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Beszámoló 

Esélyegyenlőségi Nap  2017. Május 29. 

 

Helyszín: Pető András Főiskola, Budapest Kútvölgyi u.6. 

Időpont: 2017. Május 29. 

Szervező PAF Pedagógiai Intézete:  

Kériné Csizy Csilla, Mátyásiné Kiss Ágnes, Sárkányné Máté Krisztina, Vissi Tímea 

Nap témája: „ Esélyek és lehetőségek” - Mozgássérült fiatalok és felnőttek társadalmi 

integrációjának aktualitásai. 

Előadások:  

 Mátyásiné Kiss Ágnes – Az esélyegyenlőség jogszabályi háttere 

 Fóris Johanna (MEREK igazgató) – Védett munkahely 

 Béni Csaba (Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete, Elnökségi tag) – Sérültek 

foglalkoztatásának rendszere és lehetőségei hazánkban 

 Lőrincz István Gergely (Ügyvezető) – Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és 

Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft 

 Kóródi Edit (Szakmai igazgató –Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.) – Munkáltatók 

érzékenyítése 

 Dr Fabó Edit – Esélyegyenlőség régen, egy úttörő életútban – Dr Czeke Marianne 

pályája 

 László Károly,- Vrabély Panni,- Pádár Miklós,- Oravecz Adrienn,- Kohári Viktor,- 

Rákos Gábor - Munkavállaló mozgássérültek bemutatkozása, tapasztalataik. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy több mint 60 ember regisztrált a rendezvényünkre, és a 

megjelentek közel 60 százaléka válaszolt a kérdőívünk-ön feltett kérdésekre. A konduktorok 

mellett társszakmák (gyógypedagógus, rehabilitációs szakember, fogyatékosügyi szakember) 

képviselői, mozgássérültek és hozzátartozók is részt vettek. Ez a részvételi arány megerősített 

bennünket abban a feltevésünkben, hogy széles rétegeket érintő téma került felvetésre. 

A program, a Felnőtt Nevelési Egység foglalkozásain tett látogatással kezdődött, melynek 

bemutatását a területen sok éves tapasztalatot szerzett Kériné Csizy Csilla vezette. 

 A résztvevők 75%-a betekintést nyerhetett különböző diagnózisú felnőtt életkorú csoportok 

fejlesztési munkájába, és felmerült kérdéseikre azonnali válaszokat is kaphattak. Mindez, kitűnő 

alapot biztosított a napirendben szereplő kerekasztal beszélgetéshez. 

 Reflektorfénybe kerültek fiatal mozgássérültek, akik elmesélték, hogy a Pető Intézet óvó 

szárnyai alól kikerülve, hogyan szervezték az életüket a tovább tanulástól a munkavállalásig, 

milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük, és milyen jellegű támogatást kaptak.  Ugyanakkor 

megismerhettük három sclerosis multiplexben szenvedő ember életét, akik a diagnosztizálást 

követően birkóztak meg a vállukra nehezedő teherrel. Elmesélték, hogyan vértezték fel 
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testüket,- lelküket, és mit tesznek a mai napig azért, hogy a lehető leghosszabb ideig a 

társadalom tevékeny tagjai maradhassanak. A beszélgetés moderátorai Heim Sarolta és Kériné 

Csizy Csilla konduktorok voltak. 

A felkért előadók színvonalas, lényegre törő prezentációkkal kötötték le a hallgatóság figyelmét. 

Széleskörű tájékoztatást nyújtottak a megváltozott munkaképességüek foglalkoztatási 

lehetőségeiről, a munkába kerülés menetéről és mindezek törvényi hátteréről 

Dobai Tibor tájékoztatást adott akadálymentes, navigációs programról, a Route4You 

applikációról, mely telefonra ingyenesen letölthető. 

 A prezentációk diái megtekinthetők a www.peto.hu honlapon. 

Összegzés: 

 A résztvevők 70%-a kitűnőre értékelte a szakmai légkört, 66% magas színvonalúnak 

minősítette az Esélyegyenlőségi Nap szakmai színvonalát tartalmi szempontból. 

 A kérdőívünket kitöltő 100% -a jelezte ,hogy fontosnak tartja hasonló szakmai napok, 

kurzusok, „Fórumok” szervezését.  

 A program befejeztével kiderült, hogy sikerült a gyakorlatban használható ismeretekkel 

gazdagítani a résztvevőket. (55,6% több esetben, 40,7% meghatározó mértékben kapott 

használható információt.) 

Javaslatok, észrevételek a vendégektől: 

 „Sérülés-specifikus munkaköri katalógus rendszerre van szükség” 

 „Szakiskolák tapasztalatai is hasznosak lennének” 

 „Színvonalas szervezés. A gyakorlati bemutató és az érintettek beszélgetése tetszett a 

legjobban” 

 „Rendkívül színvonalas előadások és beszélgetések voltak” 

 „Kicsit többet szerettem volna látni az intézmény munkájából, akár filmen, képekben. 

Minden területről életszerű bemutatást vártam inkább, kevesebb jogszabállyal. Az egyes 

foglalkoztatók tevékenység bemutatása nagyszerű volt. Az elvárásaim szakmaiak voltak, 

nyilván egy nyílt nap nemcsak a szakmának szól, így minden tökéletes volt, csak én 

szerettem volna inkább más foglalkoztatók munkájába bele látni.” 

Konklúzió: 

1. A hasonló témájú rendezvények, szakmai napok szervezésére szükség van, akár évente 

több alkalommal.  

2. Célközönség bővítése,- tartalmi elemek igazodása a hallgatók érdeklődéséhez. 

3. Időszerű, aktuális, gyakorlat orientált előadások  

4. Együttműködés fejlesztése társszakmákkal,- intézményekkel. 

 

Budapest, 2017, 06.02.                                                              Kériné Csizy Csilla  

 

http://www.peto.hu/
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További fotók az alábbi linken: https://goo.gl/photos/W78LEjKRFnpSYGcW6 

  

https://goo.gl/photos/W78LEjKRFnpSYGcW6

