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 „JÖVŐFORMÁLÓ”  
 

PÁLYAVÁLASZTÁST TÁMOGATÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA FOGYATÉKOS ÉS EGÉSZSÉGKÁROSODOTT FIATALOK 

SZÁMÁRA 

NCTA-2015-10974-D 

 

 

Workshop a Mag-házban 

 

A műhelymunka általános célja a fogyatékos és egészségkárosodott fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek 

szakmai munkájának fejlesztése és általa e fiatalok élethelyzetének javítása, jövőjük megalapozása, társadalmi 

szociális biztonságuk elősegítése. Hosszú távú cél az, hogy a fogyatékkal, tartós betegséggel élő fiatalok is a 

társadalom önálló tagjaivá válva aktív munkaerőként megkereshessék a fenntartásukhoz szükséges anyagi javakat, 

megfelelő életminőséget biztosíthassanak maguknak, növekedjen önbecsülésük és személyiségi jegyeik között az 

erősségek kerüljenek előtérbe. Ehhez biztosítani kell a fogyatékos, tartósan beteg fiatalok minél szélesebb körében 

egyéni képességeik fogyatékosságuk függvényében a legmagasabb szakképesítés megszerzésének lehetőségét és a 

munkaerő-piacon való megmaradáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás lehetőségét. 

 A közös munka alapja a partnerség, ami hozzájárul a „nyerjünk együtt” kultúra fejlesztéséhez, segíti a szakmai 

módszertani és szervezeti fejlődést.  

 A projekt elősegíti a társadalmi befogadást, az emberek érzékenyítését, erősíti a hasznosságtudatot és az 

esélyegyenlőség szemléletét. A fogyatékos, illetve a tartósan beteg fiatalok munkaerő-piaci helyzete javul, 

felnőtt életkezdésük biztonsági alapjai megteremtődnek. 

 A pályaválasztási rendszer kiegészül életvezetési, kulcskompetencia fejlesztő elemekkel, ezáltal konkrétan a 

bevont fiatalok, illetve a rendszert később használók nyitottabbá válnak, javul az önértékelésük, 

kapcsolatteremtő képességük, hatékonyabb lesz az önérvényesítő képességük. Ez elősegíti a teljes munkaerő-

piaci és társadalmi integrációjukat. 

 A program az esélyegyenlőség elősegítésével, a diszkriminációs és a szegregáció csökkentésével, a civil 

szervezeti összefogás fejlesztésével, az általuk biztosított speciális tudás disszeminációjával, a humán erőforrás-

fejlesztésével járul hozzá az NCTA általános célkitűzéseihez. 

 Hatására erősödik a társadalmi felelősségvállalás, az alternatívát nyújtó civil szervezetek és a szakpolitikák 

közötti kapcsolat. 
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1. Milyen fogyatékkal, vagy egészségkárosodással kapcsolatban érdekeltek a workshopon résztvevők? 

2. Milyen szerepben ismeri/éli meg ennek a célcsoportnak a jellemzőit, nehézségeit: érintett fiatal, szülő, 
szakember, önkéntes segítő? 

3. Milyen nehézséget tapasztalnak az érintettek és az érintett családok a mindennapjaikban: életmód, 
életvitel, időkeretek, anyagi, kapcsolat? 

4. Milyen nehézségeket tapasztaltak az iskolai előmenetellel, pályaválasztással kapcsolatban: a fiataloknál, 
családoknál, iskolában, egyéb intézményeknél, szakembereknél? 

5. Hova tudnak fordulni a problémáikkal?  Milyen szervezetek, intézmények, szakemberek, önkéntesek 
támogatására, segítsége számíthatnak? 

6. Milyen segítségeket  igényelnének / tartanak szükségesnek, annak érdekében, hogy ezen fiatalok 
pályaválasztása pályaorientációja, iskolai előmenetele, munkaerő-piaci integrációja sikeres lehessen? 

8. Milyen jó megoldásokkal /gyakorlattal találkoztak? Amit maguk alakítottak ki, külföldön látták? 

- kik működtek együtt? 

- kinek mi a szerepe, feladata? 

- mi a cél, mi a kimenet? 

9. Megítélésük szerint, hogyan lehetne fenntartani a megfelelő segítés/fejlesztés rendszerét, gyakorlatát? 

 

Fenti kérdések megválaszolására invitálunk minden érintettet, érdeklődőt 

 

2015. május 29-én 16 órakor 

a Mag-házban 

2903 Komárom, Csendes u.8. 

GPS: +47° 44' 53.98", +18° 3' 52.53" 

 

 

Rendezvényünk ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük legkésőbb 2015. május 27-ig jelezze részvételét a 

következő elérhetőségek valamelyikén: eletter@novonet.hu ; 06 (34) 526 955. 

https://norvegcivilalap.hu/hu
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