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Mozgássérültek millióin segíthet egy magyar fejlesztés
A mozgáskorlátozottaknak nyújthat segítséget a magyar NowTechnologies fejlesztése, a
GyroSet. A kerekesszék-irányító rendszerrel a nyaktól lefelé mozgásképtelen emberek a
fejük mozgatásával tudják vezérelni a közlekedésüket, illetve a kommunikációjukat. A
fejlesztéssel foglalkozó cég vezetője, István Márk az Origónak a TechCrunchon
elmondta, hogy üzleti céljuk egy év alatt elérhetővé tenni a terméküket a globális
piacokon.
A San Franciscó-i TechCrunchon, a technológiai szektor startupjainak egyik legfontosabb
rendezvényén a NowTechnologies zászlóshajójaként aposztrofálta a GyroSetetIstván Márk, a
cég vezérigazgatója. Mint mondta,egy „okoskerekesszék-vezérlő platformról” van szó, ami
tulajdonképpen egy fedélzeti számítógépe a kerekesszéknek.
Egyik legfőbb versenyelőnye, hogy bármely kerekesszékkel kompatibilis. A GyroSet lehetővé
teszi, hogy a kerekesszék felhasználója navigációt, beszédszintetizáló rendszert, valamint a
szintén általuk fejlesztett fejirányító rendszert egyaránt alkalmazza.
videó: https://youtu.be/PiUhKQLTHH0
A mozgássérült emberek életét megkönnyítő innovációkra specializálódott NowTechnologies
évek óta foglalkozik hasonló fejlesztésekkel, amelyekkel számos hazai és nemzetközi díjat is
elnyert.
Mivel alapvetően egy hardverről van szó, a disztribútorok előbb tesztelik a terméket, majd
elemzik, hogy az adott piacon mi a versenyképes ár. Az alapos piacelemzés átfuttatása viszont
hosszabb időt igényel. Emiatt István Márk szerint sokkal nagyobb kihívás befektetőket találni.
A TechCrunchtól sem azt várták elsősorban, hogy konkrét befektetés szülessen, sokkal inkább
személyes kapcsolatok kialakítását potenciális amerikai ügyfelekkel, disztribútorokkal.
A jövőbeli terveikről István Márk azt mondta, hogy remélik, a disztribútorokon keresztül a
világon a lehető legtöbb országba tudják majd eljuttatni a terméküket.
Az Origo a háromnapos TechCrunchról és a részt vevő magyar startupokról a Magyar
Nemzeti Kereskedőháznak köszönhetően tudósít.
forrás:origo.hu

Kiáltás "az út széléről" - Éljetek meg ti óránként 346 forintból
Ki emlékszik már arra az ígéretre Orbán Viktortól, hogy senkit nem hagynak az út
szélén? Amúgy ha kibővítjük: senkit nem hagynak egyedül az út szélén, tán még igaz is
lett, hiszen egyre többen vannak margóra szorítva, a tiltakozó hangok pedig legfeljebb
csak cincogás a kormány dübörgő propagandája mellett. A Helyiipari és
Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 azért most megpróbálta legalább kicsit
felerősíteni a cincogást.
Az érdekképviselet közleményben hívja fel a figyelmet a védhetetlenül méltánytalan bánásmódra:
a megváltozott munkaképességűek nem jutnak tisztes megélhetést biztosító bérhez sem a védett
szervezeteknél, sem a magánszektorban, sem pedig a gazdasági társaságoknál, ahol csak azért
alkalmazzák őket, hogy ne kelljen befizetni a rehabilitációs hozzájárulást.
A szakszervezet szerint nem sok idő maradt a problémák megoldására, mivel például a
szakemberek külföldre vándorlása már ezt a területet is fenyegeti, ráadásul a megváltozott
munkaképességűeket foglalkoztató társaságoknál egyébként is magas a fluktuáció. Kifogásolják
azt is, hogy lényegében nem működik a Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság, ezért lenne mielőbb
össze kellene hívni a testületet az egyeztetések folytatása érdekében. Az ülésnek további
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közfoglalkoztatása, amelyről a kormány nem kérte ki a szakszervezet véleményét.
A HVDSZ 2000 szerint méltánytalan ezeket az embereket közmunkára ítélni, amely nem
biztosítja valós rehabilitációjukat. Megengedhetetlen, hogy az alap közfoglalkoztatási bérnél is
alacsonyabbat kapnak a megváltozott munkaképességűek, óránként 346 forintot, szemben a
"normál" közfoglalkoztatásban dolgozók 455 forintos órabérével.
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foglalkoztatják, általában csökkentett munkaidőben, béren kívüli juttatások nélkül. A HVDSZ
2000 idén tavasszal sztrájkbizottságot alapított követeléseinek érvényesítésére, amelyet
követően egyeztetés kezdődött az Emberi Erőforrások Minisztériumával (Emmi), a szakszervezet
egyelőre nem kapott megnyugtató választ felvetéseire.
forrás: nepszava.hu

Tabutémákat feszegetett a paralimpia
Marieke Vervoort kapcsán az eutanáziáról beszélt a világ, de szóba került az
öngyilkosság vagy a mozgássérült sportolók helyzete is. Vasárnap Rióban véget ért a
paralimpia.

Alex Zanardi Rióban két aranyat és egy ezüstöt nyert
TASR-felvétel

Nincs még egy sportesemény, ahol annyiféle sors találkozik, mint a fogyatékos sportolók
legnagyobb seregszemléjén, és olyan sem, ahol ennyi tabutéma kerülne felszínre.
Nem kell rögtön meghalni
Az egyik ilyen az eutanázia, amit a degeneratív gerincbetegségben szenvedő belga atléta, Marieke
Vervoort sztorija vetett fel. A játékok előtt körbejárta a nemzetközi sajtót, hogy a kerekesszékes
atléta a riói paralimpia után eutanáziát tervez. Vervoort Rióban a 400 méteres sprintben
ezüstérmet, 100 méteren pedig, ahol címvédőként rajtolt, bronzérmet szerzett. Még az első riói
érme után tartott egy sajtótájékoztatót, amelyet a Guardian úgy jellemzett: a valaha volt
legnyersebb sajtótájékoztató.
„Félreértették a szavaimat. Belgiumban nagyon nehéz megszerezni az eutanáziát lehetővé tevő
papírokat, különböző orvosoknak kell beleegyezniük, igazolniuk, hogy tényleg progresszív,
visszafordíthatatlan és gyógyíthatatlan betegsége van az embernek. Pszichiáterhez is el kell
mennünk, hogy bizonyítást nyerjen, tényleg ezt akarjuk. De ez nem azt jelenti, hogy az ember
aláírja a papírokat, és két hét múlva meg kell halnia. Én 2008-ban írtam alá őket. Most 2016 van,
és éppen nyertem egy ezüstérmet” – nyilatkozta Vervoort, akinek még sok terve van.
Bár sokszor nagy fájdalmak kínozzák, a bakancslistáján a műrepülés és a raliversenyzés mellett az
is szerepel, hogy nyisson egy múzeumot. Amióta a birtokában vannak az eutanáziát lehetővé tévő
papírok, sokkal nyugodtabb. „Amíg nem voltak meg a papírjaim, az öngyilkosságon
gondolkodtam. Remélem, más országok is, mint például Brazília, beszélni tudnak erről a
problémáról. Ez a lehetőség ugyanis tényleg hosszabb ideig élteti az embereket – jelentette ki
Vervoort, aki saját bevallása szerint jelenleg az eutanázia helyett sokkal inkább Zen nevű
kutyájával van elfoglalva. – Már nem félek a haláltól. Az asszisztált halál olyasmi, mint amikor
operálnak, elalszol, és soha nem ébredsz fel. Úgy gondolom, nagyon békés lesz. Nem akarok
szenvedni, amikor meghalok.”
Halálugrás után tolószék

A paralimpia résztvevői között találunk olyan sportolókat, akik születésük óta
mozgáskorlátozottak, de olyanokat is, akik baleset következtében lettek azok. Többen őszintén
beszéltek arról, hogy sérülésük után az öngyilkosság gondolata is megfordult a fejükben, a
magyar Dani Gyöngyi történetében azonban ennél is nagyobb a csavar: a vívó – aki Rióban a
párbajtőrcsapat tagjaként bronzot, a tőrcsapat tagjaként pedig ezüstérmet szerzett – azután
kényszerült kerekesszékbe, hogy tizenhat évesen öngyilkossági szándékkal leugrott egy
négyemeletes ház tetejéről. „Úgy éreztem, hogy nem jó, ahogyan élek. Szomorúságot okoztam
anyukámnak, a barátaimnak. Egyik bandától a másikig csapódtam, pia, srácok, kimaradás az
iskolából” – vallott az akkori kríziséről egy korábbi Magyar Narancs-interjúban. A baleset után a
sport segítette át a nehézségeken, később pedig maga is vállalt ún. révésztevékenységet, amely
során önálló életet élő mozgássérültek segítenek sérültté vált embereknek.
Zanardi, a példakép
Sok mozgássérült sportoló számára példakép az olasz Alex Zanardi, aki Rióban két aranyat és egy
ezüstöt szerzett. Az egykori Forma–1-es pilóta az egyik aranyát napra pontosan tizenöt évvel
azután nyerte, hogy egy CART-futamon horrorbalesetet szenvedett, amelynek következtében
elveszítette mind a két lábát. Zanardi nemhogy nem adta fel, hanem egyenesen a képébe nevetett a
démonainak: két évvel a baleset után már újra versenyautóban ült, később pedig a kézzel hajtott
kerékpár lett a szenvedélye – két paralimpián összesen négy aranyat nyert. A riói olimpiai stadiont
egyébként éppen egy korábbi IndyCar-pálya helyére építették, ahol Zanardi pole pozíciót szerzett.
„Amikor megtudtam, hogy itt fog állni a stadion, eszembe jutott, hogy mindig is szerettem ezt a
helyet. Arra gondoltam, talán itt az ideje visszamenni Rióba, és nyerni valamit” – nyilatkozta a 49
éves versenyző, aki kőkemény akaraterejével sokakat inspirál. „A harcaim szerintem nem
nagyobbak és nem kisebbek, mint amivel a többi sportoló megküzd – mondta a karizmatikus olasz
sportember. – A nevem Alex Zanardi, és úgy gondolom, ha én el akarok érni valamit, könnyebb
dolgom van, mint másoknak. Másrészt viszont voltak idők, amikor az Alex Zanardi név még nem
jelentett semmi különöset, csak annyit, hogy két nagyszerű szülő fia voltam, akik megadták
nekem a kellő oktatást, hogy felkészüljek a jövőmre.”
Pénzkérdés is
A paralimpikonok díjazása országonként eltérő – Magyarországon az olimpiai jutalmak felét
kapják, Szlovákiában ugyanannyit kapnak, mint az olimpiai érmesek. A sportlövő Veronika
Vadovičová, aki Rióban két aranyat és egy ezüstöt nyert, az első profi paralimpikon az országban,
aki teljes mértékben a sportból él. A kerékpáros Jozef Metelka, aki szintén két aranyat és egy
ezüstöt szerzett Rióban, azonban rámutatott, hogy nálunk nincs egyszerű helyzete egy
parasportolónak – ő például hálás azért, hogy Angliában történt vele a motorbaleset, amelynek
következtében az egyik lábát térd alatt amputálni kellett, mert az ottani biztosítása több protézist
is fedezett, így felépülése után azonnal sportolni kezdhetett. Metelka egyébként mozgássérülten is
a legjobb szlovák pályakerékpáros, így abban bízik, hogy hamarosan az épek között is
versenyezhet.
Az elmúlt tíz napban a világ a mozgássérültekre is figyelt, az ő problémáik, gondjaik bekerültek a
közbeszédbe. A kiváló sportteljesítmények mellett ez is a hozadéka a paralimpiának.
forrás: ujszo.com

Közel 2500-an gyűltek össze a sérült emberek napján a Nyíregyházi
Állatparkban
Nyíregyháza – Kacajok, sikongatás, hangosabb-halkabb beszélgetésfoszlányok vegyültek
a Nyíregyházi Állatpark parkolójában, ahol talpalatnyi helyet sem találtak, akik késve
érkeztek az „Ez a mi napunk” rendezvényre.

Az ÉFOÉSZ megyei egyesületének összejövetelén gyermekek, felnőttek, családok,
oktatási-nevelési intézmények képviselték a fogyatékkal élő embereket és azokat a
társaikat, akik szeptember 19-én délelőtt valamilyen okból nem tudtak részt venni a
színes programokkal, bemutatókkal, versenyekkel, játékokkal tarkított találkozón.
– Az ősz, a színes levelek, fényes gesztenyék, a felhők közül ki-kibukkanó napsugarak
jókedvre derítenek minket, mert arra emlékeztetnek, hogy van egy nap az évben,
amikor mind együtt lehetünk – csempészett egy kis melegséget a délelőtti hűvöskés
időbe dr. Szabó Béláné egyesületi elnök.
– Meg kell értenünk, hogy nem minden ember látja úgy a világot, ahogyan mi. Ha ez
tudatosul bennünk, elfogadjuk, akkor már csak egy lépés, hogy együtt érzőek legyünk,
és segítő kezet nyújtsunk mindenkinek, akinek szüksége van rá – nyitotta meg a
rendezvényt Jászai Menyhért. A megyeszékhely alpolgármestere hozzátette: a hétfői

program nem jöhetett volna létre a gondozók, szakemberek, azaz a tömegben álló, a
sérült emberek kezét fogó névtelen hősök nélkül.

„Segíteni szoktam anyának”
– A kislányom 24 éves, középsúlyos értelmi fogyatékos. A Bárczi Gusztáv-iskolában
tanult, most pedig a Közép utcai foglalkoztatóba jár – ezt már Orosziné Zsámják
Erzsébet mesélte a bejárat mellett várakozva. Fruzsi szorosan édesanyjához simult,
kiderül róla, hogy elég félénk, egyedül nem szívesen közlekedik, de beszélgetni
nagyon szeret. Magától értetődően be is csatlakozott a diskurzusba, ha már róla volt
szó.
– Szeretek színezni, segíteni szoktam anyának porszívózni, pakolni meg főzni –
sorolta a kedvenc időtöltéseit, melyekből nem maradhat ki a filmnézés, zenehallgatás
és a netezés sem. Egyszer csak megnyíltak a kapuk, s pillanatok alatt betódult a tömeg
a parkba. Fruzsi is elindult feltérképezni a látványosságokat. Azonnal beszippantotta
őt is az állatok és egzotikus növények csábító világa…
forrás: szon.hu

A szeretet seregszemléje
Ünnepi megnyitóval kezdődött el szeptember 16-án, és Bolyki Brothers koncerttel
végződött szeptember 17-én késő este az idei kétnapos Katolikus Társadalmi Napok
(KATTÁRS) a budapesti Március 15. téren. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
(MKPK) által létrejött rendezvény idei mottója: „Jézus az irgalmasság arca. Társai
vagyunk!” – a KATTÁRS az irgalmasság rendkívüli szentéve jegyében Jézust mint a
Katolikus Egyház szociális munkájának forrását állította az esemény középpontjába. A
színes programot kerekasztal-beszélgetések, előadások, koncertek, játékok, a KPSZTI
kiállítás megnyitója és két jelentős konferencia alkotta, melyet idén közösségi
sportprogramok is kiegészítettek.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia negyedik alkalommal rendezte meg nagy sikerrel a
KATTÁRS-at, amelynek évről évre fő célja bemutatni minden érdeklődő számára az Egyház
társadalmi tanítását. Először 2013-ban Budapesten, majd 2014-ben Miskolcon, tavaly pedig
Debrecenben zajlott a rendezvény. A kétnapos eseménynek idén újból Budapest adott otthont
szeptember 16-án és 17-én, a belvárosi Március 15. téren.
A rendezvény hivatalos megnyitó ünnepségén az egybegyűlteket Dr. Erdő Péter bíboros,
prímás, esztergom-budapesti érsek, a rendezvény fővédnöke, Dr. Veres András győri
megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Tarlós István, Budapest
főpolgármestere és Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért
felelős államtitkár köszöntötte.

A megnyitó után „A sport egyesít” címmel a Speciális Olimpia Mozgalom fogyatékos
sportolói és katolikus iskolák diákjai részvételével integrált sportprogram kezdődött a téren. A
résztvevőket Török Csaba, a Katolikus Iskolák Diáksport Szövetségének (KIDS) elnöke
mellett Kállai Ildikó fitnesz világbajnok és Várkonyi Attila, azaz Dj Dominique üdvözölte.

Ezt követően Böjte Csaba testvér Az irgalmasság iskolája című előadásában a
Szentírást hozta közelebb a közönséghez – személyes, humorral fűszerezett
példákon keresztül.
Párhuzamosan a sportprogrammal és Csaba testvér előadásával a Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Főiskola Auditorium Maximum előadótermében A misszió
és az irgalmasság testi és lelki cselekedetei címmel zajlott konferencia. Székely
János esztergom-budapesti segédpüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
Caritas in Veritate Bizottságának elnöke köszöntötte a résztvevőket. A KATTÁRS
részeként megrendezett tanácskozáson Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti
érsek az igazság, az igazságosság és az irgalmasság összefüggéseiről beszélt. A
résztvevők meghallgathatták Veres András győri megyéspüspök, a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia elnökének előadását, az egyház új missziójáról.
Bíró László tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferens
püspöke a „minden kapcsolat záróköve az irgalom” gondolatot helyezte

előadásának fókuszába, míg Barsi Balázs ferences szerzetes előadásában kiemelte,
hogy Isten a világot a nemlétezés sötétjéből hívta elő. Kunszabóné Pataki Anna az
irgalom gyakorlati megvalósításáról osztotta meg gondolatait a részvevőkkel.

A konferencia után Veres András nyitotta meg a Sapientia Szerzetesi Hittudományi
Főiskolán a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet által, diákok
számára kiírt pályázat legszebb alkotásaiból álló kiállítást és adta át a legjobbaknak
járó díjakat. A tárlat szeptember 29-éig tekinthető meg a helyszínen. A
gyerekkezek által készített művek példaértékűek és képzőművészeti szempontból
sem elhanyagolhatók.
Pénteken este Erdő Péter bíboros mutatott be szentmisét a belvárosi
Nagyboldogasszony főplébánia-templomban. A szertartás során közreműködött a
Cantate vegyeskar és az Eucharist zenekar. A rendezvénysorozat nyitónapja
szentségimádással ért véget, amelyet a Szociális Testvérek Társasága vezetett
Székely János püspökkel és az Eucharist zenekar közreműködésével.
A szombati napon többek között a Kaláka együttes, a Nádizumzum, a Nem adom
fel zenekar, A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Szimfónia Programban
résztvevő hátrányos helyzetű gyerekek zenekarának koncertje szórakoztatta a
KATTÁRS résztvevőit a szabadtéren.

A Piarista Kápolnában eközben a Szent Márton-évi dráma-, műfordítási pályázatok
legjobbjainak bemutatása és díjazása zajlott a Katolikus Pedagógiai Szervezési és
Továbbképzési Intézet szervezésében. A díjakat Herczegh Anita, a köztársasági
elnök felesége adta át.
A nap folyamán két kerekasztal-beszélgetésre került sor Mit tehet az ember?,
illetve Közel-Kelet és migráció címmel.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottsága által
meghirdetett „Elvitt engem Jézushoz” esszé pályázat győztese Hibszky Dávid, a
csepeli Jedlik Ányos Gimnázium 14 éves tanulója lett, a díjat Székely János püspök
adta át.
Az este záró programja a Bolyki Brothers zenekar koncertje volt. A formáció
Magyarország egyik legjelentősebb acappella együttese, a testvérek több mint húsz
éves közös múltra tekintenek vissza. A komolyzene, a pop, valamint a dzsesszvilág
is számon tartja, és értékeli munkájukat.
http://www.kattars.hu/program/kattars-2016
forrás: valasz.hu

A kormány a romák foglalkoztatására is koncentrálna
Nemzetstratégiáról, foglalkoztatásról, a szociális ágazatot érintő életpályamodellről is
beszélt a szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár a Magyar
Időknek adott interjújában.
Ősszel jön
Várhatóan már az ősszel a kormány elé kerül a szociális ágazat életpálya-modellje, és jövőre
akár el is indulhat, mondta a lapnak az államtitkár. Mint mondta egyes gyermekvédelmi
munkakörökben dolgozók kaptak emelést a pedagógus béremelésekhez kapcsolódóan, ám
például a gondozási feladatokat végzők az egészségügyi bértáblához illeszkedő fizetéseket
érdemelnének.
Hozzátette: a kormány előtt a döntés, hogy olyan bérezési rendszert választ, amelyik az egyes
szociális ágazati munkaköröket más életpályához rendeli, vagy egyben tartja a területet.

A kormány szerint működik a modell
A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása úgy került szóba az interjúban, hogy az
államtitkár kérdésre válaszolva említést tett róla: öt évvel ezelőtt a kormány döntött arról,
hogy az intézményi keretek között élő fogyatékos személyeket kitagolják, azaz családias
környezetet biztosítunk, ahol lehetőséget kapnak az önálló életvitelre. 660 érintett már ki is
költözött az otthonokból, és a napokban további 4 ezer ember lép hasonló útra.
Czibere szerint működik a modell, és a foglalkoztatásuk bővítése is. Megemlítette, hogy 180
ezer megváltozott munkaképességű ember dolgozik, és cél, hogy ők még többen legyenek.
Mint mondta, a munkaadókat különböző támogatásokkal ösztönzik. Plusz többek a
megváltozott munkaképességűek által készített termékek kikerültek a közbeszerzési
ellenőrzés alól, a foglalkoztatási korlátot pedig eltörölték.
Romák igen, bevándorlók semmiképpen
Arra is rákérdeztek nála, hogy a most kezdődött Út a szakmához romáknak szóló
ösztöndíjprogramra mekkora az érdeklődés. Erre nem válaszolt az államtitkár, azt viszont
elmondta, hogy két és fél ezer hátrányos helyzetű, többségében roma fiatal jelentkezésére
számítanak.
Minél többüknek munkát kell biztosítani az elsődleges munkaerőpiacon, amihez szakmát kell
tanulniuk. Magyarországnak szüksége van jó szakemberekre, amit mi nem a bevándorlókkal
képzelünk el – tette hozzá.

forrás: 24.hu

Éhbérért dolgoznak az intézetlakók
Az állam nem nyújt elég forrást a törvény szerint járó összeg kifizetéséhez
Bár a törvény szerint legalább a minimálbér 30 százalékát ki kell
fizetni azoknak a fogyatékkal élőknek és pszichiátriai betegeknek,
akiket a bentlakásos intézmények szociális foglalkoztatás keretében
dolgoztatnak, a valóságban a foglalkoztatók 15 százaléka még ezt a
csekély összeget sem adja oda az intézetlakóknak – derül ki a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) lapunk által
megismert jelentéséből.

Szociális foglalkoztatottak dolgoznak egy csanádapácai üzemben. Többnyire csak a minimálisan fizethetõ
összeget kapják.

Lesújtó képet fest az NRSZH jelentése a nappali ellátást nyújtó, illetve a bentlakásos szociális
intézményekben folyó szociális foglalkoztatásról. A Magyar Nemzet által megismert, hatósági
ellenőrzés tapasztalatait összegfoglaló dokumentum szerint az intézményekben a legtöbb
hiányosságot a betegeknek kifizetett munkabérekkel összefüggésben találták.
Fogyatékosok és hajléktalanok
A hatósági ellenőrzés során 134 foglalkoztatót vizsgáltak, a foglalkoztatottak között voltak
fogyatékos személyek, hajléktalanok, pszichiátriai és szenvedélybetegek. A szociális
foglalkoztatás lényege, hogy az ellátottat az intézményen belül foglalkoztatják, amire
szociális foglalkoztatási támogatást kapnak az államtól. A foglalkoztatás az ellátott korának,
fizikai és mentális állapotának, képességeinek függvényében lehet munkarehabilitáció vagy
fejlesztő-felkészítő jellegű. A munkarehabilitáció célja az ellátott munkakészségének,
valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve
fejlesztése. A foglalkoztatás időtartama nem haladhatja meg a napi 6 és a heti 30 órát, de el
kell érnie a napi 4 és a heti 20 órát.
Előírás az is, hogy a munkarehabilitációs díj havi összege nem lehet kevesebb a mindenkori
kötelező legkisebb munkabér 30 százalékánál.

Az a fránya matek
Ez azonban a vizsgált 109 munkarehabilitációs célú foglalkoztatást végző foglalkoztató közül
húsznál (15 százalék) nem teljesül. Az intézmények több mint 70 százaléka a minimálisan
fizethető összeget adja a lakóknak, és alig több mint a foglalkoztatók tizede fizet az előírtnál
magasabb összegű munkarehabilitációs díjat. A jellemző hiba az volt, hogy a foglalkoztatók
nem a minimálbér 30 százalékát határozták meg mint legkisebb fizetést, hanem a minimálbér
30 százalékára vetített órabért. Így a bruttó 33 ezer forintos fizetésért napi nyolc órát kellett
volna robotolniuk a lakóknak, ám ők csak napi 4-6 órát dolgozhatnak, vagyis még ennek a
pénznek is csak a töredékét kapták. A foglalkoztatók 12 százaléka ráadásul nem vonta le a
munkarehabilitációs díjakból a jogszabály által meghatározott nyugdíjjárulékot, így az
érintettek foglalkoztatását nem lehet beleszámítani a szolgálati időbe.
A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében alkalmazottak munkabére ugyan – a
munkaidővel arányosan – elérte a mindenkori legkisebb munkabér összegét, de az ellenőrök
több esetben itt is azt tapasztalták, hogy a munkavállalók a javasolt óraszámnál jóval
alacsonyabb időtartamban dolgoztak, amelynek oka egyértelműen a finanszírozási nehézség
volt.
Az NRSZH tájékoztatása szerint az ellenőrzést követően több fenntartó módosította az
ellátottakkal kötött megállapodásokat, és januárra visszamenőleg megemelték a
munkarehabilitációs díj összegét, de valamennyi foglalkoztató kivétel nélkül jelezte, hogy
ahol csak munkarehabilitációs foglalkoztatás folyik, magasabb kvótával finanszírozott
fejlesztő foglalkoztatás nem, ott az állami támogatás nem fedezi a díj összegét. A
foglalkoztatók szerint a gondot az okozza, hogy a minimálbér évről évre történő emelkedését
követni kell a munkarehabilitációs díj meghatározásakor, ám a feladatmutatóra vonatkozó
finanszírozás már évek óta nem nőtt, így adott támogatási összegből egyre kevesebb ellátott
foglalkoztatható. Különösen érinti ez azokat a foglalkoztatókat, amelyek csak
munkarehabilitációs foglalkoztatást végeznek.
Erre nem jut pénz
A jelentés megállapítja azt is: a foglalkoztatóknak jelentős problémát okoz a forráshiány,
melyet alátámaszt, hogy a foglalkoztatható személyek létszámához képest a tényleges
foglalkoztatottak aránya csupán 50 százalék, vagyis csupán a kapacitások felét töltik fel. Az
anyagi problémák miatt több foglalkoztató úgynevezett forgó rendszerben foglalkoztatja az
ellátottakat. Így mindig csak egy-két hónapig dolgozik egy ellátott, majd ugyanennyi szünet

következik. A jelentés rámutat: komoly szakmai kérdést vet fel, hogy a foglalkoztató nem az
ellátott egészségi állapotának, készségének megfelelő foglalkoztatási formát választ, és nem
annak megfelelő időtartamban foglalkoztatja az ellátottat, hanem a pillanatnyi anyagi helyzet
a meghatározó.
Söprögetés és lopásgátló
A szociális foglalkoztatás keretében gyakran olyan munkát végeznek az ellátottak, amely a
bentlakásos intézmény működésével kapcsolatos. Sok helyen az intézmények belső
helyiségeit takarítják, az udvart, parkot gondozzák, vagy a konyhai előkészítő munkában
vesznek részt a pluszjuttatásért cserébe. A jelentés szerint a saját használatra termelt
zöldségek, gyümölcsök vagy az állattenyésztés ugyan bevételt nem képez, de jelentős
költségcsökkentést eredményez. Mintegy 40 foglalkoztató esetében a szociális foglalkoztatás
lehetővé teszi a saját igények részbeni kielégítését, ezzel együtt az ellátottak anyagi
lehetőségeinek javítását, illetve foglalkoztatását. Vannak azonban olyan intézmények is,
amelyek piacképes termékeket állítanak elő, és jelentős bevételre tesznek szert. Az NRSZH
ugyanakkor megállapítja: az elkészült termékeket, még ha piacképesek is, egyre nehezebben
tudják értékesíteni, ennek megfelelően az előre megrendelt, szerződött áruk készítésére
helyezik a hangsúlyt (autóalkatrész, lopásgátló, elektronikai alkatrész).
Az ellenőrzés során vizsgálták azt is, hogy a foglalkoztató rendelkezik-e a kötelező
felelősségbiztosításokkal. Míg az általános felelősségbiztosítás a munkavégzés során
harmadik személynek okozott káreseményre vonatkozik, addig a munkaadói
felelősségbiztosítás a munkahelyi balesetekre terjed ki. A vizsgált foglalkoztatók közel tizede
a biztosítási díjak kiegyenlítését csak utólag igazolta, vagy pótlólag kötötte meg a
szerződéseket.
Itt is kevés a szakember
A jogszabály előírja, hogy a szociális foglalkoztatás megvalósítása esetén 30
foglalkoztatottanként legalább egy segítőt, 90 foglalkoztatottanként pedig
foglalkoztatáskoordinátort kell alkalmazni. A megfelelő dolgozói létszámra vonatkozó
előírásokat szinte minden intézményben sikerült teljesíteni, de a segítők szakképzettsége
esetében már közel sem ilyen jó a helyzet. A foglalkoztatók 12 százalékánál a segítők nem
rendelkeztek vagy az előírt gyógypedagógiai, illetve szociális végzettséggel, vagy a munka
jellegének megfelelő szakismerettel.
forrás: mno.hu

Kétszeres paralimpiai bajnokunk hol háborog, hol beletörődik abba, hogy nincs
egyenlőség
Pásztory Dóra, Magyarország kétszeres paralimpiai bajnoka kifejtette véleményét a
manapság fennálló egyenlőtlenségről sport és parasport között.,
Próbáltam megérteni, felfogni, hogy azok a döntéshozók, akik szerint az olimpiai jutalmak
felét éri a paralimpiai teljesítmény, mit látnak… vagy mit nem látnak, amit én nyilvánvalónak
tartok. Ők tényleg nem látják ezeket az emberfeletti, fizikai törvényszerűségeket
meghazudtoló teljesítményeket? Miként lehet, hogy nincs rájuk hatással? Lehet, hogy nem is
nézik, csak leülnek egy tárgyalóasztalhoz, és döntéseket hoznak különböző számok alapján?
-írta a wmn.hu-n Athén és Sydney bajnoka, majd így folytatta:
Olvastam egy interjút dr. Szabó Tündével, aki jelenleg a sportért felelős szakállamtitkár, ott
ezt mondta: „szakmai hiba összehasonlítani a paralimpiát az olimpiával, hiszen míg az
olimpián 205 ország, 11544 sportolója 306 aranyéremért küzd, addig a paralimpián 178
ország 4350 sportolója 526 aranyéremért”.
Ezek szerint a résztvevők száma és a megnyerhető aranyérmek tekintetében kellene
összemérni az eredményeket? Hosszú Katinka több jutalmat érdemelne, mint Kozák Danuta,
mert úszásban sokkal több ország és versenyző érdekelt, mint a kajakban? Ám Katinka több
számban is nyerhet. Akkor miként lehet őt egy lapra helyezni egy cselgáncsozóval vagy
ökölvívóval, akinek egy súlycsoportja van, egyetlen megnyerhető aranyéremmel… ?
Nincs olyan matematikai képlet, arányszám vagy érték, ami alapján rangsorolni lehetne a
sikert, a sportteljesítményt. Egyszerűen összehasonlíthatatlan.
A világ tele van egyenlőtlenséggel, mi mégis az egyenlőségért küzdünk. Én például a sport
területén, mert azt gondolom, az emberiség egyik mentőöve lehet.
A 2000-es év parasportolója Magyarország vezetőit is kemény kritikával illette:
A magyar államnak mit jelent ez a különbségtétel? Mi az üzenete annak, hogy a londoni
jutalmakhoz képest is csökkent az arány? Hogy nem szimplán kevesebbet ér a szemükben a
fogyatékos ember, hanem egyre kevesebbet? Vajon ez hogy fér bele a 2024-es olimpiai
kampányba? Ott is csak 50 százalékos idő és anyagi ráfordítással rendeznék meg a
paralimpiát? Ha ez a döntés születik a fogyatékossággal élők leglátványosabb tagjaival
kapcsolatban, akkor miben reménykedhetnek azok, akik szinte láthatatlanok?
Honnan tudják, milyen értéke van egy ilyen sikernek, ha sosem látták, sosem tapasztalták
meg? Az olimpiát nagyon jól ismerik, ott tobzódik boldog-boldogtalan akkreditációval a
nyakában. Hány állami vezető ment ki a paralimpiára, hogy megnézze: valóban ötven
százalékos teljesítményt nyújtanak-e azok a versenyzők? Hol háborgok, hol beletörődöm
abba, hogy tényleg ez az uralkodó szemlélet: nincs egyenlőség. Hol vívódik bennem a
kettősség, hogy lehetetlen egyéneket, teljesítményeket, eredményeket halmazként tekinteni,
egységként kezelni, viszonyítási alapnak használni, másrészt pedig ott van az igény, hogy
igenis szükség volna viszonyítási alapokra, tájékozódási pontokra, az egyenlőségjelre
fogalmak, jelenségek, embercsoportok között.
Talán vitatkozni kellene, beszélgetni, olimpikonok, sportvezetők véleményét is meghallgatni
erről a kérdésről.

Az én lelkemben most csak nagy, piros fénnyel villog az „igazságtalanság” tábla. Tudom,
hogy sosem lesz igazság a világban, de a létnek talán épp az az egyik értelme, hogy örök hittel
küzdünk érte. Ki-ki a maga területén.
forrás: 24.hu

Kialudt az olimpiai láng Rióban
Befejeződött vasárnap a XV. paralimpia, a mozgássérült, látássérült és enyhe értelmi
sérült sportolók legnagyobb sporteseménye, amely szeptember 7-én kezdődött.
A brazíliai viadalon 22 sportágban küzdöttek a résztvevők, 164 ország több mint 4000
sportolója, köztük 43 magyar vett részt. A piros-fehér-zöld küldöttség egy arany-, nyolc ezüstés kilenc bronzérmet szerzett.
Bár néhány szektort a koreográfia miatt lezártak, ezt leszámítva a legendás Maracana Stadion
lelátójának nagy része megtelt a mintegy háromórás ceremóniára, amellyel a házigazdák a
sportolók és a lebonyolítást segítő önkéntesek előtt kívántak tisztelegni, s amelynek központi
eleme a hang és a zene volt.
A paralimpián részt vett sportolók már az első perctől a küzdőtéren foglaltak helyet, az aréna
egyik rövidebb oldalán emelt hatalmas színpad és kivetítő előtt. A nyitó jelenetek után
felvonták a brazil lobogót, s felhangzott a brazil himnusz, amelyet a vak tenor, Saulo Laucas
előadásában hallhatott a közönség.
A ceremónia egy nagy bulival zárult, amelynek során népszerű brazil énekesek előadását
hallhatta a publikum. Ezzel a résszel a szervezők arra buzdították az embereket, hogy
szélesítsék érzékeiket, a különbözőségekre erőként tekintsenek, s egy olyan világot építsenek,
amely mindenkié. A parti a házigazdák szándéka szerint az egyetemes szeretetet
szimbolizálta.
A buli közben, záróakkordként 300 szélkerék érkezett az arénába, s ezek oltották el a lángot,
amely a paralimpia kezdete óta lobogott, és szimbolizálta a játékok szellemiségét.
A riói volt az első paralimpia Dél-Amerikában.
forrás: orientpress.hu

„Falatnyi” aszfaltra lenne szükség a Júliatelepen
Debrecen – Az önkormányzati képviselő szerint egyelőre nem lehet leburkolni a Falat
sétányt.

A Júliatelepen, a volt GÖCS hátsó vasbeton kerítése mellett található úgynevezett Falat sétány
leaszfaltozását kérte egy közelben, a Gránát utcában lakó, mozgássérült, elektromos
kiskocsival közlekedő férfi, Kállai Lajos. A Falat sétány mindössze 150-200 méter hosszú
utca, az Apafája utcát köti össze a GÖCS egykori hátsó bejáratával. Egyetlen ház sincs ott, az
északi oldala a Nagyerdő. Azért van jelentősége, mert mivel most hiányzik a valamikori gyár
hátsó nagykapuja, bárki befordulhat az iparterületre. Onnan betonozott szervizutakon
keresztül – a 100-as vasútvonallal párhuzamosan – el lehet jutni a GÖCS főbejáratig, vagyis a
Kassai útig.
Ez lenne a jó irány
Kállai Lajos szerint a Falat sétányt azért kellene a Júliatelepen jelenleg zajló nagy útépítési
program keretében leaszfaltozni, mert azon keresztül a Gránát utca környékén lakóknak
sokkal egyszerűbb lenne a belvárosba eljutni, mint a Sámsoni út felé vezető burkolatlan,
keskeny Apafája utcán. A férfi állítja, hogy a sétány forgalma az iskolakezdés óta jelentősen
megnőtt, a szülők autóval azon keresztül hozzák-viszik gyerekeiket.
A kéréssel megkerestük Becsky Istvánt a környék önkormányzati képviselőjét, aki elöljáróban
azt válaszolta, hogy a júliatelepi útépítési programról szóló pályázatot április 15-én nyújtotta
be az önkormányzat, így annak módosítására, vagyis a Falat sétány beemelésére már nincs
lehetőség.
A képviselő szerint a Falat sétány a hatályos rendezési terven nem útként, hanem erdőként
szerepel, így annak építési költségeire sem pályázni, sem útépítési engedélyt kiadni nem lehet.
Ráadásul a Falat sétány másik vége a GÖCS telepre vezet, ami magánterület – ismertette
Becsky István. Hozzátette, az aszfaltozást kérő férfi néhány éve már mozgássérültként
költözött a Gránát utcába, így volt lehetősége felmérni, hogy milyen nehézségekkel járhat a
közlekedés ezen a területen.
forrás: haon.hu

Irgalmasság péntek: a pápa az újszülött osztályra és egy hospice-ba látogatott
Az élet fontossága, a maga teljességében, az első pillanattól kezdve az utolsóig: erről
szólt Ferenc pápa irgalmasság pénteki látogatása két római egészségügyi intézményben.
A San Giovanni kórház újszülött osztályát, majd a végső stádiumban lévő betegeket
gondozó, „Remény háza” elnevezésű Hospice-központot kereste föl pénteken délután a
Szentatya.
Az újszülött osztályon 8 csecsemő kap intenzív kezelést, 16 kevésbé súlyos nehézségekkel
küzd, de szintén ápolásra szorul. Az osztály felső emeletén egészséges gyermekeket láthatott

a pápa, akinek váratlan megjelenése nagy meglepetést és megindulást váltott ki az
intézményekben ápolt betegekben, a hozzátartozókban és az egészségügyi dolgozókban
egyaránt.

A pápai látogatásról ugyanis előzetesen nem értesítették még az újszülött osztály vezető
főorvosát sem. A Szentatya a higiénés előírásokat betartva zöld színű steril köpenyt és
cipővédőt húzott, majd nagy szeretettel, maga is meghatódva beszélt mindenkivel. Emlékbe
egy általa megáldott érmét adott, vigaszt nyújtó szavakkal fordult az emberekhez. Egy
mozgássérült fiúnál elidőzött, áldását adta rá, igazán megható pillanat volt – mondta el a
Vatikáni Rádiónak Ambrogio di Paolo, az újszülött osztály vezetője.
A kórházban tartózkodók összeszaladtak, amikor értesültek a pápa jelenlétéről, hogy
üdvözöljék, megpuszilják, és az áldását kérjék. A Szentatya érdeklődött a gyermekek állapota
felől, beszélt az édesanyákkal, megáldotta őket és az osztályt is. Kissé megdöbbent a gépek
láttán, mert sok csecsemőt gépre kötve tudnak életben tartani. A pápalátogatás mindenkit
megindított, az ápolók, az orvosok közül többen könnyeztek. Én sem számítottam rá… mondta még a főorvos.
forrás: hu.radiovaticana

EGÉSZEN CSÜTÖRTÖKIG VÁRJÁK AZ ÉRDEKLŐDŐKET A
MOBILITÁSI HÉTEN
Az elmúlt évekhez hasonlóan Fehérvár ebben az esztendőben is több figyelemfelhívó
programmal csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez.
A város lakossága még egészen csütörtök délutánig több érdekes rendezvényen vehet részt.
Az Európai Mobilitási Hét eseménysorozat szeptember 22-én az Autómentes Nappal zárul.
A 20. fehérvári Critical Mass szombaton 16 órakor indul a Haleszból.
A Mobilitási Hét programjait ITT találja!
Szombaton a Civil naphoz kapcsolódóan a szervezők a fiatalabb generáció tagjainak hívták
fel a figyelmét környezeti értékeink megóvására. A gyermekek minimotoros flashmob-on és
KRESZ-versenyen is elindulhattak, emellett a fehérvári buszok megjelenését is meg lehetetett
tervezni. A legszínvonalasabb alkotásokból ráadásul kiállítás is nyílik a szeptember 22-i
Autómentes napon – a pályázatra még szeptember 21-ig várják a látványterveket a szervezők.
Ezt követően a hét kiemelt eseményeként vasárnap Mobilitási nap volt a Zichy ligetben, ahol
a színpadon gyerekprogramok várták az érdeklődőket, ezzel párhuzamosan pedig az Országos
Mentőszolgálat és a rendőrség tartott hasznos előadásokat és bemutatókat a kerékpározás
veszélyeiről, a baleset- és bűnmegelőzésről.
A gazdag eseménysorozatnak azonban még közel sincs vége, számos érdekességgel várják
még egészen csütörtök délutánig az érdeklődőket az Európai Mobilitási Hét
rendezvénysorozat keretében. A kampány remek alkalmat biztosít arra, hogy szeptember 16.
és 22. között felhívják a társadalom figyelmét a fenntartható közlekedési intézkedések
bevezetésére és támogatására, valamint a környezettudatosabb közlekedésre. Hétfőn délután
18.00 órától Nordic Walking túra indul az Öreghegyi Közösségi Háztól. A szervezők 15-20
fős csoportokban, csoportonként körülbelül 1 órás időtartamban minden érdeklődő részére,
szervezett formában biztosítják a díjmentes oktatást a szakképzett trénerek
közreműködésével. A gyalogláshoz díjmentesen biztosítanak botokat az oktatók.
A Székesfehérvári Városi Természetbarát Szövetség által szervezett Zöld Fehérvár
programban a fiatalok Fehérvár természeti értékeit fedezhetik fel. Szeptember 15-21. között a
tanulócsoportok jogosultak arra, hogy kitöltött, lepecsételt menetlevéllel, a KNYKK
támogatásával térítés nélkül igénybe vegyék a helyi közlekedést a Sóstó Természetvédelmi
Terület, a Rácbánya, a Palotavárosi tavak és az Aszalvölgyi árok felkeresésére. Ugyancsak
várják az érdeklődőket a „Fedezd fel a várost gyalog!” című belvárosi sétaprogramra. A Fejér
Megyei Honismereti Egyesület által szervezett eseményen az 1956-os forradalom és
szabadságharcra emlékezhetnek azok, akik útnak indulnak, és a kinyomtatott feladatlapok
segítségével felkeresik a kijelölt helyszíneket.
Az eseménysorozat szeptember 22-én az Autómentes Nappal zárul, ennek helyszíne a
Várkörút lezárt szakasza lesz a Bíróságtól a Rákóczi útig. A program keretében gyakorlati
bemutatót tart a Magyar Kerékpáros Klub a Várkörút helyes és biztonságos használatáról,
emellett lesz kerekesszékes akadálypálya is. 10.30 órakor kezdődik az óvodások minimotoros
és futóbiciklis felvonulása, majd 11.30 órától a „Legmobilisabb osztályok” versenghetnek
egymással értékes nyereményekért. Az Autómentes nap keretében 13.30 órakor dr. CserPalkovics András polgármester és a Public Bike System Hungary Kft. képviselője mutatja be
az elektromos kerékpárbérlő rendszert, a fehérvári bevezetés lehetőségeket. Ezt követően
délután a Magyar Kerékpáros Klub és a Gaja Környezetvédelmi Egyesület rendez biciklis

uzsonnát, két helyszínen. Az Európai Mobilitási Hét részletes programjai, valamint a
rendezvényekhez kapcsolódó információk és feladatlapok a Fehérvári Programszervező Kft.
oldalán érhetőek el.
forrás: szekesfehervar.hu

PARALIMPIA: CSAK ÜLDÖZTÜK KÍNÁT, EZÜSTÉRMES A NŐI
TŐRCSAPAT
Ezüstérmesként végzett a riói paralimpián a Krajnyák Zsuzsanna, Dani Gyöngyi,
Hajmási Éva összeállítású magyar kerekesszékes tőrcsapat, miután a döntőben 45:28-ra
kikapott a favorit Kínától.

A mieink a finálé elején gyorsan tetemes hátrányt szereztek – az első kör után 15:3 volt oda –,
és utána hiába kapaszkodtak, nem tudták megközelíteni az előnyét biztosan őrző, abból bőven
megélő ázsiai együttest. A kínaiaktól a csoportküzdelmek során 45:34-re kaptunk ki, a pénteki
elődöntőben Hongkong ellen győztünk.
A magyar paralimpiai csapatnak ez már a 18. riói érme. Az úszó Tóth Tamás révén ma
meglett az első aranyérmünk, ezen kívül már nyolc ezüst- és kilenc bronzérmünk van.
Krajnyák Zsuzsanna és Dani Gyöngyi párbajtőrcsapatban szerzett bronzérme mellé
ezüstérmet tehet.
forrás: nemzetisport.hu

Erzsébet program a fogyatékossággal élőknek – Kimozdulni a megszokott
világból
Van két szálloda a Balaton partján, amit még a fogyatékossággal élők is igénybe
vehetnek, mert nem csak akadálymentesítve vannak, hanem megfizethetők is.
Az állam ugyanis az Erzsébet programon keresztül, minimális önrész befizetése mellett
támogatja az ott létüket. A fogyatékossággal élőknek és családjaiknak egyébként sem sok
lehetőségük van a nyaralásra. Nehezen mozdulnak ki a megszokott világukból. Nem jutnak el
olyan helyekre, ahol minden gond nélkül beülhetnek a jakuzziba, a szaunába. Egy erre fel
nem készült szállodában be sem tudnának menni a medencébe, de még a Balatonba sem. Ezt
mégis hogyan tudják megtenni? Hol vannak ezek a szállodák? Nézze meg kisfilmünket!
videó: https://youtu.be/oLcOrhd1aX8
forrás: pestisracok.hu
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Vallásokról közérthetően
A különböző vallásokról az egyes vallások képviselői, lelkészei beszélgetnek Szunyogh
Szabolcs író, újságíróval és vetített-képekkel illusztrálják a saját vallásuk szimbólumait,
rítusait.
Első alkalommal 2016. szeptember 22-én 18 órakor az ortodox kereszténységről
Magyar Marius román ortodox esperes lesz meghívott vendégünk.
Helyszín:
Bálint Ház (1076. Révay utca 16.)
első emeleti Maceszgombóc terem
A VALLÁSOKRÓL KÖZÉRTHETŐEN sorozatról bővebben az alábbi két linken
tájékozódhat:
www.facebook.com/events/1244759738920310/
www.balinthaz.hu/Event/szarvaska_2016-09-18
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Megrendezés dátuma: 2016 szeptember 22.
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET

-MUNKAAJÁNLATOK-

nyomdai betanított munkást felveszünk
Budapest XIII. kerületi közhasznú, nonprofit cég nyomdájába nyomdai betanított
munkás állás betöltésére munkatársat keres.
Budapest XIII. kerületi közhasznú, nonprofit cég nyomdájába
nyomdai betanított munkás

állás betöltésére munkatársat keres.
Az ideális jelölttel szembeni elvárás:
- kötészeti, nyomdai betanított munkában legalább egy éves
igazolható szakmai tapasztalat,
Megváltozott munkaképességű munkavállaló jelentkezését várjuk!
Az állásra történő szakmai önéletrajzokat a munkaugy@alfarehab.hu címre várjuk.
Jelentkezési határidő: 2016 szeptember 30.•
forrás: Alfa Rehabilitációs Nonprofit Kft.
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