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Az ENSZ Egyezmény 
követelménye

 „A fogyatékos embernek joga van dolgozni más 
emberekkel együtt. 

A munkába állást segíteni kell 
• képzéssel 
• tanácsadással  
• munkahelyek, munkaalkalmak teremtésével.”



A munka életünk része

• Munka hiányában nem élhetünk teljes életet 
• Jólétünket keresetünk biztosítja.

Az önállóság alapja a munka és a kereset. Ezek nélkül nem 
beszélhetünk önálló életről.

A munka többoldalú követelményt támaszt: 
• tudjon a fogyatékos ember dolgozni 
• legyen munkája
• legyen munkahelye
• keresete



A munka és az önálló élet 
kölcsönhatása

A munka és az önálló élet kölcsönösen feltételezik 
egymást: 

• a munkát a sérült személy képességeitől függően 
kell megválasztani

• A kereset felett a sérült embernek kell rendelkeznie.



Munkára való felkészítés a MAK keretein belül
• Képességek felmérése
• Munkavállalással kapcsolatos hivatalos ügyek intézése, orvosi vizsgálat

Munkahely lehetőségek:
• munkát vállalhat az alapítvány védett munkahelyeinek egyikébe
• külső munkahelyekre

Értelmes munkát végezhetnek:
• kertészkedés
• konyhai kisegítés
• takarítás
• számítógépes munkák

 Eladható termékeket állítanak elő:
•  bőrtárgyakat
•  ékszereket
•  ajándék tárgyakat



Könnyen érthető munkavédelem
A MAK keretein belül foglalkozunk 
• a munkavégzéssel
• kockázatok kezelésével
• általános munkavédelemmel

A sérült személyek által végzett munka komoly veszélyeket rejt magában. 

Ezekre hívjuk fel a figyelmet a könnyen érthető kiadványainkban:
• eszközök használatára ( éles, szúrós, forró, stb)
• munkavédelmi felszerelésekre (cipő, védőszemüveg, ruha)
• vegyi anyagok használatára
• gépek, berendezések használatára ( konyha, kert- fűnyíró gép)

                



A KÉR munka, és tűzvédelem 
Könnyen érthető formában készült kiadványok következetes 

jelrendszere:
Az absztrakt jelrendszer megtanítása, tanulása, az ábrák 

értelmezése önmagában is jó fejlesztő gyakorlat.
Figyelmeztet az 
• anyaggal, szerszámmal végzett veszélyekre

•balesetveszélyre

•tűzveszélyre



KÉR kiadványaink megtalálhatók, és letölthetők a 
http://downalapitvany.hu/ oldalon:

1. TŰZVÉDELEM- 
megelőzés, jelzés, 
menekülés

2. HOGYAN 
INTÉZZÜNK 
ÜGYET? 
Tudakozódás és 
ügyintézés 
hivatalokban, 
szolgáltatóknál

3.Gruiz Katalin: 
MENTÁLIS 
AKADÁLYMENT
ESÍTÉS- Elvek, 
Etika, Gyakorlat

4. HOGYAN 
KÉSZÍTSÜNK 
KÖNNYEN 
ÉRTHETŐ 
ANYAGOT? - 
Útmutató
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Köszönöm a figyelmet!
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