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SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS
112/2006 (V.12.)KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN

 A szociális foglalkoztatás keretében a megváltozott 

munkaképességű vagy fogyatékos személyek 

elsajátíthatják azokat a készségeket és technikákat, 

mellyel a megmaradt képességeiket a lehető legjobban 

tudják hasznosítani, ahol bizonyos idő után lehetőségük 

van előre lépésre, a védett vagy önálló szervezeti 

keretekben történő munkavégzés irányába, a védett 

foglalkoztatási formából az integrált foglalkoztatási 

formába való átkerülésre. 



SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÁS
112/2006 (V.12.)KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN

 A munka-rehabilitáció célja a 
szociális intézményben ellátott 
személy munkakészségének, 
valamint testi és szellemi 
képességeinek 
munkavégzéssel történő 
megőrzése, illetve fejlesztése, 
továbbá a fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatásra való 
felkészítés.

 A fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatás célja a szociális 
intézményben ellátott személy 
számára munkafolyamatok 
betanítása és foglalkoztatása 
révén az önálló munkavégző 
képesség kialakítása, 
helyreállítása, fejlesztése, 
valamint az ellátott felkészítése 
védett munka keretében, illetve 
a nyílt munkaerőpiacon történő 
önálló munkavégzésre.

Munkarehabilitáció (MR) Fejlesztő felkészítő (FF)



 A törvényi, kormányrendeleti szabályozás elismeri ezen 

tevékenységi formák munkaviszony jellegét a fejlesztő-

felkészítő foglalkoztatásban, és szolgálati időre való 

jogosultság megállapítását a munka-rehabilitációban, ha 

a járulékfizetési kötelezettségét teljesítették.

 Az egyes foglalkoztatási formákba történő besorolásra a 

rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértő 

bizottság szakvéleménye alapján kerülhet sor.



FOGLALKOZTATÓI MŰHELYEINK



TERMÉKEINK



KENYERES KOSÁR ÉS TÁNYÉR ALÁTÉT







AKKREDITÁLT 
FOGLALKOZTATÁS

327/2012 (XI. 16) KORMÁNY RENDELET

A foglalkoztatás rehabilitáció célja:

- a megváltozott munkaképességűek 
esélyegyenlőségének és emberi jogainak 
érvényesítése

- hátránnyal élők munkába állítása és munkában 
tartása

- a piac felé történő elmozdulás segítése

- Uniós elvárások teljesítése



MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ 
SZEMÉLY

 Megváltozott munkaképességű személy az, akinek az 

egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex 

minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű. 

Ez egyben azt is jelenti, hogy az összes 

egészségkárosodás mértéke 40 százalékos vagy annál 

nagyobb. Ez a két új fogalom cserélte fel 2008-tól az 

addig munkaképesség - csökkenés fogalmat és 

százalékos besorolást.







KERÁMIA TERMÉKEINK



MÁZAS KERÁMIA TERMÉKEK



KERESET

A normalizáció elve alapján a fogyatékos személy 

számára a társadalom más tagjaival azonos életvitelt 

és életfeltételeket kell biztosítani. Ide tartozik a kereset 

a munkához való jog is. Hogy a fogyatékos ember 

dolgozhasson a munkájáért pénzt kapjon, és maga 

döntse el milyen szolgáltatásokat vagy termékeket 

vásárol érte.



ÖNÁLLÓ ÉLET

 A Down Alapítvány középsúlyos értelmi fogyatékos és 

halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek 

fejlesztését, önálló életvitelének segítését, valamint 

családjaik támogatását tűzte ki céljául, annak érdekében, 

hogy lehetőleg minden értelmi fogyatékos gyermek 

családban nőhessen fel, felnőttként pedig a lehető 

legközelebb jusson az önálló élet megvalósításához.



KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER

 Dada-szolgálat, tanácsadás, szülőtréningek

 Korai Fejlesztő

 Átmeneti Otthon

 Nappali Otthon

 Lakóotthonok

 Foglalkoztatói műhely

 Munkaképesség felmérő labor





KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET!
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