

Büntetés vs. Fejlesztés

Kötelező vs. Önkéntes

Limitált vs. Korlátlan

Bv. jogviszony vs. Fejlesztési vagy Mt.

Elítélt vs. Ügyfél



Közérdekű munka – Fejlesztő foglalkoztatás
Azonosságok (?)

Köz(érdekű/hasznú) cél

Társadalmi cél

Pártfogó felügyelő és Intézményi segítő szerepe

Célcsoport

- Integrált, befogadó környezet

- Egyéni személyiségfejlődés és képességfejlődés

- Közérdekű munka: következetesség, rövid távú célok, konkrétumok, keretek, határok

- Fejlesztő foglalkoztatás: társadalmi tudatosság növelése, az elítélt „érzékelhetően” társadalmilag

hasznos tevékenységet végez.



Az esélyteremtő (fejlesztő) foglalkoztatás módszertanának 
alkalmazása a közérdekű munka

végrehajtásának során

A közérdekű munka büntetés végrehajtása és az esélyteremtő foglalkoztatáson belül a

rehabilitációs foglalkoztatás határmezsgyéjén alkalmazott metódus megvalósítási terve.

Alapjai:

1. Integrált környezetben végzett tevékenység

2. Manuális feladatok, fizikai aktivitásra fókuszálás

3. Nyersanyag(ok) esztétikai és funkcionális átalakítása

4. Eszközök, tárgyak használata során a belső kontroll érzetének erősítése

5. „A-tól Z”-ig tartó munkafolyamat

6. A foglalkozás során konkrét eredmény létrehozása

7. Stabilizálás

8. Természettel való kapcsolat, mely törődő, gondoskodó és felelősségvállaló attitűd

kialakítását szolgálja

9. Érzékenyítés a társadalom speciális helyzetű csoportjai irányába

Folyamatos szakmai párbeszéd.



Az esélyteremtő (fejlesztő) foglalkoztatás módszertanának 
alkalmazása a közérdekű munka

végrehajtásának során

Háromlépcsős folyamat, amely segíti az egyének folyamatos fejlődését a munkakészség, a

szociális kompetenciák és az egészség/életvezetés területén.

1. A munkakészség fejlesztése során a foglalkoztatott munkavégzését egyre nagyobb

fokú önállóság, proaktivitás és teljesítőképesség jellemzi.

2. A szociális képességek fejlesztése révén megtanulja, hogyan tud hatékonyan

együttműködni társaival, és közösségben, egy csapat részeként, eredményesen dolgozni.

3. Munka közbeni szabályok elsajátítása, és annak követésére motiválás.

A módszer célja:

- A résztvevők függetlenségének megteremtése, hogy hosszú távon képessé váljanak a

közösségbe és a társadalomba való integrálódásra.

- A módszert alkalmazók munkájának hatékonyságnövelése és egy olyan rugalmas

rendszer, amely a fejlesztési folyamathoz igazodik. („hullámzás” kihívásai)



Az esélyteremtő (fejlesztő) foglalkoztatás módszertanának 
alkalmazása a közérdekű munka

végrehajtásának során

Szakmai hálózatunk – tapasztalatcsere, tudásmegosztás

- Fogyatékosügyi szervezetek, önálló életvitel elősegítését támogató szervezetek

Motiváció Alapítvány, Salva Vita Alapítvány

- Pszichiátriai betegeket ellátó szervezetek

Ébredések Alapítvány, Szigony Alapítvány

- Addiktológiai ellátást vézők

Kék Pont Alapítvány

- Hajléktalan ellátók

Budapesti Módszertani Szociális Központ, Menhely Alapítvány, Menedékház

Alapítvány, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Magyar Vöröskereszt és még több

kisebb egyházi és/vagy civil szervezet

- Iparművészek és művészetterapeuták

Füzes Petra (Orfűi Malmok), Drew Matott (Peace Paper Project)



Számítunk Önökre!

Mi volt az újdonság?

Mi lenne a leginkább hasznos a közérdekű munka végrehajtása során?

Mi lenne a leginkább hasznos az Önök munkájához?

Mi jelenleg a legnagyobb kihívás, amire a kidolgozás alatt álló tervnek választ kell adnia?

Egyéb észrevétel…



Számítunk Önökre!

Köszönöm figyelmüket, egyben állunk szíves rendelkezésükre:

Dr. Dombay Petik Rozália

+36 70 755 4235

dombayr@pestesely.hu

Molnár Attila

+36 70 315 5236

molnarattila@pestesely.hu

mailto:dombayr@pestesely.hu
mailto:molnarattila@pestesely.hu



