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2010. évi beszámoló
az akkreditációs követelmények teljesítéséről és a

fo glatk ozási rehabilitációs tevékenységről



A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató l967-ben kezdte meg működését a

Nagykani zsai Y ár osi Tanács intéz,ményeként,

Eleinte varrodai, csomagolási és szerelési munkákat végzett. A BO-as években

nyomdai munkákkal bővült a tevékenységi kör. 2007. évtől kőzhasznű

társaságként rehabilitációs foglalkoztatást folytat, 2009. évtŐl pedig nonProfit

kft_ként működik. A munka egy telephelyen folyik. Az összlétszám évek Óta

100 fő körü1 van, meiyből 70-72 fo a megváItozott munkaképességű dolgozÓ.

2OO7, július 1-tő1 védett szervezeti szerződés alapján igényel a társaság

támogatást a működéshez. A szerződés a szakmai munkával kaPcsolatban

ugyanolyan szigorú előírásokat tatíalmaz. mint a kiemelt akkreditációs

tanúsítvány.

201O_ben az elkezdett rehabilitációs munka tovább folytatódott. JÚniusban váltás

törlént a rehabilitációs munkakört betöltő személyében. Az Új megbízott

megismerkedett a dolgozókkal, akik bizalommal fordulnak hozzá,

A megváItozott munkaképességű dolgozók egészségi állapotuknak megfelelő

munkahelyen és munkaidőben végezték munkájukat. A munkaidő hossza 4 - 8

óra között váItozlk, ez év közben is tugalmasan módosítható a dolgozók

igényeinek és egészségi állapotának megfelelően,

A munkavállalóval közösen és egyetértve készítettük eI az egyén munkatervét,

Az egyéni beszélgetések során lehetőség nyílt a problémák, gondok, akadáIYoző

könilmények fe \tár ásár a.

Az egyéni és csopotlos beszélgetések során a rehabilitációs megbízott minden

esetben rendelkezett a megváltozott munkaképességű személYekbizalmáva|. Az

egyéni, a céIzott beszélgetések során készített személyre szóló jegyzetek

segítették a probléma megoldását, s követhetővé vált az előmenetellel

kapcsolatos poz\tív és negatív vá|tozások kísérése. A személyes jegyzetek

r észei, é s ki e gé sz ítői a rehabi litác ió s tervnek,



A megváItozott munkaképességű munkavállaló személyiségének, szomatikus

állapotának ismeretében eiérhetőv é váIt a segítségnyújtás módja. Tudatosítani

kellett, hogy a törvény-adta jogokkal élni kell. Az információk hiánYa esetén

ismertettük azokat, valamint rávezető beszélgetéssel visszakérdeztÜnk aZ

elvégzendő teendőkre. Ha önállóan nem volt képes rá lpszichés, szomatikus

akadáIyoztatásl, akkor közösen végeztük el a feladatokat. Az egyénnek mindig

azt kellett éreznie, hogy segítői vagyunk, de nem helyette végezzik el a

feladatot.

A foglalkoztatottak ismeretében jelentős azon személyek száma, akik

másodlagosan kommunikációs vagy viselkedési zavarban is szenvednek. Célunk

a fogyaíékos ember fogyatékosságának csökkentése mellett a társadalmi életben

való korlátainak kiküszöbölése. A kapcsolattarlás a foglalkoztatott egYéb

segítőivel, a több csatornás információk megszerzésével, a családi szociális

héntér me gi smeré s év e 1 tovább r e alizálita az er e dmény e s s é get.

A rehabilitációs megbízott és a foglalkoztatott viszony alapja a humánus,

pontosan informált,, korrekt, szakmailag megalapozott munka, E,bben a

kapcsolatban alapvetően meghatár ozott, hogy a páciens értelmi képességeinek

megfelelő információt kapjon. Minden korosztály másféle segítséget igénYel. A

közösségi erők nagyon fontosak, ezért a foglalkoztatottakat közÖsséghez kell

kötni,

A rehabiiitációs megbízott segítséget nyújtott több dolgozónak ügyeik

intézésében. például űrlapok kitöltésében, különböző ellátási formák

igényléséhez, továbbá a mindennapos dolgok intézésében. Beszélgetések

nyomán együtt gondolták ki a teendőket. sok dolgozó pszichés gondjain

/betegség, kezelések tünet együttese miatíl a szinte mindennapos beszélgetések

alkalmáv a I a p ozitív gondo 1 ato k átadása történik.

A személyes rehabilitációs tervek mindig naprakészek, A változások

folyamatosan fel vannak tüntetve, a dolgozóval közösen megbeszélésre

kerülnek. Ilyenek például a képzések feltüntetése /sikeres érettségi vizsga,

tanfolyam elvégzése, magasabb iskolai végzettség megszerzésel, vagy az

egészségben beállt v áItozások rögzítése,



2010, évben lehetőségünk nyílt fejlesztések megvalósítására is. Ezek egyrészt a
jobb munkafeltételek megteremtésére szolgá|tak másrészt pedig a

szolgáItatásaink színvonalát hivatottak javítani. A nyári hőség könnyebb

elviselése érdekében a munkatermekbe légkondicionáló berendezések

beszerelésére került sor. A vasaló helyiség páramentesítése és szellőzése is
megoldódott. A nyomdaterem előírás szerinti elszívó-rendszene1 történő

ellátásának szerelése is megtörtént.

Az első félévben néhány kisebb fejlesztésre kerüit sor lszámítógépek vásárlásal.

A dolgozók kényelmének biztosításáraűj székeket vásároltunk. Nagyobb arányú

fejlesztések a második felévben voltak, melyek a jobb munkakörülmények

kialakítása érdekében valósultak meg.

A második félévben sor került az épület kisebb karbantarlási-,

munkálatainak elvégzésé... Így törlént vakolás, külső-belső festés, WC
az épilet b ej ár atának e 1 őtető v e 1 v a 1 ó ellátása.

Saját előállítású termékeink lakossági értékesítése érdekében a telephelyünkön

taláIhatő raktárhelyi sé günk átalakításáv aI őzlethelyi s é get hoztunk 1 étre, melyet

egyre többen megismernek és megkedvelnek.

Nyomdánkba könyvkötőgépet vásároltunk, mellyel a nyomdai szolgáltatás körét

kívántuk bővíteni, Sikerült egy használt filmelőhívó készüléket is beszereznünk.

Az év második felében alapfokú számítástechnikai tanfolyam szervezését kérttik

a Városi Könyvtártól. A tanfolyam sikeresen zárult, 7 fő megváltozott

munkaképességű dolgozó 1árt képzésre. A tanfolyamvezető és a dolgozók is

nagyon hasznosnak minősítették. Az érdeklődők látóköre bővült, kiszélesedett.

2}Il.-ben ismét szeretnénk .gy újabb képzést indítani dolgozóink kívánságára.

javítási

felújítás,



A Rehabilitációs Bizottság munkája

A Nagyk anizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 3 fős Rehabilitációs

Bizottságot működtet, melynek elnöke a rehabilitációs megbízotí, tagai a

munkaügyi_ és TB. igyíntéző, valamint aZ egyik csopoftvezető, aki

alkalmanként munkahelyi segítő személyként is tevékenykedik,

Az év folyamán aBizoítság megtárgyalta a szabnai programot és véleménYezte

a program teljesítéséről szóló értékelést,

A foglalkozás_egészségügyi szakorvos véleményének figyelembevételéve1

történik a megváltozott munkaképességű dolgozók besorolása a 17712005.

(IX.2.) Kormányrendelet 2. § alapján.

A Munkaügyi Központtal való együttműködés folyamatos és rendszeres.

A jövőben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a megváltozott

munkaképességű munkavállalók minél jobb körülmények közÖtt végezhessék

munkájukat.

Kérjük beszámolónk elfog adásá"/',.

Nagykanizsa, 201 1. március 17.

*.gtdcnhssl Szoclatir,
rogblkozr.$ }aonplofn Kri

8800 Na9y,l(áí,i2s8, (2
§üán Gy. u.3.

.'í) /) '
{z-(_)o

) 
l/ 

=,.

;;. ;;;i'"*.. 
".".U*e 

tigvu.r.to



l. számű melléklet

Statisztik ai áIIományi létszámx l l fő

YáItozás

-L
2010. xII.31.

Akkreditációs

tanúsítvány

kiadásának napján

2010.09.1,6.

Megnevezés

foglalkoztatott

Ebből: megváltozott

munkaképességűek

2)Telephely,fióktelep

szerinti bontásban

(összesen)

Ebből: megváltozott

munkaképességűek

Ezen belül:-

egészségkárosodottak

- fogyatékkal élők

-betanított munkások

- szakmunkások

-felsőfokú

képesítéshez kötött

munkakört betöltők

A fo g1 alk o ztatottak számának v áIto zása

a KSH \étszámszámítási szabáJryai szerint

kell számítani,



2. számű melléklet

ADATLAP

l. l Amunkáltatő á|ta| atárgyévet megelőző évbenigénybevett rehabilitációs

foglalkoztatási támo gatás formája és összege:

bértámogatás.. ....ezerFt,

rehab. költségtámogatás. .88 787. ..ezer Ft,

költségkompenzációs támogatás. . . . . . . . ....ezer Ft,

2. l Az akkreditációs tanúsítvány kiadása óta történt telephely és fióktelep

változások:

új telephely, fióktelep száma

ebből: akkreditált telephe|y száma,

akkreditált fióktelep száma.

megszűnt telephely, fi óktelep száma.

ebből : akkreditált telephely száma.

akkreditált fióktelepek száma. . .. .

3. / Milyen akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezIk a munkáltató:

alaptanúsítvány

rehabilitáció s tanús ítv ány

kiemelt tanúsítván},

feltételes tanúsítvány
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A megfelelő választ kérjük alahúzni!

4. l Tervezi-e a munkáltató magasabb akkreditációs tanúsítvány

megszerzését x/

lgen nem

ha igen, mikor: 20l|. évben

20lI. évet követően

xl Csak a\ap-, illetőleg rehabilitációs tanúsítvánnyal rendelkező

munkáltatónak kell kitölteni.


