
 
 
 
 
 

Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért  6725 Szeged, Alföldi u. 22. II. Ép. C. Lh. III/15. 
+36-30/890-31-61  +36-62/544725 

 

 
Projektcím: Egy/másért a munka világában 

Projektkód: OMMF-11-0097 
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EGY/MÁSÉRT A MUNKA VILÁGÁBAN 
 

MEGHÍVÓ 
 
Az Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért ezúton meg meghívja az Ön által képviselt 
intézményt/szervezetet az „Egy/másért a munka világában” című programsorozatra, melynek célja, a 
már jól bevált munkavédelmi gyakorlati megoldások, módszerek minél szélesebb körben való 
terjesztése és tudatosítása egy speciális terülten – a fogyatékkal élők világában – a munkabiztonság és 
a munkaegészségügyi témaköröket feldolgozva. 
 
A program konkrét célcsoportja a fogyatékkal élő személyek, az őket foglalkoztató és foglalkoztatni 
kívánó cégek, vállalatok, civil szerveztek és közintézmények. A program megvalósításával alapvető 
célunk, hogy a programon résztevők számára olyan információkat közöljünk, amelyek a fogyatékkal élő 
személyek egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésével kapcsolatos témaköröket 
és lehetőségeket feldolgozzuk és hatékonyan elősegítik az ismeretek bővítését. 
 
A programsorozat során a három workshop és egy szakmai konferencia kerül megvalósításra. A 
workshopokon a következő témakörök kerülnek feldolgozásra: 
 
 
 

Munkavédelem, munkabiztonsági szaktevékenység 
Workshop, 2012. november 29., 9.00-tól 

 
A workshop vezetője: 

 
KELEMEN LAJOS 

munkavédelmi szakember 
 
A workshop során feldolgozott témakörök: 

 Általános munkavédelmi oktatás bemutatása; 
 A munkáltató szervezeten belüli összes munka kockázatbecslése; 
 A fizikai munkakörnyezet megvizsgálása és megváltoztatása; 
 A dolgozók munkáját támogató technológiák; 
 A munkatervezés és munkaszervezés felmérése és megszervezése; 

 
A helyszíni regisztráció 8.30-9.00-ig történik, a szakmai program 9 órától kezdődik. A workshop 
tervezett lebonyolítás két blokkban történik. 
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Módszertani javaslatok fogyatékkal élő személyek foglalkoztatására 
Workshop 2., 2012. november 30., 9.00-tól 

 
A workshop vezetője: 

 
DR. VARGA IMRE PHD. 

címzetes gyógypedagógiai igazgató, főiskolai docens, SZTE JGYPK Gyógypedagógus Képző Intézet 
 
 
A workshop során feldolgozott témakörök: 

 Előítélet-kezelés; 
 Vállalkozói, munkaerőpiaci ismeretek fogyatékosokat foglalkoztató vagy foglalkoztatni kívánó 

szervezetek számára; 
 Fogyatékossággal élő emberek és a munkaerő-piac; 
 Készség- és személyiségfejlesztés; 
 A gazdasági és társadalmi szerkezet változásai és elemezése a XX-XXI. századi 

Magyarországon; 
 
A helyszíni regisztráció 8.30-9.00-ig történik, a szakmai program 9 órától kezdődik. A workshop 
tervezett lebonyolítás két blokkban történik. 
 
 

Fogyatékkal élő személyek foglalkoztatási helyzete 
Workshop, 2012. december 14., 9.00-tól 

 
A workshop vezetője: 

 
MEGGYESNÉ HOSSZÚ TÍMEA 

főiskolai tanársegéd, SZTE JGYPK Gyógypedagógus Képző Intézet 
 
 
A workshop során feldolgozott témakörök: 

 Fogyatékos személyek foglalkoztatási helyzete; 
 Fogyatékos személyek nyílt és védett munkaerő piaci foglalkoztatása; 
 A fogyatékos munkavállalók megfelelő elhelyezése és biztonságos munkahelyük kialakítása, a 

fizikai munkakörnyezet megváltoztatása; 
 A fogyatékkal élők munkahelyi kockázatairól; 
 A fogyatékos dolgozók munkáját segítő technológiák; 

 
A helyszíni regisztráció 8.30-9.00-ig történik, a szakmai program 9 órától kezdődik. A workshop 
tervezett lebonyolítás két blokkban történik. 
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Egy/másért a munka világában 
 

Szakmai Konferencia 
2012. december 15. 

 
A konferencia moderátora: 

Csetreki Rita Renáta 
kuratóriumi elnök, Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért 

 
 

Előadások 
 

9.00 – 9.25 RUZSICS ILONA, gyógypedagógus, mentálhigiénés szakember 
Példák, élethelyzetek az Európai Uniból 
 
9.30 – 9.55 DR. BENE TAMÁS, ügyvéd 
A fogyatékossággal élők foglalkoztatásának gazdasági és jogi szabályozása 
 
10.00 – 10. 25 GÁL NELLI, gyógypedagógus hallgató 
Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok ellátó rendszerének összehasonlítása 
 
10.30 – 10.55 GYŐRI MARIANNA, gyógypedagógus 
Hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő hallgatók esélyegyenlőségének megvalósulása a 
felsőoktatásban 
 
11.00 – 11.25 kávészünet 
 
11.30 – 11.55 JÓZSA ERNŐ, ügyvezető, EUROPERSON KFT. 
A felsőfokú szakképzések és az OKJ-s képzések szerepe: lehetőség e az elhelyezkedésre? 
 
12.00 – 12.25 MEGGYESNÉ HOSSZÚ TÍMEA, főiskolai tanársegéd 
Fogyatékos személyek nyílt és védett munkaerőpiaci foglalkoztatása 
 
12.30 – 13.55 Hallgatói előadás  
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző 
Intézet által 2012. november 21-én megrendezett kari Tudományos Diákköri Konferencia I. 
helyett hallgatójának előadása. 

 
A helyszíni regisztráció 8.30-9.00-ig történik, a szakmai program 9 órától kezdődik. A szakmai 
konferencia tervezett lebonyolítás két blokkban történik, 
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A programok helyszíne:  Alsóvárosi Kultúrház (6725 Szeged, Rákóczi u. 1.) 
Parkolási lehetőség igény szerint biztosított, az igényt a 
jelentkezési lap megfelelő részén kell jelölni. 

 
 
A fórumon való részvétel térítésmentes, 2012. november 28-ig várjuk jelentkezésüket. A 
workshopokra és a konferenciára a résztvevői létszám limitált: a workshopokra alkalmanként 50 fő és 
a konferenciára összesen 70 fő jelentkezését tudjuk elfogadni. Jelentkezni lehet a mellékelt 
jelentkezési lap elektronikus formában történő visszaküldésével info@diaktanacsado.hu e-mail címen. 
 
 
Szeged, 2012. november 19. 
 

Üdvözlettel 
 
 
 

Csetreki Rita Renáta 
elnök 
Alapítvány a Társadalmunk 
Fenntartható Fejlődéséért 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A programok az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség által „A munkavédelmi jellegű bírságok 
felhasználására” kiírt pályázati konstrukció keretében valósulnak meg. A projekt címe: Egy/másért a munka világában. 

A projekt kódja: OMMF-11-0097. A programok szervezője: Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért. 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 


