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„Hallássérültek foglalkoztatásáért” 

a Munka-Kör Alapítvány tevékenysége 

 

BEMUTATKOZÁS 

 

 
Kétféle módon, együttműködés keretében dolgozunk 

 

I. 
 

Munkaadók közvetlen megkeresése a munkát keresőkkel folyamatos kapcsolatot tartva: 

Ennek során a következő szempontok szerint végezzük munkánkat: 

 

Munkát keresőkkel való kapcsolattartás, tájékoztatásuk: 

 

1. Siket és nagyothalló kollégáink, egyéb személyes ismeretségeink, valamint honlapunkon 

www.munkakoralap.hu, és közösségi oldalunkon, a facebookon: „Hallássérültek 

munkavállalása „- keresztül (közel 2200 tagja van) küldjük el az információinkat az 

érintetteknek az állásokról, egyéb támogatási lehetőségekről, igénybe vehető 

kedvezményekről, a fogyatékosságukkal kapcsolatos jogaikról, stb.. Felhívjuk figyelmüket az 

e-mail címünkre (munkakoralapitvany@t-online.hu) és megkérjük őket, hogy amennyiben 

állást keresnek és/vagy érdekli őket bármelyik általunk jelzett munkalehetőség, akkor írjanak 

e-mailt, küldjék el önéletrajzukat, fogyatékosságukat igazoló orvosi irataikat és jelezzék, hogy 

melyik az a konkrét állás, ami érdekli őket. A szükséges adatvédelmet természetesen 

biztosítjuk. 

 

2. A jelentkezéseket kollégáink regisztrálják és meginvitáljuk a jelentkezőket egy személyes 

találkozásra, amelynek során sorstársaink és szakértőink segítségével elbeszélgetünk velük az 

ő munka-tapasztalataikról, törekvéseikről, képesítéseikről, élethelyzetükről. Jegyzeteket 

készítünk arról, hogy mik az ő erősségeik, milyen munkát szeretnének, milyen referenciájuk 

van. Ennek alapján ajánlást készítünk. 

 

3. Felhívjuk a figyelmüket, hogy regisztráljanak a munkaügyi központokban, a rehabilitációs 

szakigazgatási szervnél és a jeltolmács szervezeteknél, figyelmeztetjük őket arra is, hogy 

legyen aktuális hallásgörbéjük. Ennek érdekében időpontot egyeztetünk a munkaügyi 

központokkal, rehabilitációs szakigazgatási szervekkel a hallókészülékeket forgalmazó 

cégekkel vagy más audiológiai laborral és az ott dolgozó orvossal, ha szükséges.  

 

4. Tájékoztatjuk őket a különböző támogatások és kedvezmények, kötelezettségek létezéséről. A 

kedvezmények igénylési módjáról pl.: rehab-kártya, egyéb munkaadói adókedvezmények, 

pályázatok, komplex felülvizsgálat, az RSZSZ szolgáltatásainak igénybevételéről. Mindezek 

eléréséhez szükség esetén kísérjük is őket a különböző hatóságokhoz. 

 

5. Ezt követően a jelentkezőket telefonon, sms-ben, e-mailben, facebook-on és a honlapunkon is 

tájékoztatjuk az álláslehetőségekről. Majd ezt követően a munkaadókkal időpontot egyeztetve, 

sorstársaink elkísérik őket az állásinterjúra és segítenek a kommunikáció 

akadálymentesítésében és az előítéletek lebontásában. Természetesen körbejárjuk a 

munkaadónál a munkakörülményeket, a munkaidő beosztást, munkabéreket, egyéb 
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juttatásokat. Amennyiben hozzájárulnak, videofelvételeket készítünk a munkahelyekről, amit 

be tudunk mutatni a jelentkezőknek. A következő hetekben érdeklődünk a munkaadóknál, 

hogy sikerült-e a sorstársaink „felvételije”. 

 

Munkaadókkal való kapcsolat: 

Munkatársaink közvetlen kapcsolatfelvételt kezdeményeznek a potenciális munkaadókkal, amely a 

meglévő munkaigényekre épül. Ezen túlmenően rendszeresen kapjuk az álláshirdetéseket a munkaügyi 

központoktól, tovább „vadásszuk” az állásokat az interneten, újságokban és az utcán járva is. 

A kapcsolatfelvételt követően érdeklődünk az álláslehetőségek felöl, illetve ajánljuk, hogy 

hallássérülteket foglalkoztassanak. A munkaadókkal történő találkozások alkalmával elmagyarázzuk, 

hogy milyen előnyei vannak, hogy ha megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak. 

Nagyon sok munkaadót félelemmel tölt el az ismeretlenség a tekintetben, hogy hallássérült embereket 

alkalmazzanak. Ez megjelenik abban, hogy például, nem értik meg a feladatokat, nem elég képzettek, 

illetve hogy nem tudnak velük kellő módon kommunikálni, többletmunkát jelentenek. 

Találkozásainkon igyekszünk elmagyarázni számukra, hogy ezek az emberek is rendelkeznek 

megfelelő iskolai végzettséggel és az első napokban, hogy elkerüljük a kommunikációs problémákat, 

az alapítvány jelelni tudó, nagyothalló munkatársai személyes kíséretet biztosítanak a munkára 

jelentkezőknek, hogy elkerüljük a kezdeti nehézségeket. 

Amennyiben egy munkaadónak valamelyik jelentkezőnk megfelelőnek bizonyul, akkor tájékoztatjuk a 

munkát kereső sorstársainkat és szükség esetén elkísérjük a munkaszerződés megkötésére. 

Utókövetés: 

Az Alapítvány segítségével sikeresen elhelyezkedett munkavállalók további sorsát is igyekszünk 

figyelemmel kísérni, visszajelzéseiket hasznosítani. Amennyiben munkájuk során valamilyen gondjuk 

akad, a jövőben is próbálunk számukra segítséget, felvilágosítást nyújtani. 

 

II. 

Együttműködő partnereink ebben a témában a munkaügyi központok, a rehabilitációs 

szakigazgatási szervek, civil szervezetek, jeltolmács szervezetek, SINOSZ helyi szervezetei, 

megváltozott munkaképességűeket közvetítő cégek. 

Toborzunk, munkára való felkészítést, a munkakereséssel kapcsolatos tanácsadást, szükséges 

információk átadását végezzük. Természetesen ezen munkánk során érzékenyítő tevékenységet is 

végzünk még a hatóságok felé is.   

 

 

III. 

Nagy hangsúlyt fektetünk kollégáink képzésére, ezért számos munkatársunk és önkéntesünk 

belső jelnyelvi tanfolyam keretében jelelni tanul. 

 

IV. 

Hétfőn, kedden és szerdán délelőtt 10-től 11 óráig „munkakoralapitvany” Skype néven, 

webkamerán keresztül vehetik igénybe a tanácsadási szolgáltatásainkat. 

 

 


