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A PROJEKT
INDOKLÁSA

Az autizmus egy élethosszig tartó állapot, ami
hatással van arra, ahogy az illető kommunikál és
ahogy más emberekhez kapcsolódik. Ezért egy
autista személy számára nehéz lehet megérteni a
körülötte lévő világot. Az autizmus egy spektrum
állapot, és minden autista ember másmilyen.
Amíg van egy sor jellemzője az autizmusnak, van
két fő terület, ami értintett:
A.
A szociális kommunikáció és szociális
interakció számos területét érintő tartós hiány
B.
Korlátozó és repetitív viselkedési
mintázat, érdeklődési terület vagy aktivitás.
(DSM-V, Amerikai Pszichiátriai Társaság, 2013.)
A tünetek jelentős károsodást okoznak a
jelenlegi működésben a szociális, foglalkozási
és más fontos területeken. Az autizmus nem
tekintendő értelmi fogyatékosságnak, ennek
ellenére gyakran társul vele.
A legutóbbi kutatások  szerint a világon minden
100. embernek van autizmus spektrum zavara.
Közülük néhányan viszonylag önálló életet
élnek, míg mások állandó segítséget igényelnek
egész életükön át.  Az autista emberek gyakran
olyan kihívásokkal találkoznak, ami befolyásolja
őket abban, hogy hatékonyan lépjenek fel a
munkaerőpiacon.
A szociális interakció tekintetében, az autista
emberek gyakran nem értik az íratlan szociális
szabályokat, amelyekbe mások „belenőnek”.
Így az autista embereknek nehézséget
jelenthet a vezetőkkel és a munkatársakkal való
együttműködés, ami később akadályozhatja a
munkahelyre való beilleszkedésüket. Emellett
az autista személyek számára a nyelv helyes
használata is jelenthet nehézséget. Emiatt
probléma lehet megérteni, értelmezni a
feladatokat és megfelelni a kimondatlan
elvárásoknak.
Manapság mindenkinek nehézséget jelent
munkát találni és azt megtartani. Az autista
emberek sokkal több akadállyal szembesülnek
mire munkához jutnak, és eleve aránytalanul
sokan érintettek a munkanélküliségben.
4
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Az IVEA projekt fő célja az, hogy támogassa
az autista emberek szociális inklúzióját a
foglalkoztatáson keresztül azzal, hogy egy új,
holisztikus megközelítésű európai útmutatót
és egy okostelefonokra telepíthető innovatív
applikációt bocsát rendelkezésre.

A PROJEKT
FŐ CÉLJA

A PROJ EKT
CÉLJAI

•   Az autista emberek foglalkoztatásának
elősegítése
•   Az autista emberek munkalehetőségeinek
növelése
•  Valós munkahelyi környezetben támogatja a
soft skillek (kommunikáció és szociális interakció)
fejlesztését
•    A foglalkoztatási inklúzióra való
figyelemfelhívás az autista emberek kapcsán,
ezzel a családokat, a szakembereket és az egész
társadalmat bevonva
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4.1 Mi az IVEA európai
útmutatója?

4

I V E A E U RÓ PAI
ÚT M U TATÓ JA

Ez egy holisztikus európai útmutató, ami
az autista emberek foglalkoztatását hirdeti
leginkább az IVEA partnerek országaiban, a helyi
és regionális szervezeteket bevonva.
Az
európai
útmutató
a
eredményeképpen készült el:

következők

•
Az autizmus spektrum zavarral élők
foglalkoztatásának
szempontjából
fontos
kompetenciák meghatározása
•
A foglalkoztatásban résztvevő autista
emberek számára képzés biztosítása: „Új hidak
az autista emberek szakmai inklúziójáért”
•
Képzés biztosítása a munkáltatók
számára: „Új dinamikák az autista emberek
szakmai inklúziójáért”
•
Gyakornoki program biztosítása a
kiválasztott szervezeteknél
•
Az elméleti és gyakorlati eredmények
összefonása
Az IVEA egy aktív együttműködés kiépítése a
partnerszervezetek, a különböző területeket
képviselő munkáltatók és a szociális területek
között. Ez az útmutató modern, dinamikus
és szakmai megközelítéseket tartalmaz az
innovatív módszerek integrálásával és az autista
személyek önértékelésével.
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4.2 Miért innovatív az IVEA európai útmutatója?
Az autista személyeknek általában nincs arra lehetőségük, hogy szabadon dönthessenek bizonyos
dolgokról, mint például a szakképzés vagy a foglalkoztatás. Nagyon fontos lenne, hogy ez a közösség
is megkapja ugyanazokat a lehetőségeket a foglalkoztatás területén, mint mások.  
Ennek az útmutatónak az egyik innovatív része az, hogy úgy lett megírva és felhasználva, hogy az
autizmus spektrum zavarral élő emberek is részt vettek a folyamatban. Ez az autista személyek
különböző beszámolói, tapasztalatai alapján jött létre:
Transzverzális kompetenciák - A projektben résztvevő autista személyek fókuszcsoportjai, beszámolói
és bevallásai felvetették azt a problémát, hogy transzverzális kompetenciák tanulására is szükség
van a szakképzés során. Ezek a kompetenciák segítik az autista embereket, hogy munkát találjanak
maguknak, és meg is tudják tartani azt.
A szükségletfelmérést és az elvárások megértését követően megvalósult az autista fiatalok számára
a képzés (pilot). A 10 jelenléti alkalom az autista személyek részvételével sok ötletet adott a jövőbeni
munkáltatókkal való munka előkészítéséhez.
A munkáltatóknak tartott képzés (pilot) 3 jelenléti alkalmat jelentett egy B-tanulási formában,
kiegészítve a nagyon érdeklődő teamek intenzív gyakorlati munkájával a többi cég HR szakemberei
számára.
A fiatalok gyakornoki programjában, a trénerek és a résztvevők számára lehetőség nyílt összefonni a
korábban tanultakat.
Ennek az útmutatónak az egyik leginnovatívabb része az, ahogy megosztja és disszeminálja a
képzéseket és a gyakorlatokon tapasztalat eredményeket. Ez az útmutató és az okostelefonokra
letölthető applikáció fontos eszköz lehet az online térben, amit minden ország adaptálhat a saját
nyelvére, több kontextusra és helyzetre.
Az európai útmutató applikációja letölthető az okostelefonokra a Google Play alkalmazásból.
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4.3 Kik az útmutató kedvezményezettjei?
•
•
•
•
•
•

Későbbi autista munkavállalók és családjaik
Munkáltatók
A szervezetek HR munkatársai
Munkatársak
Azok a szakemberek, akik a foglalkoztatás és autizmus területén dolgoznak
Azok az emberek, akik fogyatékos emberek foglalkoztatását tervezik

4.4 Miért hasznos az útmutató a fiatalok és a munkáltatók számára?
•
A képzések forrásainak, módszertanának, tartalmának és stratégiájának ismétlése
•
A gyakorlat során megismert tapasztalatok használata
•
Az egyes szervezetekről való különböző ismeretek alkalmazása
•
A tréning és a gyakorlati alkalmazás megismételhetővé válik a valódi munkavégzés során
minden európai országban és azon túl is

4.5 Ajánlások az európai útmutatóhoz
Az útmutatót különböző országokba, sőt, különböző munkakörökbe is lehet adaptálni.
A képzések rugalmasan alkalmazkodnak a tanulók szükségleteihez.
A módszertan kialakításánál figyelembe kell venni a helyi és elérhető szolgáltatásokat.
A profilelemzésnek (erősségek, érdeklődési kör, preferenciák) minden fiatal esetében egyénenként
kell megtörténnie az elméleti és a gyakorlati időszakban is.
A vállalat kiválasztását meg kell előznie egy kritérium elemzésnek annak érdekében, hogy biztosítsuk
a lehető legjobb összeillesztést az adott fiatal és a munkahely között.
Folyamatos utánkövetés és mentorálás szükséges annak érdekében, hogy a gyakorlati időszak minél
inkább illeszkedjen az autista fiatal és a cég igényeihez.
Mindkét képzés célja az autista személy megerősítése.
Az első képzés eredménye az autista személyek önértékelése és a második képzés a családokkal és
más döntéshozókkal való együttműködés eredménye. Ezek a képzések integrálják a transzverzális
kompetenciákat, amik az autista személyek későbbi sikerességéhez vezetnek a munkaerőpiacon.
A képzések várt hatásai: több autista személy sikeres foglalkoztatása.
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Az autizmusra jellemző tulajdonságok, nem
csak nehézségeket jelentenek, hanem egy sor
képességet is, úgymint:

Személyes Jellemzők

5

A UTISTA
E MB E RE K :
ERŐSSÉGEINK

•
Önrendelkezés. Az autonómiát különböző
szempontból értelmezzük, például megjelenés
és önellátás és megjelenés és pontosság
•
Felelősség. Azokkal kapcsolatban, amiket
fontosnak tartunk komoly felelősséget érzünk
és ezeknek eleget is teszünk.
•
Megbízhatóság és hatékonyság. Amikor
meg szeretnénk csinálni valamit, vagy elérni egy
célt, akkor nagyon megbízhatóak vagyunk.
•
Rugalmasság / Alkalmazkodás. Bizonyos
szempontból nagyon rugalmasak vagyunk
és tudunk alkalmazkodni a változásokhoz,
amennyiben azokat előzetesen elmagyarázták
és megértettük, mint például jó alkalmazkodás
és a rutin ellenőrzése: Ha egyszer elmagyarázzák
pontosan a napi rutint és felállítjuk a határokat,
akkor azon belül már kényelmesen tudunk
mozogni.
•
Figyelem és Koncentráció. Nagyon
jók vagyunk az apró részletekre való figyelés
terén, és precízen hajtjuk végre a feladatainkat,
figyelünk a részletekre, amit nagyon fontosnak
is tartunk.

Szociális Jellemzők
•
Interperszonális kapcsolatok. Elfogadunk
különböző szempontokat és megpróbáljuk
ezeket megérteni is. Elfogadjuk a szabályokat
és a határokat, ha egyszer ezeket nekünk valaki
elmagyarázza.
•
Szociális
tudatosság
és
Etikai
elkötelezettség. Mi úgy látjuk az életet és a
felelősséget, hogy határozott véleményünk van
arról, hogy mi a helyes és mi nem az.
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•

Őszinteség és Megbízhatóság. Pontosan arra gondolunk, amit ki is mondunk.

•
A logikusságra való hajlam. Nagyon jók vagyunk a reális gondolkozásban, viselkedésünket a
logika irányítja.
•
Képesek vagyunk előítéletek nélkül figyelni. Logikusnak és reálisnak lenni annyi, hogy nem
ítélkezünk mások felett.
•
A munkahelyi kommunikáció. Képesek vagyunk kérdezni, vitatkozni, segítséget kérni a
vezetőinktől és munkatársainktól. Rendkívül aktívan tudunk figyelni és tiszteletben tartjuk a
munkahelyi hierarchiát.
•
Az érdeklődési kör nagyon speciális ismerete. A mi érdeklődési körünk nagyon speciális témák
köré rendeződik  és több foglalkoztatási területet is lefedhet, például biológia, építészet, művészet,
stb.
•
Jól teljesítünk a mechanikus és az ismétlődő feladatok terén. Ha egy feladat rendesen el
van magyarázva, probléma nélkül megértjük. Szintén nagyon jók vagyunk az ismétlődő feladatok
elvégzésében és nagyon erős a motivációnk a feladatok végrehajtásához.
•
Függetlenség. Ha van egy munkahelyi rutinunk, akkor nagyon függetlenek vagyunk, mivel
tudjuk, hogy pontosan mit várnak el tőlünk, ezt mennyi ideig és hogyan végezzük.
•
Különböző témákkal kapcsolatban kíváncsiak vagyunk. Például számítástechnika, biológia,
kémia, földrajz, stb.
•
Kreativitás. A feladatunk elvégzéséhez köthető motivációnak és a különböző témákkal
kapcsolatos kíváncsiságoknak köszönhetően nagyon kreatívak vagyunk ezeken a területeken.
•
A jövő pozitív szemlélete. Megszoktuk, hogy az életünk jobbá tételén dolgozzunk, így pozitív
jövőképünk van, hiszen a szükséges segítséggel mindent elérhetünk, amit előre elterveztünk.

„Az az elvárás, hogy találkozzunk
ebben a csoportban nagyon jó volt.
Néha, az autista embereket körülvevő
sztereotípiák nagyon széles körben
mozognak a média befolyása miatt, de
most azt is megtanultuk, hogy ez nem
teljesen igaz. Sokféle autista ember
van és annyi képességük, amennyi
munkájuk.”
Ana García, a Grupo Antolín Euro HHRR
részlegének vezetője

„A projekt során a részvételem jó irányba
változtatta meg az életem. Ismét lett rutinom,
ami, ahogy mindenki másnak, nagyon fontos.
Nőtt a magabiztosságom is, ami a fő célomat
illeti, mégpedig, hogy találjak magamnak egy
igazi munkahelyet. Hasznosnak éreztem magam
és teljesnek… A kötelességeim is nőttek, például
nem hagyok ki egyetlen napirendi pontot sem,
tiszteletben tartom a belső szabályokat és figyelek
az ügyfelekre és odafigyelek az egyenruhám
kinézetére”
Duarte Faria, résztvevő
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Soft skillek fejlesztése

6

AMIRE
SZÜKSÉGÜNK
VA N

Számunkra nagyon fontos bizonyos soft skillek
fejlesztése, hogy pozitívan tekintsünk a jövőbe a
munkaerőpiaci inklúziót illetően. Függetlennek
és autonómnak kell lennünk különféle
értelemben ahhoz, hogy sikeresen elvégezzük
a napi és a szakmai feladatainkat, mint például
elkészíteni az ételt, elmenni dolgozni, a
munkahelyen különböző feladatokat elvégezni.
Az önrendelkezés szintén nagyon fontos, hogy
tudjuk, hogyan kell jó döntéseket hozni, amik
pozitívan hatnak az életünkre, úgy, mint elérni
az álmainkat, saját döntéseket hozni, követni
a saját utunkat, a problémáinkra megoldást
találni.

Kommunikáció
Az az egyedi mód, ahogy mi gondolkozunk
visszahat arra, ahogy kommunikálunk. Ahogy
mi tapasztalunk, feldolgozunk és kifejezünk
információt, gyakran félreérthető lehet, emiatt
a munkatársak és más dolgozók úgy is érthetik,
hogy mi jellemzően közönyösek vagy akár
udvariatlanok vagyunk.  A kommunikáció gyakran
kihívás számunkra, egy nagyon nehéz feladat,
annak ellenére, hogy szeretnénk kommunikálni,
hogy megértsenek, hogy barátkozzunk, és
kapcsolatokat építsünk.
Egymás megértése szintén kihívást jelenthet.
Gyakran nehéz megértenünk egy beszélgetést,
megérteni az arckifejezéseket és értelmezni a
testbeszédet. Azt a benyomást kelthetjük, hogy
mi probléma nélkül kommunikálunk. Mégis,
fontos tudni, hogy nekünk meg kell tanulni és
gyakorolni kell nem csak a kommunikációt, de a
szociális készségeket is.
Képességünk, hogy megértsük és használjuk
szóban a nyelvet, nagyon változatos lehet,
attól függően, hogy adott helyzetben
mennyire vagyunk idegesek vagy stresszesek.
Szükségünk van arra, hogy a munkatársaink
és a munkáltatóink úgy beszéljenek hozzánk,
hogy jobban megértsük az üzenetet, amit
közvetítenek.
12

Néhány tipp, ami segíti a kommunikációt
Ha nem figyelünk az elmondottakra:
•
Mindig szólíts előtte a nevünkön, innen tudni fogjuk, hogy hozzánk beszélsz
•
Bizonyosodj meg arról, hogy figyelünk, mielőtt kérdezel valamit, vagy feladatot adsz nekünk.
Annak jele, hogy valaki figyel, személyenként különböző lehet.
•
A beszélgetésbe úgy tudsz bevonni, hogy a személyes érdeklődési körünket használod.
Amikor nehéznek gondoljuk az elmondottakat:
•
Beszélj tisztán és használj rövid mondatokat
•
Közvetíts kevesebb információt és legyél fokozatos
•
Tarts szüneteket a szavak és a mondatok között, ezzel időt adva nekünk, hogy megértsük az
információt és gondolkozzunk a válaszon
•
Ne tegyél fel több kérdést egyszerre
•
Használj vizuális támogatást (pl.: napirend)
•
Figyelj oda a környezetre (hangos / zsúfolt). Némelyik szenzoros inger hatással lehet az
információ feldolgozási képességünkre
Amikor nehezünkre esik válaszolni egy kérdésre:
•
Tegyél fel rövid kérdéseket
•
Csak a fontos dolgokra kérdezz rá
•
Struktúráld a kérdéseidet, amiket fel fogsz tenni (akár választási lehetőséget biztosítva)
•
Pontosan kérdezz „Jó volt az ebéd?” ahelyett, hogy „Milyen volt a napod?”.
Amikor nem kérünk segítséget
•
Bíztass, hogy kérjünk segítséget, amikor szükséges.
Amikor rosszul reagálunk egy „nem”-re:
•
Lehet, hogy össze vagyunk zavarodva, hogy miért mondtál nemet, ezért indokold és magyarázd
el.

Csapatmunka

A csapatmunka lehetőséget ad számunkra, hogy megosszuk a tudásunkat és tapasztalatot cseréljünk.
Ha valódi lehetőséget kapunk arra, hogy kiálljunk egy csoport elé, akkor megmutatjuk, hogy mi odaadó,
lojális, hatékony és odafigyelő munkavállalók vagyunk. Tudnunk kell, hogy hogyan kell csapatban
dolgozni és ehhez milyen képességek kellenek. Rugalmasnak kell lennünk, amikor más emberekkel
együtt dolgozunk, és tudnunk kell kezelni és reagálni a váratlan változásokra a minket körülvevő
környezetben. Például, ha az ebédidőnk 1 órakor van, de a főnökünk megkér, hogy dolgozzunk még
30 percet, akkor ezt csendben meg kell tennünk, ha valaki azt kéri tőlünk, hogy menjünk arrébb a
szokásos íróasztalunktól, számítógépünktől vagy munkaállomásunktól, és megmagyarázza az okát,
akkor békésen meg kell ezt tennünk.
Magabiztosságra van szükségünk, hogy döntéseket hozzunk, vagy mások előtt megmutassuk magunkat
egy biztonságos módon, könnyedén kifejezzük a véleményünket és új kihívásokkal szembesüljünk.
Így fognak a munkatársaink megbízni a teljesítményünkben. Együtt kell dolgoznunk és kooperálnunk
kell a munkatársainkkal ahhoz, hogy megoszthassuk a tudásunkat és szétbonthassuk a feladatokat.
Végül, tisztelnünk kell a hierarchiát, figyelembe kell vennünk az ember hatáskörét, pozícióját vagy
tisztségét.
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Szociális interakció
A legtöbb ember a szociális kompetenciákat a szociális interakciók során sajátítja el. Nekünk,
autista embereknek nehézséget jelent a szociális kompetenciák megtanulása a munkahelyi szociális
interakciók során. Gyakran meg kell tanulnunk és gyakorolnunk kell ezeket a készségeket.
Néha nehézséget jelent, hogy elkezdjünk egy interakciót, vagy megértsük egy másik ember válaszát.
Nehezünkre eshet látni és értelmezni a szociális jeleket vagy arckifejezéseket.
Fontos, hogy a velünk való szociális helyzetekben ezeket számításba vegyék, így napi szinten kihívást
jelenthet számunkra a másokkal való kapcsolattartás. Amikor a helyzetek nem ismerősek (pl. nyilvános
események), ezek megjósolhatatlanok, így ijesztőek lehetnek.
Néhány tipp, hogy segítséget kapjunk a szociális interakciók során:
Fontos meghatározni az adott viselkedés célját és ennek a ránk való hatását:
•
A viselkedésünk nem feltétlenül van kapcsolatban az egészségügyi állapotunkkal, főleg, ha
egy viselkedés hirtelen jelenik meg és így intenzívebbé válik (pl.: ha befogjuk a fülünket vagy ütjük a
fejünket lehet annak a jele, hogy valami fájdalmat érzünk, vagy másféle kényelmetlenséget jelzünk).
Közösen kell felállítanunk a határainkat:
•
Minden értelemben (család, barátok, szervezetek, szolgáltatók, közösségek) vannak speciális
és különböző szabályok, amiket el kell fogadnunk, tiszteletben kell tartanunk és be is kell tartanunk.
•
Szükségünk van arra, hogy közösen és egyértelműen határozzuk meg a határokat (pl.: az
időkeretet, amíg beszélnünk kellene egy adott témáról).
Bizonyosodj meg arról, hogy a munkahely egy biztonságos hely a számunkra és minden más dolgozó
számára is
•
Fontos felismerni a jeleket, amikor bántalmaznak minket:
•
Néha a nem megfelelően alkalmazott viselkedésünk olyan helyzetekből fakad, amikor minket
sértegetnek vagy bántalmaznak
•
Pontos tervekre és cselekvési folyamatokra van szükségünk ahhoz, hogy kezelni tudjuk a
sértegetést és a bántalmazást a munkahelyen:
o
Válasszunk ki egy megbízható embert, akinek el tudjuk mondani a lehetséges
sértegetéseket vagy bántalmazásokat
o
Mentortól kérhessünk támogatást

Átmenettel való megbirkózás
Nehezen kezelhetjük a változásokat, akár átmenetiről van szó, mint más asztalnál ülni egy napig,
vagy tartósról, mint egy költözés. Néha ezek a változások olyan krízist idéznek elő, amiket gyakran
összetévesztenek a dührohammal.
Ez a krízis nagyon túlterhelő lehet a számunkra, ami végül egy intenzív és oda nem illő reakcióhoz
vezethet a részünkről.
Néha, még ismerős munkahelyen is előfordulhat olyan változás, ami előkészületeket igényel annak
érdekében, hogy megnyugodjunk egy-egy helyzet után.
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Néhány tipp, hogy túl legyünk egy-egy átmeneten:
Nem könnyű megértenünk elvont fogalmakat, mint az idő:
•
Fontos, hogy előre fel legyünk készítve a változás minden lépésére, és mindenre, ami ezzel jár
•
Vizuális napirend használata segít nekünk abban, hogy tudjuk és tervezzük, hogy mi fog
történni velünk a nap során (vagy bármilyen átmenet során).
•
Kisebb változásokra szükségünk lehet a háttérben a jobb alkalmazkodásért
•
Amikor azt látod, hogy nem érezzük jól magunkat egy bizonyos helyzetben, próbáld meg
meghatározni a diszkomfort érzésünk okát
•
A kisebb változások csökkenthetik a diszkomfort érzésünket, például, ha zavar minket a zaj, és
előre látható egy hangos helyzet, segíthet egy elkülönített, csendesebb helyet keresni nekünk arra az
időszakra.
Hogyan tudsz segíteni egy krízishelyzetben?
•
Amikor egy krízishelyzet történik, próbálj meg rájönni, hogy mi történt előtte, közben és utána,
hogy megértsd az ismétlődést benne. Lehet, hogy kiderül, hogy a krízis egy bizonyos pillanatban,
vagy bizonyos helyen, vagy egy bizonyos helyzetben történik.
•
Azonosítsd be a krízis jeleit (pl.: körbesétálás, ismétlődő kérdések feltevése, imbolygás, vagy
csendben levés)
•
Azonosítsd be a krízis kiváltó okait, mint például szenzoros ingereket (pl.: túl sok zaj), a rutinban
való változást (pl.: a munkarutinban való változás), izgalmat (pl.: új feladathelyzet) és kommunikációs
nehézségeket (pl.: segítségkérésre való képtelenség)
•
A lehetséges okok meghatározása után, próbáld meg minimalizálni és megelőzni a krízis
helyzetet, pl.: tereld el a figyelmünket olyan dologra, amit szeretünk
Mit csinálj krízis helyzetben?
Először is, ne ítélj el azért senkit, mert krízishelyzetben van. Kipróbálhatod a következő stratégiákat:
•
Biztosíts helyet azzal, hogy egy csendes és biztonságos helyre viszel
•
Próbáld meg annyira lecsökkenteni a minket érő információkat, amennyire csak teheted
•
Adj egy kis időt, hogy helyreálljunk az információs vagy szenzoros túlterhelésből
•
Kérdezd meg, hogy jól vagyunk-e, hogy hogy érezzük magunkat és legyél velünk türelmes

Mások nézőpontjának figyelembevétele
Elfogadni mások szempontjait:
Mindenkinek lehet más véleménye, ötlete és nézőpontja. Fontos, hogy figyeljünk a másikra és
próbáljuk meg megérteni, hogy miért gondolkodik vagy viselkedik másként. Szociális tudatosságra
van szükségünk, és figyelnünk kell arra, hogy mi zajlik körülöttünk.
Képesek vagyunk empatikusak lenni, de ki kell fejlesztenünk azt a képességet, hogy saját magunk
és mások mentális állapotának jellegzetességeit és megjelenését lássuk. Ez segíteni fog nekünk
észrevenni, hogy más embereknek is vannak hiedelmeik, vágyaik és szándékaik, amik mások, mint a
mieink.
Más helyébe képzelve magunkat képesek leszünk jobban megérteni a munkatársaink viselkedését és
érzéseit, ami fontos az együttéléshez és kooperációhoz a munkacsoporton belül.
15

Megfelelő reakció a kritikára és a dicséretre
A kritika tolerálása:
El kell fogadnunk mások kritikáját, ez annak a jele, hogy törődnek velünk, segíteni akarnak abban, hogy
fejlődjünk és jobbak legyünk. A konstruktív kritika egy módja annak, hogy megértsük és kijavítsuk a
hibáinkat. A kritika mellett számunkra a dicséretre való megfelelő reakció is nehéz.
A dicséret elfogadása:
•
Fontos számunkra, hogy a pozitív tulajdonságainkat is lássuk, hiszen ez egy módja annak, hogy
növeljük az önbizalmunkat
•
A dicséret egy adott viselkedésre vagy újfajta stratégiára ösztönöz
•
Mégha kicsinek is tűnik egy-egy siker, akkor is fontos a dicséret és a pozitív megerősítés
Visszajelzés adása és fogadása:
•
Visszajelzés mindkét irányba történik, nekünk pedig át kell gondolnunk a munkatársunk és a
munkáltatónk oldalát, figyelembe véve az eredeti helyzetet
•
Ha egy probléma felmerül, tudnunk kell, hogy mi volt rossz és tisztázni azokat a lépéseket és
viselkedéseket, amivel meg tudjuk oldani a problémát
•
Fontos, hogy megbeszéljük a teljesítményünket a mentorunkkal vagy a munkáltatóval és
egyenes visszajelzést kapjunk. Nem gondolhatjuk, hogy egyértelműen tudjuk, hogy a teljesítményünk
jó, vagy nem.

Problémamegoldás a munkahelyen
A munkahelyen, ahogy minden más élethelyzetben, szükségünk van arra, hogy megoldjunk
problémákat, nehézségeket és akadályokat. Amikor egy helyzettel kerülünk szembe, például
elfelejtjük az ebédünket, nem érjük el a buszt a szokásos időben, lerobban a busz, egy dokumentum
elveszik a számítógépen, akkor szükségünk van problémamegoldó képességre, mint például:
•
Kreativitás, ami segít megoldani, elkészíteni vagy felfedezni új dolgokat
•
Motiváció, akaraterő, vágy, érdeklődés és pozitív attitűd, hogy elvégezzünk egy feladatot, vagy
megoldjunk egy problémát a munkahelyen
•
Kritikus gondolkodás, amikor valami elromlik
•
A képesség a megfelelő információk kiválasztásra, rendezésre és szűrésére
•
Hatékony kommunikáció
•
Abbéli hit, hogy képesek vagyunk legyőzni a szembe jövő kihívásokat
Amikor stresszes helyzetbe kerülünk, mint megnövekedett munkamennyiség, késés, vagy hibázás,
meg kell próbálnunk nyugodtnak maradni, uralkodni magunkon és a legjobb tudásunk szerint kezelni
a helyzetet.
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Önéletrajz
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Ez egy olyan dokumentum, ahol össze vannak
gyűjtve az adatok egy ember tanulmányairól,
munkatapasztalatairól,
készségeiről
és
képességeiről. Amikor munkát keresel,
akkor részben ezt használják a kiválasztási
folyamatban. A CV-nek fel kell keltenie a cég
részéről az érdeklődést irántad, hogy behívjanak
a következő kiválasztási lépésre: az interjúra.

Személyes információk
•
Név
•
Város, ahol élsz
•
Telefonszám
•
Email cím
•
Igazolványkép méretű fénykép rólad
(nem kötelező)

Tanulmányok
Le kell írnod, hogy miket tanultál, a legutóbbival
kezdve. Mindegyik végzettségedről legalább a
következő információkat kell feltüntetned:
•
Végzettség neve
•
A tanulmányaid kezdete és vége
•
Érdekes lehet, hogy hány órás volt a
képzés
•
Az oktatási intézmény neve

További képzések
További képzések
Írd le, hogy mit dolgoztál, milyen gyakorlatot
vagy önkéntes munkát végeztél eddig, kezdve
a legutóbbival. Azt javasoljuk, hogy írd bele a
következő információkat:
•
A munka kezdetét és végét
•
A cég nevét
•
A pozíciód nevét
•
Az elvégzett feladataidat
Computer Knowledge. Language Knowledge.
Other data of interest:
Nyelvek: nagyon fontos, hogy megemlítsd, ha
van ilyen. Részletezd, hogy milyen szinten vagy
írásban és szóban is.
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Számítógépes ismeretek: írd le, hogy milyen programokat ismersz, és milyen szinten tudod ezeket
használni (alapszint, felhasználói szint és professzionális szint).
Egyéb: tegyél hozzá bármit, amiről azt gondolod, hogy fontos a munkához, amire jelentkezel, például
jogosítvány, utazási képesség, megváltozott munkaképesség, stb.

Interjú
Ez a legfontosabb teszt a kiválasztási folyamatban. Ez egy találkozó aközött, aki dolgozni szeretne
és aközött, aki munkavállalót keres. A cég számára hasznos, hogy ismerje a tudásodat, a
munkatapasztalatodat, hozzáállásodat és a munkához való motivációdat.  

Az állásinterjúk fajtái
Többfajta állásinterjú létezik. Az, hogy melyiket választják függ attól, hogy a cég egy másik városban
van-e, vagy, hogy milyen profilú embert keres a cég.
Némelyik lehet:
1.
Telefoninterjú vagy videókonferencia
2.
Egyéni interjú
3.
Csoportos interjú

Telefoninterjú vagy videókonferencia
Sok cég ezt a módszert részesíti előnyben bizonyos profilokhoz. Ez egy rövid interjú (5-15 percesek),
ahol az interjúztató megkérdezi a munkához kapcsolódó legfontosabb adatokat. Legyél kedves,
beszélj lassan és mutass érdeklődést a munka iránt. Az interjú előtt gondolkozz a három legfontosabb
dolgon, amit el akarsz ekkor mondani. Például: A képzés, amit elvégeztél a pozícióhoz kapcsolódóan,
munkatapasztalat, ami hasonlít a pozícióhoz, amire jelentkezel, és a tudás vagy képesség, mint az
idegennyelvek vagy számítógépes ismeretek.
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Egy videókonferencia interjú szintén nagyon gyakori. Ennél az interjúnál azt még fontos megjegyezni,
hogy ellenőrizd le a számítógépeden a képet és a hangot még az interjú előtt, hogy biztosan ne
legyen akkor technikai probléma. Készülj úgy, mintha egy személyes interjúra mennél, és gondoskodj
megfelelő háttérről.

Egyéni interjú
Ez a leggyakoribb interjúfajta a kiválasztási folyamatban. Annak ellenére, hogy mi most a leggyakoribb
egyéni interjúhelyzetet fogjuk leírni, amikor egy csendes szobában kettesben vagy az interjúztatóval,
több helyzetre is fel kell készülnöd.
Bizonyos ágazatokban, mint a vendéglátás, gyakori, hogy az interjú a vendégtér mellett, vagy akár a
vendégtérben van, miközben a hely nyitva van. Máskor, az interjún több ember is megjelenhet, és
bármelyikük kérdezhet, vagy az interjú lehet nagyon rövid, akár állva is történhet.
Fontos:
•
Az interjú előtt keress információkat a cégről
•
Kutass az interneten és a közösségi hálón a cégről, akár használhatod is a céget, vehetsz tőlük
egy szolgáltatást vagy terméket, amit aztán elmondhatsz az interjú során

Csoportos interjú
A csoportos interjút akkor szokták alkalmazni, ha több jelentkező van egyszerre. Többnyire a
csoportdinamikán keresztül. Az interjúztató felvázol egy problémát és megkéri a csoportot, hogy
találjanak egy megfelelő megoldást.
Amit ebben a helyzetben kell tenned az az, hogy megmutatod a képességeidet, úgy, hogy tiszteletben
tartod a társaidat. Ne próbálj meg a figyelem középpontjában lenni, vagy zavarni a többieket. Amit
ilyenkor érdemes megmutatni, hogy a te egyéni képességeid hogyan segítik fejlődni a céget. Ne
maradj mindig csendben, mert az interjúztató kíváncsi a véleményedre. Próbálj meg egy egyensúlyt
találni a szégyenlősség és a mindent tudás között.

Az állásinterjú részei
Kezdeti köszöntés:
Ebben a részben ezekre figyelj oda külön:
•
A köszönés módja: Többnyire a leghelyesebb dolog kezet fogni a másikkal határozottan és
nyugodtan
•
A fizikai megjelenésed: Figyelj oda az öltözetedre. Megfürödve, tiszta és a cég típusának
megfelelő ruházatban menjél. Például: ha egy bankba mész, vegyél fel öltönyt, de, ha pincérnek
mész, akkor jó a farmer is.
•
Testbeszéd: Figyelj oda az interjúztató tekintetére, próbálj meg mosolyogni és rendesen ülni
Infomációk az állásról
Az a személy, akivel interjúzol, részletezni fogja neked az álláslehetőséget és annak feltételeit.
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Interjúztató kérdései
Ez az interjú központi része.
Mindig legyen nálad egy másolat az önéletrajzodból.
Válaszolj tisztelettel, de próbáld meg a gyengeségeidet erősséggé fordítani.
Jelentkező kérdései
Az interjúztató általában megkérdezi, hogy van-e valami kérdésed. Ekkor kérdezheted meg,
hogy pontosan milyen rangban leszel és milyen feladataid lesznek a cégnél.
A fizetést is megkérdezheted.
Elköszönés
Attól függetlenül, hogy milyen volt az interjú, fontos, hogy kézfogással és mosollyal köszönj el.
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Kapcsolatépítés: a
magánélet a közösségi
médiában

8

H O G YA N
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M E G TA R TA N I

Mivel az autista embereknek legtöbbször nehéz
kezelni a saját szociális életüket (online és offline
értelemben is), a kapcsolatépítés akkor lesz
kezelhető, ha pontos, követhető szabályokat
kapnak. A munkáltató abban tud segíteni a
munkavállalónak, hogy kimondja a szabályokat,
ami nem csak az autista emberek számára lehet
nagy segítség, hanem azoknak is, akik nem túl jók
a saját közösségi média felületük használatában.
Ezeket a szabályokat le lehet írni akár a cég
szabályrendszerébe és elérhetővé lehet tenni
minden munkavállaló számára. Ha ez könnyen
érthető formátumban van megírva, akkor valódi
segítséget jelenthet az autista emberek mellett
azok számára is, akiknek nehézséget jelent az
olvasás. Ami a szabályrendszert illeti, néhány
főbb területet érdemes lefedni, mint például:
•
munkavállaló jogai – a legtöbb ember
számára lehet, hogy egyértelmű, de nem
mindenki számára világos, hogy a munkahelyről
pontosan hogyan és mit lehet kommunikálni
a közösségi média felületeken, mint a fotók,
belső információk (némelyik közülük nyilvános
információ, némelyik szigorúan magánügy –
nyilvános információ lehet egy reklám, amit meg
lehet osztani a közösségi felületen, de valakinek
a fizetése szigorúan magánügy)
•
munkavállaló feladatai – például, ha a
cég a közösségi médiát használja arra, hogy a
nyitott pozíciókat reklámozza, segítség lehet
az éppen ott dolgozóknak tudni, hogy mit és
hogyan oszthatnak meg a kommentek alatt (pl.:
megoszthatják-e, ha nem szeretik a főnöküket,
vagy a cég légköréről információkat és így
tovább)
•
különleges események a cég életében –
például egy karácsonyi buli vagy egy csapatépítő
– mit lehet megosztani (fényképek, történetek)
és a közösségi médián belül hol – zárt csoportban,
beszélgetésekben, vagy nyitott helyeken
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•
a szabályrendszeren belül az is segítség lehet, ha egy ember előre tudja, hogy milyen fajta
következménye lehet annak, hogy hogyan használja a közösségi médiát – pl.: Ha megosztok egy nyitott pozíciót és ettől jön valaki a céghez dolgozni, akkor jár érte nekem valami extra? De, ha megosztom, hogy egy vezetőm az asztal tetején táncol a karácsonyi bulin, akkor annak mi lesz a következménye?
•
Megjegyzés: autista embereknek többnyire nehézséget okoz az általánosítás. Ez azt jelenti,
hogy minden egyes helyzetben támogatásra lehet szükségük, mert véthetnek hibát, akaratukon
kívül.

Legyél tudatos és legyél részese a szervezeti kultúrának
és dinamikájának
Megismerni egy szervezet kultúráját és dinamikáját nem csak az autista emberek számára nehéz,
hanem mindenkinek. Ennek a legfőbb oka, hogy sok kimondatlan szabálynak és szokásnak kell
megfelelni, amiről senki nem beszél, de mindenkinek be kell tartani. Emellett, mivel nincs két ugyanolyan autista ember, ez további kihívásokat jelent. Mégis, van néhány ötlet, amin a szervezetnek
érdemes elgondolkodnia, hogy a saját, mindennapi munkanapokat könnyebbé tegye:
A legjobb eset az, ha az autista ember mellett ott van egy mentor. Ez az személy lehet munkavállaló közvetlen munkatársa, főnöke, vagy egy olyan ember, aki ugyanazon a területen dolgozik.
Így a mentor könnyen elérhető, ha szükség van rá, és el tud magyarázni minden szociális helyzetet, ha szükséges. A mentornak ugyanakkor meg kell értenie és el kell fogadnia az illető speciális
szükségleteit és problémáit, nem űzhet ebből tréfát, vagy nem zavarhatja össze a különböző helyzetekben. Ha nem lehet kijelölni valaki mellé mentort a munkahelyen, akkor a munkatársak (közvetlen munkatársak, vezetők stb.) számára szóló szemléletformáló előadás is segíthet. Így a szervezet
munkatársai meg fognak érteni néhány furcsaságot, vagy kérdést az autista személy részéről. Különben, ez a fajta szemléletformálás abban is segíthet a munkacsoportoknak, hogy egymás problémájára érzékenyebben és támogatóbban reagáljanak, ami növeli a lojalitást a csapaton belül. Egy
autista kolléga elfogadása a munkahelyen többnyire egy hosszabb procedúra eredménye. Ha nagy
probléma van az autista személlyel a munkahelyén, segíthet a helyzetet egy autizmus szakemberrel megbeszélni és közösen megkeresni a megoldást. A legrosszabb esetben a szervezet az autista
személy családjától is kérhet segítséget a megoldáshoz. Azonban ha család ezt fel is ajánlja, nagyon
szerencsétlen megoldás lehet, mert a különböző szerepek könnyen felcserélődhetnek.

A feladatok teljes megértése / Környezet
A munkahelyen nagyon fontos a kijelölt feladatok teljes megértése. Ha egy autista embernek nehézséget okoz megérteni, hogy hogyan tudja elvégezni a feladatot, van néhány dolog, amit meg
lehet tenni. (Emlékezve arra, hogy az autista embereknek nehezükre eshet megérteni a verbális
és non-verbális beszédet, mint a gesztusok, vagy hangerő. Ezért nagyon fontos, hogy kiemeljük a
fontos információkat.)
•
Kérjük meg a munkatársakat, de leginkább a vezetőt, hogy mutassa meg a feladatot lépésről
lépésre
•
Bizonyosodjunk meg arról, hogy minden feladat végpontja egyértelmű
•
Próbáljuk meg megérteni a feladat jelentését
•
Kérdezzük meg a vezetőt, hogy lehet-e módosítani a feladat végrehajtásában (néhány cég
meg fogja engedni, hogy mindenki a saját módján csinálja, de kérlek, tartsd észben, hogy a legtöbbnek csak úgy jó a feladat elvégzése, ahogy a szabályrendszerükben rögzítve van).
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•
Írd le az összes lépést, vagy kérd el írott formában
•
Fontos, hogy megtanuljuk a lépések megfelelő sorrendjét
•
Kérjél és fogadj el segítséget, ha szükséges
•
Bizonyosodj meg arról, hogy egy feladat el lett végezve, mielőtt egy újba belekezdesz
•
Ha egy feladat túl bonyolult, próbáld meg egyértelmű lépésekre lebontani
•
Új feladat megkezdése előtt bizonyosodj meg arról, hogy minden eszköz vagy személy a
rendelkezésedre áll, aki segít majd elvégezni a feladatot
•
Ha az a személy, aki segít neked túlbonyolítja a feladatot, udvariasan kérd meg, hogy
próbáljon meg egyszerűen fogalmazni, vagy ha tudod, mondd el neki, hogy melyik ponton jelezze,
hogy jól csináltad-e, vagy segítségre van szükséged

A környezet megértése
A munkakörnyezet megértése sokkal könnyebb, ha van egy külön munkaállomás az autista személy
részére.
Ez akár lehet egy saját laptop, vagy egy saját íróasztal. Minden munkahely különböző, de amíg
az autista munkavállaló munkaállomása nyugodt és állandó, addig biztosított a munkakörnyezet
érthetősége.
Minden munkahelyen speciális szabályok vonatkoznak arra a konkrét környezetre. Ezek közül vannak nehezen érthető szabályok, de ez rendben van.
Ha nem vagy biztos abban, hogy bizonyos dolgok miért történnek körülötted, próbálj meg találni
valakit, aki segít megérteni. Ez az ember lehet a munkatársad, a vezetőd, a főnököd, vagy valaki,
akiben megbízol. Lehet, hogy ők sem tudják a választ, de talán segíthetnek megtalálni a megfelelő
embert. Jegyzeteket is készíthetsz magadnak, amit időnként visszaolvashatsz.
Ha van lehetőséged megválasztani a munkaállomásod, akkor próbálj meg egy nyugodt helyet találni, ahol biztonságban érezheted magad, és motiválva a munkára.
Egy autizmus szakember segíthet neked a betanulási időszakban a HR döntéshozókkal, vagy megjelenhet időnként a munkahelyeden, hogy segítsen, ha szükséged van rá. Egyértelmű példákat
hozhat, vagy megoldásokat arra, hogyan kommunikálj, ott lesz veled, és egyértelmű tanácsokat ad,
hogy sikeresen tudd elvégezni a feladataidat.
Ha lehetőséged van arra, hogy legyen egy napi támogatód, mint munkatárs vagy vezető, valaki,
aki ismeri az összes feladatodat, ez megkönnyítheti az első napodat és élvezetesebbé is teheti.
Ha a munkahelyeden nincs kijelölt személy, aki a te munkahelyi mentorod lehetne, ne aggódj,
kérdezz a munkatársaidtól, ha elakadsz. Ne felejtsd el, hogy senki nem tudja a megoldást minden
problémára, de attól még segíthetnek megtalálni a legjobb megoldást.
Dolgozni jó dolog, lehetőséged lesz kapcsolódni más emberekhez, fizetést kapsz, amitől függetlenebb lehetsz a mindennapok során. Sok sikert!
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„A legrosszabb élmény az volt, amikor egyszer rossz
buszra szálltam, amikor dolgozni mentem. Akkor
szerencsére már tudtam, hogy kit kell hívnom, hogy
probléma van. A foglalkozási tanácsadóm elmagyarázta
nekem a telefonba, hogy mit kell tennem, és a vonalban
maradt, amíg meg nem találtam a megfelelő buszt.”
Résztvevő

9

HOL ÉS MIT
TANULHAT A
MUNKÁLTATÓ
AZ AUTISTA
EMBEREKRŐL

Ahogy az autista emberek inklúziója fejlődött,
a különböző cégekben a munkáltatók és
munkatársak
egyre
nagyobb
figyelmet
fordítottak arra, hogy minél jobban megismerjék
az autizmust.
Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az az
elköteleződés és motiváció a cégek oldaláról,
hogy minél sikeresebben illeszkedjenek be
az autista munkavállalók. Ahhoz, hogy ez
megtörténhessen, a munkáltatóknak fel kell
készülniük és meg kell ismerniük a témát. A
munkáltatók több forrásból és szervezeten
keresztül is tájékozódhatnak annak érdekében,
hogy megismerjék az autizmust.
Fontos források alább találhatók.

Szolgáltatások
és
stratégiák a különböző
jellegű
munkahelyek
tekintetében
A munkakörnyezet autista embereknek
megfelelő adaptációja általában indokolt
módosításnak számít. A fogyatékos emberek
támogatására irányuló, munkahelyen történő
indokolt módosítást a fogyatékossággal élő
személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény
(UNCRPD) 27. cikke tartalmazza.
Az autista emberek munkakörnyezetének
olyannak kell lennie, ahol a munkavállaló
biztonságban érezheti magát, anélkül, hogy azt
a nyomást érezné, hogy folyamatosan értékelik
a teljesítményét a betanulási folyamatban.
Az
autista
munkavállalók
valószínűleg
őszintébben és nyíltabban beszélgetnek a
munkatársaikkal azokról a területekről, amelyek
fejlesztésre szorulnak, mintsem azokkal, akik a
karrierfejlődésükben közvetlenül részt vesznek.
A munkatársaktól való tanulás során a
munkahelyi hierarchia nem jelenik meg. Ez a
tanulási módszer strukturált lehetőséget ad
vitára, visszajelzésre és beszélgetésre az összes
munkatárs között. A tudásmegosztásnak minden
esetben multiplikációs hatása van.
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E u rópa i szi nt
Linkek:
Belgian Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) & Service Universitaire Spécialisé pour Personnes
atteintes d’Autisme (Fondation SUSA). Fiche 15: L’Autisme et le Syndrome d’Asperger. (updated in
2020).
- Mit és hol tudnak a munkáltatók elsajátítani az autista személyek foglalkoztatása kapcsán a helyi
állami hatóságtól és az autizmus diagnózis / terápiás központoktól. A Fiches Déficiences alatt található
anyagok különböző állapotokkal és fogyatékossággal foglalkozik. Egy rövid meghatározás után minden
file következtetéseket tartalmaz, legfőképpen a foglalkoztatással kapcsolatban, és megoldásokat is
ajánl.
Eszközök (cikkek és könyvek):
Autism-Europe.  Autizmus és munka: Közösen menni fog (2014)
Jansen H, Rombout B. (2013) AutiErő! Sikeres élet és munka az autizmus spektrum zavarral. Jessica
Kingsley Kiadó
Autism-Europe interjúi Carsten Lassennel CEO, az autista emberek foglalkoztathatóságáról,
Specialisterne Dánia

Po rt ugália
Linkek:
FPDA-Federação Portuguesa de Autismo
https://www.fpda.pt/
Eszközök (cikkek és könyvek)
FPDA – Federação Portuguesa de Autismo Sei Trabalhar - Guião para empregadores de pessoas
com perturbação do espectro do autismo. (2016) https://www.fpda.pt/sites/default/files/livro_sei_
trabalhar_1.pdf
Projeto Sei Trabalhar - Modelo de Boas Práticas (2016) Edição FPDA https://www.fpda.pt/sites/
default/files/modelo.boas.praticas_pages_0.pdf
A „Sei Trabalhar” Útmutató célja, hogy megmutassa az autista emberek foglalkoztatásának
előnyeit. Ez a kiadvány azért előremutató, mert a szerzők maguk is autista fiatalok 13-an (12 fiú és
1 lány.) A korábbi tapasztalataik alapján adnak tanácsot a jövendő munkáltatóiknak. Elmagyarázzák,
hogyan válhat egy autista személy nagyszerű munkavállalóvá azzal, hogy a munkáltató megérti az ő
sajátos munkamódszereiket. Az Útmutató rajzainak készítője egyben az egyik szerző is.
Asperger no Feminino (Asperger’s and Girls) Edit (2011) Coletanea Edição APSA (Associação
Portuguesa do Sindroma de Asperger) and Babel
- Hogyan jelenik meg az Asperger szindróma lányoknál és nőknél? Tapasztalatok és információk
szakértőktől.
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Spa nyolorszá g
Linkek:
Autismo España (n.d.) Metodología Empleo con Apoyo. Programa ContrataTEA. Madrid, España.
Recovered from http://www.contratatea.es/como-te-ayudamos/
Autismo España (2018). Cómo hacer una buena entrevista de trabajo. Madrid. España. Recovered
from https://www.youtube.com/watch?v=WdBFaJ2C_4E
Asociación Española de Empleo con Apoyo http://www.empleoconapoyo.org/aese/
UNED (n.d.) Charlando con personas con autismo “TEA y vida adulta”. Madrid. España
Charlando con personas con autismo. TEA y vida adulta
UNED(n.d.) Charlando con personas con autismo “Apoyo a las personas con TEA sin discapacidad
intelectual”. Madrid. España.
Charlando con personas con autismo. Apoyo a las personas con TEA sin discapacidad intelectual
Tools (articles and books):
Autismo España (n.d.). Guía de Orientación Vocacional para personas con TEA. Madrid,
España. Retrieved from http://autismo.org.es/sites/default/files/orientacion_vocacional_a5_
vdefinitiva_web.pdf
Bernard, S. (coord.), Abajo, J.A., Álvarez, R., Bermejo, B., Cuesta, E., Cuesta, J.L., Jiménez, C.,
García, F., Rey, I., Illera, A., García, D., Muela, M.C., Pèlach, F., Riojano, M.A. (2004). Guía de
empleo con apoyo para personas con autismo. Confederación Autismo España. Madrid, España.
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO7208/manual_empleo_apoyo.pdf
Confederación Autismo España (2016). Empleo y Trastorno del Espectro del Autismo: Un
potencial por descubrir. Madrid (España) https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO27399/empleo_tea.pdf
Confederación Autismo España (2014). Guía de empleo con apoyo para personas con autismo.
Madrid, España. Recuperado de https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO7208/manual_empleo_
apoyo.pdf
Federación Autismo Castilla y León (s.f.) Estudio sobre alternativas socio-laborales para personas
con TEA en Castilla y León. Valladolid, España. Recovered from http://autismocastillayleon.com/
wp-content/uploads/2016/06/estudio_alternativas_socio_laborales_personas_con_tea.pdf
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Magya rorszá g
Magyarországon van néhány szervezet, akik a hátrányos helyzetű embereknek segítenek, amibe
beletartozik az, hogy segítenek az autista embereknek megtalálni és megtartani a munkájukat. Mivel
ezek többnyire civil szervezetek, limitált kapacitással működnek az aktuális finanszírozási helyzetük
alapján, így több-kevesebb lehetőségük van az autista embereknek és a cégeknek egymásra találni.
Néhány, Magyarországon kifejezetten autista emberek foglalkoztatásával is foglalkozó szervezet:
Autisták Országos Szövetsége (aosz.hu)
Mars Alapítvány (marsalapitvany.hu)
KockaCsoki Nonprofit Kft. (kockacsoki.hu)
Salva Vita Alapítvány (salvavita.hu)
Kézenfogva Alapítvány (kezenfogva.hu)
Napra Forgó Rehabilitációs Nonprofit Kft. (naf.hu)
Aura Egyesület (auraegyesulet.hu)
Szimbiózis Alapítvány (szimbiozis.net)
Néhány szervezet kifejezetten abban ajánl fel segítséget, hogy segít megkeresni és megtartani
egy nyílt-munkaerőpiaci állást az embereknek, ilyen a Mars Alapítvány, a Salva Vita Alapítvány, a
Kézenfogva Alapítvány, a Napra Forgó Rehablitációs Nonprofit Kft., az Aura Egyesület, vagy a Szimbiózis
Alapítvány. Ezek a civil szervezetek többnyire különböző módszereket alkalmaznak, de mindegyik
autizmus-specifikus támogatott foglalkoztatáson alapszik. Ez egy amerikai eredetű Támogatott
Foglalkoztatás nevű módszertan alapú, ami először a magyar viszonyokra lett adaptálva, később lett
az autizmusra. (Eredetileg a Támogatott Foglalkoztatás program értelmi sérüléssel élő személyek
számára lett kidolgozva.) Vannak más programok, amelyek segítenek az autista emberek számára
belépni a nyílt-munkaerőpiacra az oktatásban, vagy más módon előkészíti őket és a családjukat
az oktatás világából a munka világába való átmenetre. Ezek a szervezetek a fiatalokat úgy terelik a
munkába, hogy megbeszélik, hogy hogyan kell viselkedni a munkahelyen és milyen álláslehetőségeik
vannak. Emellett a családoknak is segítenek felkészülni erre az átmenetre, mert ez a lényeges változás
nem csak az munkakeresőt érinti, hanem a közvetlen környezetét is.
Linkek:
Fogyatékos emberek foglalkoztatása – A „Semmit rólatok nélkületek” projektet az Emberi Erőforrások
Minisztérium által támogatott Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
(FSZK) FOF 2016-os pályázata támogatásából jött létre (2017)
https://www.feszt.eu/projektjeink/semmit-rolatok-nelkuletek/fogyatekos-emberek-foglalkoztatasa/
Fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek alkalmazási gyakorlata a nyílt munkaerő-piacon.
(2016) – Balázs-Földi, E., International Journal of Engineering and Management Sciences
(IJEMS) Vol. 1. (2016). No. 1. http://ijems.lib.unideb.hu/file/9/57a9c60a67e3e/szerzo/Balazs_
Foldi.pdf
Autizmus-specifikus Támogatott foglalkoztatás – módszertani kézikönyv (2011) – Jasper, E., KanizsaiNagy, I., Budapest http://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/05/ATF_-K%C3%A9zik%C3%B6nyv.pdf
Autizmussal élő személyek a nyílt munkaerő-piacon? Autizmussal élők foglalkoztatással kapcsolatos
tapasztalatai és lehetőségei Magyarországon. Magyarország, Kutatási zárótanulmány (2010) – Dénes
Spitzer, E., Farkas, E., Kiss, J., Kiss, M., Móricz, R., Nagy, P., Pálos D., Szaffner E., Vályi R., Budapest
http://mek.oszk.hu/10600/10659/10659.pdf
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Az autista emberek
foglalkoztatásának
előnyei

10

H O G YA N É S
MIT KELL
MEGÉRTENIE A
M U N K Á LTAT Ó N A K ,
HOGY TUDJA
TÁ M O G AT N I
A Z A U T I S TA
EMBEREKET

Az autista emberek néhány tulajdonsága
kifejezetten előnyös lehet a cégek számára.
Most ezek közül az értékek közül jelenítünk
meg néhányat. Amikor a munkavállaló feladatai
kiválasztásra kerülnek, a munkáltatónak át kell
gondolnia a munkavállaló erősségeit, egyéni
készségeit, tulajdonságait és jellemvonásait
ugyanúgy, mint az érdeklődési körét.
„Minden autizmus tapasztalat egyedi (…) ebben
rejlik az neurodiverzitás ereje.”

Szolgáltatások
és stratégiák a
munkáltatóknak és
munkatársaknak
A munkáltatóknak és munkatársaknak tudniuk
kell, hogy minden autista személynek megvan
a maga személyisége, ami akár különbözhet is
attól, amit az autizmussal szoktunk összekötni.
Mindkét fél aktív részvétele szükséges ahhoz,
hogy az autista munkavállalók biztonságban és
támogatva érezzék magukat. A mentort úgy is
bemutathatjuk, hogy ő az, aki segíti az autista
munkavállalók átmenetét a munkahelyre.
A munkatársak szerepe és ahogy ők tudják
segíteni az autista embereket
•
Ajánld fel, hogy figyelmesen és
érzékenyen segítesz, és rendelkezésre állsz,
•
Kínálj fel támogatást és pozitív
visszajelzést az építő modellálás stratégiája
mellett
•
Biztosíts pozitív légkört, így az autista
személy tud tanulni, tapasztalatot szerezni és
magabiztosnak érezheti magát, mer kérdezni és
megosztani a gondolatait
•
Adjál őszinte visszajelzést
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A társaktól való tanulás támogatása a munkatársak között, ezzel segítve a még inklúzívabb
munkahely kialakítását
•
A társaktól való tanulás egy erős eszköz arra, hogy lebontsuk a korlátokat, amik a készségek
fejlesztéséhez kötődnek
•
Ez a fajta tanulás időt és erőforrásokat takarít meg, segíti elmélyíteni a cégnél a már meglévő
tudást
•
A társaktól való tanulás egy stratégia, ami az emberek tanulási folyamataira reagál. A
munkatársak sokkal hatékonyabban szerzik meg új képességeiket a különböző szituációkban, a
tanulási folyamat négy állomását betartva:
•
•
•
•

tudás megszerzése
a tudás használata, gyakorlása
visszajelzések
a tanultakról való visszajelzés

A munkatársak számára szóló érzékenyítő tréning előnyei
•
Növeli az autizmus ismereteket
•
Az embereknek nagyobb biztonságérzetet és magabiztosságot nyújt
•
Támogatja az érzékenységet és tiszteletet
•
Betekintést enged a kommunikáció különböző lehetőségeibe. Az autista munkavállalók
nem tipikus cselekvései néha udvariatlannak tűnhet, pedig ez csak a másfajta agyi tevékenység
eredménye, ami az autizmus állapot jellemzője
•
Javítja annak megértését, hogy az autista emberek máshogy fejezik ki az érzelmeiket
•
Fontos megjegyezni, hogy a munkatársak között megosztott tapasztalatok támogatás
és útmutatás tekintetében katalizátorként szolgálnak a kapcsolatok kialakításában és a közös
tanulásban.
A mentor feladatai és ahogy ők tudnak segíteni az autista munkavállalóknak
•
Minden munkavállalóval bizalmi kapcsolat létrehozása
•
Támogatja a munkatársak közötti csapatmunkát és kapcsolatokat
•
Tréningeket kínál a munkahelyen
•
Megteszi a legfontosabb adaptációs lépéseket annak érdekében, hogy az autista
munkavállaló a lehető legjobban tudjon teljesíteni
•
Támogatja az autista munkavállaló készségeinek fejlesztését
•
Mediáció
•
Előkészíti a munkakörülményeket, úgy, hogy azok bejósolhatók, és az egyes tevékenységek
egyértelműek legyenek
•
Támogató visszajelzést ad, és segíti az autista munkavállalót is a reflektálásban
•
Heti vagy kétheti találkozókat tart, ahol a felmerülő kérdésekre, kétségekre válaszol
A mentorral szemben elvárás:
•
•
•
•

Általános ismeretek az autizmusról és az autista személyek szükségleteiről
A nem megfelelő viselkedés megelőzésének / közbelépésének képessége
Kommunikációs készségek, empátia, asszertivitás és rugalmasság
A munkahelyi inklúzió területén megjelenő támogatások és stratégiák ismerete
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A mentor támogatásának állomásai a cégen belül (átdolgozás Bellver, 1999)
Támogatás fajtája
Direkt támogatás

Tulajdonság
Intenzív jelenlét,
Technikai instrukciók
A jelenlét és az utánkövetés
elengedhetetlen az beillesztés
első pillanatától kezdve,
Az autista munkavállalónak joga
van egyéni támogatást kapni,
hogy így tanuljon és fejlődjön a
munkavégzése

Mentor tevékenysége
Feladatelemzés,
A munkakörnyezet elemzése,
A munkakörnyezetnek megfelelően a
dolgozó szükségleteinek elemzése,
A szabályok tanulmányozása, különös
tekintetttel a cég adottságaira és a
munkahelyi kultúrára,
A cégen belüli természetes
támogatók megkeresése és
azonosítása,
Minden munkatárssal és vezetővel
való közös bizalom és kollaboráció
Képzés tervezése és megvalósítása
annak érdekében, hogy a dolgozó a
lehető legjobban tudjon teljesíteni a
munkájában
Szorosabb személyes kapcsolat a
munkavállalóval

Indirekt támogatás

Stratégiák támogatása,
A mentor egyre kevésbé
van jelen, ezzel engedve
a munkavállalót, hogy
integrálódjon, kapcsolatokat
építsen ki a csoporton belül,
A mentor jelenléte a munka
területen fokozatosan csökken

Természetes támogatás

Hosszú távú utánkövetés,
A mentor a cég belül a
„legtermészetesebb” támogató,
A mentor jelenléte egyre ritkább
a cégen belül, ahogy az autista
munkavállaló egyre jobban
beilleszkedik és csak természetes
támogatást kap a sajátos
szükségleteire,
Az ideális helyzet akkor áll fenn,
ha a munkatársak az autista
személlyel együtt oldják meg a
problémáikat a mentor bevonása
nélkül

Mindig tudatában van és tiszteletben
tartja a munkavállaló vágyait és
döntéseit,
Meghatározza a cégen belüli
természetes támogatásokat és a
felméri a hatékonyságukat,
A cég természetes támogatási
lehetőségeinek fejlesztési stratégiáját
támogatja,
Tájékoztatja a csapattagokat a
beavatkozási lehetőségekről,
Mediátorként segíti a probléma
megoldást,
A dolgozó és munkatársai közötti
szociális kapcsolatok fejlesztését
támogatja
Hosszú távú utánkövetés,
A mentor a cég belül a
„legtermészetesebb” támogató,
A mentor jelenléte egyre ritkább
a cégen belül, ahogy az autista
munkavállaló egyre jobban
beilleszkedik és csak természetes
támogatást kap a sajátos
szükségleteire,
Az ideális helyzet akkor áll fenn, ha
a munkatársak az autista személlyel
együtt oldják meg a problémáikat a
mentor bevonása nélkül
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„A cég nagyon rugalmas volt, de megtanították a
tréning résztvevőinek, hogy vannak kötelezettségeik,
mint független fiatal felnőtteknek.”
Család vallomása

„Fontos volt előre tudni, hogy a gyakorlatom során
egy olyan céghez megyek, ahol a dolgozók már kaptak
képzést az autista emberek fejlődési lehetőségeiről és
tulajdonságaikról. Tudni, hogy ők tudnak a lehetséges
gyengeségeimről és erősségeimről nagyon fontos
volt ahhoz, hogy magamat adhassam.”
Adrián Arránz, 21 éves, résztvevő
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11

P élda a képzés és a
gyakornoki program
alkalmazására
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Ez a javaslatcsomag a Portugáliában (FPDA), Spanyolországban
(Autismo Burgos) és Magyarországon (Mars Alapítvány) megvalósított
képzések és gyakorlatok tapasztalatai alapján készült el.
Ezek a javaslatok a következő módon adaptálhatók:
•
európai országokban, ahol az igények, a helyi és elérhető
szolgáltatók és tradícióikat figyelembe veszik.
•
autizmus spektrum zavarral élő emberek számára, figyelembe
véve a profilukat, szükségleteiket és érdeklődési körüket. A
profilelemzés végigkíséri a fiatalokat (erősségek, érdeklődés és
preferenciák) a kurzusok és a gyakorlatok során.
•
a vállalatoknak, figyelembe véve a munkaerő igényüket, a
számukra elérhető szolgáltatásokat, a szervezet jellemzőit és a vállalat
céljait.
A cégek kiválasztása előtt a kritériumok elemzésével gondoskodjunk
az adott autista fiatal és az elérhető állások lehető legjobb
összeillesztéséről.
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képzés Ú j hidak az autista emberek
munkahelyi
inklúziója

Az IVEA projekt rámutatott arra, hogy az autista fiatal felnőtteknek a sikeres munkahelyi beilleszkedés
érdekében a „soft skill”-ek megerősítésére van szüksége. Az autista emberek nagyon jók lehetnek
sok képességet tekintve (informatikai, technológiai, matematikai, természettudományos stb.),
ennek ellenére a tapasztalatok azt mutatják, hogy nem csak a munkáltató megtalálásában vannak
nehézségeik, hanem az addig nem ismert munkahelyi helyzetekben is. A munkatársak közé való
beilleszkedés néha önmagában is veszélyeztetheti a munkahelyi inklúzió sikerességét.
A kurzus célja a szakoktatást kiegészítő fejlesztés, aminek eredményeképpen olyan hozzáadott tudást
és gyakorlatot szereznek az európai fiatalok, melyek révén képesek lesznek sikeresen megtalálni és
megtartani az állásukat. Az autista emberek és bármely más kommunikációs problémával küzdő
emberek is megérdemlik ugyanazokat a lehetőségeket, mint bármelyik más ember.
A képzés céljai:
•
Az autista személyeket képessé tenni, és megerősíteni azzal a céllal, hogy a munkaerőpiacra
be tudjanak illeszkedni
•
Meghallani a hangjukat és elfogadni a döntéseiket
•
A foglalkoztatás segítésével az autista emberek beilleszkedésének támogatása
•
Az elméleti és gyakorlati alkalmak során a „soft skill”-ek fejlesztése
•
Az autista emberek iránti szemléletformálás elősegítése az aktív élet felé való átmenet során
A képzés tartalma:
•
A kurzus tartalmának meghatározásakor figyelembe kell venni az autista személyek profilját
és szükségleteit
•
A képzés (soft skillek és más kompetenciák) 5 modulból áll
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Modu l 1 – Szemé l yes ké szsé ge k
Önállóság
•
Megjelenés / ápoltság
•
Személyes higiénia
•
Higiéniás helyiségek használata
•
Egészséges étkezés
•
Megjelenés és pontosság
Önérvényesítés / Döntéshozás
•
Választásra való képesség
•
Tiszteletteljes kommunikáció
Kötelezettség
•
Kötelességek megértése és elvégzése
•
Szakemberként való viselkedés
Asszertivitás
•
Szükségletek kommunikálása
•
Gondolatok kommunikálása
Kitartás
•
A feladatok végrehajtásának képessége még akkor is, ha ez nehéznek tűnik
Stressztűrő képesség
•
Képesség nagy mennyiségű munka elvégzésére és a munkatársakkal való kapcsolattartásra
Rugalmasság / Alkalmazkodóképesség
•
A környezet változásával való megküzdés képessége / A váratlan helyzetekkel való megbirkózás
Hatékonyság
•
Meggyőződés, hogy képes elvégezni a rábízott feladatokat
Önbizalom
•
A saját kompetenciáinak megértése és ezek biztos használata
•
Bizonyosság, hogy mindenkivel tud kapcsolatot teremteni, akivel szükséges

Modu l 2 – Szo c i á l i s készsé ge k
Személyközi kapcsolatok
•
Különböző nézőpontok elfogadása (a másik ember nézőpontjának és gondolatainak megértése)
•
A munkahelyi hierarchia tiszteletben tartása
•
A szabályok és határok elfogadása
Társadalmi tudatosság
•
Annak a szemléletnek az elsajátítása, hogy ő a munkahelyi környezet tagja
Empátia
•
Törekvés egy helyzet más személy szemszögéből való megértésére
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Kooperáció
•
Csapatmunka
•
Feladatmegosztás
•
A személyközi fizikai távolságtartás megértése
A privát és közös fogalmának megértése
•
A magán- és közösségi helyeken való helyes viselkedés megkülönböztetése

Mod u l 3 – É r ze l mi ké szs é ge k
Érzelmi műveltség
•
A saját és mások érzelmeinek ismerete és meghatározása
•
Stressztűrő képesség
•
Dühkezelés
•
Önuralom
•
Önszabályozás
•
Kritika elfogadása
•
Problémamegoldás (megoldás vagy alternatíva keresése)
•
Kritikai gondolkodás

Mod u l 4 – A z a ktí v é l etbe va l ó át m e n et
Munkahelyi kommunikáció
•
A vezetőtől és munkatársaktól való kérdezés, vitatkozás és segítségkérés képessége
•
Aktív figyelem
•
A szóbeli és írásbeli instrukciók megértésének és végrehajtásának képessége
•
Beszélgetés felépítése és megtartása
Hogyan kapcsolódjon a munkaerőpiachoz
•
Hogyan írjon motivációs levelet, önéletrajzot és jelentkezzen egy állásra
•
Hogyan jelentkezzen egy álláshirdetésre
•
Hogyan viselkedjen egy állásinterjún (öltözködés, megjelenés, beszélgetés, hogyan válaszoljon
gyakran feltett kérdésekre)
Függetlenség
•
Képes legyen a saját tempójában dolgozni
•
Kövessen teendő listákat, ezzel önállóan hajtson végre feladatokat
Etikai elköteleződés
•
Építsen bizalmat a munkahelyén
Szervezeti kapacitás a munkahelyen (a feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása)
•
A munkaállomás, asztal kialakítása
•
Írott feladatlista követése, a listán a feladatok naponta /hetente változhatnak
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Orientáció
•
Térbeli orientáció
•
Időbeli orientáció (órarendek, napirendek)
•
Hogyan használja a tömegközlekedést (vonat, busz, villamos stb.)
Elérhetőség
•
A képzésekre
Kreativitás
•
Problémamegoldás
•
Ötletek kifejezése
•
Képzelőerő
A feladatok megoldására irányuló motiváció
•
Kezdeményezés a feladatok megoldására és új ötletek megfogalmazása

Mod u l 5 – Tö r vényi h átté r
A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény
A fogyatékossággal élőkre vonatkozó európai jogszabályok
•
Írásbeli nyilatkozat: Az Autisták Jogainak Chartája
•
Az Európai Parlament írásbeli nyilatkozata az autista emberekről: https://www.europarl.
europa.eu/doceo/document/PV-8-2015-09-07_HU.html#pvitem_ann_3 (magyar nyelven)
Nemzeti törvénykezés az autista emberek és a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásáról
általában
Jogok és kötelezettségek
•
Szerződések fajtái
•
Szakszervezetek
Módszertan
Összesen 30-50 órából áll, ami a következőket tartalmazza:
•
online előadások (amikor a tréner és a résztvevők együtt vannak valós időben, online)
•
egyéni és önálló munka (amikor a tréner nem dolgozik direkt módon a résztvevővel)
•
az egyes tevékenységek lehetnek jelenlétiek is, az aktuális járványhelyzet függvényében
Források
Multimédia (pl: videók, emailek), alapfogalmak (ppt előadások), csoportmunka (pl.: szerepjátékok),
könyvek
Értékelés
Folyamatos és minőségi értékelés a kurzus során
Minden tevékenység végén a tréner és a résztvevők kitöltenek egy kérdőívet, amiben értékelik az
erősségeket, és rámutatnak a fejlesztendő területekre, valamint megbeszélik, hogy mit tanultak az
adott alkalom során.
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K épzés 2 :
Ú j dinamikák az autista
emberek szakmai
inklúziójáért

A munkáltatók számára a kurzus legfontosabb célja, hogy elősegítse és megvalósítsa az autista
emberek foglalkoztatására vonatkozó a munkáltatói jógyakorlatokat Európa szerte. Ez valamennyire
hozzájárulhat ahhoz, hogy több autista embert foglalkoztassanak a partnerségben résztvevő Európai
országokban.
A célja, hogy a bemutatott jógyakorlatok és a szakirodalom alapján megmutassa a munkáltatóknak,
hogy egy autista személy milyen hozzáadott értékkel bír egy munkahelyen.
Ha egy állás összeillik az ott dolgozó autista személy képességeivel és érdeklődési körével, az jó lehet
a cég számára.
Fontos, hogy az adott munkahelyen minden ember megértse, hogy hogyan gondolkozik, viselkedik,
kommunikál és tanul az ott dolgozó autista személy.
A munkatársak, a támogatók és a HR értékes segítség lehetnek, valamint ők a siker kulcsai az autista
ember foglalkoztatása szempontjából.
A képzés céljai

•
Az autizmus spektrum zavarban érintett emberek megértése
•
Az autizmussal kapcsolatos tudatosság növelése
•
Az autista emberek foglalkoztatásával kapcsolatos előnyök megosztása a döntéshozók között
•
Támogatások és stratégiák megosztása az egyes szereplőkkel az autista munkavállalók minél
sikeresebb inklúziója érdekében
•
Az „inklúzív szereplők” képzésben résztvevők számának növelése
A képzés tartalma
•
A képzés 3 modulból áll
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Modu l 1 – A fo gyaté ko s e m b e re k fog l a l koz tatá s á n a k
tö r vényi ke retei és tá rs a d a l m i ösz tön zői
•
A fogyatékos emberek foglalkoztatásával kapcsolatos előnyökre való figyelemfelhívás az adott országban (pl.: adókedvezmény, stb.)
•
A támogatott foglalkoztatás intézkedései és módozatai
•
Közösségi haszon

Modu l 2 – A u ti z m u s
•
•
•
•
•

Mi az autizmus?
Az autizmus főbb jellemzői
Fizikai, társadalmi és kulturális korlátok
Az autizmus pozitív tulajdonságai
A pozitív inklúzió érdekében történő támogatások és stratégiák

Modu l 3 - J ó gya ko r l ato k a z a u t i sta sze m é l ye k fog la lkoz tatásá ról
•
•
•
•
•
•

Személyre szabott tervezés
A mentor szerepe a munkahelyen
A munkatársak tanítása
Autizmus-specifikus támogatás a munkahelyen
Munkacsoportok alakítása az egyes emberek tulajdonságainak alapján
Egyeztetések a döntéshozókkal

Módszertan
B-tanulás: jelenléti alkalmak (trénerrel egy osztályteremben) és online tréning (online képzések,
vagy más digitális formátumú oktatás) kombinációja. Ez egy oktatási módszer, ami egyszerre
használja a személyes és a távoktatás eszközeit. A képzés összesen 30-50 órás.
Jelenléti alkalmak
•
A személyes jelenléti alkalmak összesen 10 órát ölelnek fel
•
Gyakoriság – A tanfolyam egész időtartamára elosztva. Az első személyes alkalom mindig a
képzés kezdetén zajlik.
Online alkalmak
3 online modul 3 gyakorlati feladattal (pl.: kutatás, visszajelzés)
Eszközök
Multimédia (pl.: videók, emailek), alapfogalmak (ppt előadások), csoportok, tudományos cikkek
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Értékelés
Folyamatos és minőségi értékelés történik a képzés során. Minden alkalom végén a tréner és a résztvevők kitöltenek egy kérdőívet, ahol értékelik az erősségeket és rámutatnak a fejlesztendő területre, valamint megbeszélik, hogy mit tanultak az adott alkalom során. A kérdőívek és visszajelzések a
3 gyakorlat során választhatóak.

A gya korno k i p ro gra m
Az IVEA Projekt két tanfolyama – „Új hidak - az autista emberek munkahelyi inklúziója” és „Új dinamikák
az autista emberek szakmai inklúziójáért” – végső eredménye az autista személyek gyakorlata azoknál a
szervezeteknél, ahol a döntéshozók az eddigiekben is bevonásra kerültek. A gyakorlatok során lesz egy aktív
összefonódás a résztvevők között, hiszen a két tanfolyamon tanultakat és tapasztalataikat itt kipróbálhatják.
A gyakorlat céljai
•
Az autista emberek életminőségének javítása értelmes munkahelyi gyakorlat segítségével
•
Jógyakorlatok fejlesztése autista emberek foglalkoztatásával kapcsolatban, Európában
•
Az autista személyek teljes társadalmi részvételének támogatása
•
Az autista emberek képességeivel kapcsolatos előítéletek csökkentése
•
Az autista személyek önállóságának és függetlenségének támogatása
•
Az autista emberek önértékelésének / önbizalmának erősítése azzal, hogy hasznosnak és képesnek
érzik magukat valamire
•
A szervezeteken belüli innovatív változások támogatása
•
Mindkét képzésen résztvevők egymással való interakcióinak támogatása
•
Lehetővé tenni a döntéshozók és fiatalok számára a megszerzett készségek alkalmazását valós helyzetekben
Módszertan
A gyakorlat rugalmas környezetben zajlik a különböző, az autista emberek és munkáltatók illeszkedése szerint.
A legtöbb esetben a vállalatnál dolgozó mentor ugyanaz a személy lesz, aki részt vett a tanfolyamon. Ugyanakkor, a multinacionális vagy nagy cégeknél az is előfordulhat, hogy egy egyész csapat felel a gyakornokokért. Amennyiben ez egy másik szervezet, vagy szereplő, aki a gyakornoki programért felelős, mint aki
részt vett a korábbi kurzusokon, akkor a résztvevő felelőssége a munkatársak tanítása és támogatása.
Megjegyzés: Egy írásos együttműködési megállapodást érdemes aláírnia minden félnek – az autista személynek, a munkáltatónak és a felelős szervezetnek.
Értékelés
Az értékelés folyamatos és minőségi. A gyakornoki program értékelését többnyire az autista személlyel
közösen kell végeznie a mentornak vagy a teamnek. A mentort folyamatosan támogatja valaki, aki tanácsot
tud adni, megbeszélni vele az egyes helyzeteket és másfajta megoldásokat ajánlani.
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12.1. Hatásvizsgálat eredményei

12
B izony í tékok /
megállap í tások
a 3 országban :
P ortugáliában ,
S panyolországban ,
M agyarországon

Az IVEA projekt hatásmérése ugyanúgy, ahogy
az értékelés módszertanának koordinálása az
Universidade Católica Portuguesa vezetésével
történt:
•
Az általános felmérés
•
Az autista fiatal felnőttek felmérése
•
Az autista fiatal felnőttek családjainak
felmérése
•
Azoknak a munkáltatóknak a felmérése,
akik lehetőséget teremtettek a gyakornoki
program megvalósításához az autista fiatal
felnőttek részére.
A legfőbb értékelés: kérdőíves módszer, ami
a résztvevőket, családokat és munkáltatókat
célozta három különböző pillanatban.
Résztvevők / autista fiatalok elégedettsége:
A hatásvizsgálat alapjául szolgáló kérdőívet a
résztvevőkkel három pillanatban vettük fel:
a.
A képzés előtt, hogy megismerjük a
képzésbe bevont autista emberek kompetenciáit
(első kérdőív)
b.
A képzés után és a gyakorlat előtt,
hogy ellenőrizzük, hogy változtak-e a fiatalok
kompetenciái (második kérődív)
c.
A gyakornoki program végén, hogy
ellenőrizzük a kompetenciák fejlődését, és, hogy
használják-e a fiatalok azokat a megszerzett
képességeket, amik segítik a munkaerőpiacra
való integrációjukat (harmadik kérdőív)
Az autista fiatalok családjainak kérdőíve:
A hatásvizsgálat alapjául szolgáló kérdőívet a
családokkal három pillanatban vettük fel:
a.
A képzés előtt, hogy megtudjuk a családok
véleményét a képzésbe bevont autista emberek
kompetenciáiról (első kérdőív)
b.
A képzés végén és a gyakorlat előtt,
hogy ellenőrizzük a véleményüket a gyermekük
kompetenciáinak változásáról (második kérdőív)
c.
A
gyakornoki
program
végén,
hogy megtudjuk a családok véleményét a
képzésről, és hogy a képzés fejlesztette-e a
fiatalok kompetenciáit a munkaerőpiacon
való integrációhoz szükséges képességek
használatával (harmadik kérdőív).
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Az autista fiatalokat támogató munkáltatók kérdőíve:
A hatásvizsgálat alapjául szolgáló kérdőívet a munkáltatókkal és szervezetekkel három pillanatban
vettük fel:
a.
A képzés előtt, hogy megtudjuk a munkáltatók véleményét a projektben való részvételükkel
kapcsolatos elvárásaikról (első kérdőív)
b.
A képzés elején és a gyakorlat kezdetén, hogy ellenőrizzük a munkáltatók véleményét a képzés
előnyeiről a saját szervezetüknél az autista személyek integrációjával kapcsolatban (második kérdőív)
c.
A gyakorlat végén, hogy megtudjuk a munkáltatók véleményét a képzés hatásairól az autista
emberek integrációjával kapcsolatban. A magyar esetben a kérdőívet összesen 4 fiatal, az ő családjuk
és a hozzájuk tartozó cégek töltötték ki a magyar partnerek feljegyzései alapján.
Az eredmények értékelése:
A harmadik kérdőív válaszai alapján a különböző területeken és megfelelő kompetenciák elemzése
történt annak megismerésére, hogy a fiatalok és a családjaik szerint történt-e változás a résztvevők
felmérésében a gyakorlat és az utolsó IVEA pilot után, valamint, hogy mi volt a munkáltatók véleménye
a képességfejlődés szintjéről a munkaerőpiac elérésének szempontjából.
Ami a Globális értékelést illeti, a gyakorlat utáni kérdőívek eredményeinek összehasonlítása azonos
skálán* értékelt fiatalokat a munkáltatók magasabbra értékelték (átlagosan 87%), mint saját maguk
(81%), és a családjaik (75%). Az eredmények azt mutatják, hogy a családok és a fiatalok a gyakorlatok
után jobb helyzetben voltak, mint előtte, ennek értéke Jó*. A munkáltatók úgy látták, hogy az autista
emberek munkahelyre való átmenetének legfontosabb képességei jelentősen fejlődtek a gyakorlat
végére.
A végső értékelés összesen 24 fiatallal Portugáliából, Spanyolországból és Magyarországból
megmutatta, hogy melyek tűnnek a legértékesebb készségeknek a képzések és a gyakorlatok után.
A felállított és elemzésre ajánlott négy képesség kategória: Személyes fejlődés (PD), Szociális fejlesztés
(SD), Szakmai élethez szükséges képességek (SPL) és Érzelmi műveltség (EL) a fiatalok az első 3
területen megjelenő preferenciájukat mutatták, az érzelmi műveltség képességét nem preferálták.
Előfordult, hogy a családok sem preferálták az érzelmi műveltség képességét. A projekt során senki
nem fejeztett ki preferenciát az érzelmi műveltség területére. A személyes fejlődés az autista emberek
szerint fontosabb volt a képzés és a gyakorlat során (átlag – 88,5%):
A Személyes fejlődés képességei közül: a résztvevők 90%-a az Önállóságot preferálta, 85% az
Önbizalmat, 92% a Felelősségvállalást és 87% a Döntéshozást.
A Szociális fejlesztés kompetenciái közül a következő preferenciák jöttek ki a résztvevők körében
(átlag 87%): Szabályok és határok elfogadása (94%), Hierarchia tisztelete (90%) a legfontosabb
képességek ezen a területen.
Feladatok megosztása (88%) szintén különálló. Csapatmunka (86%), Kooperáció (85%) és a Különböző
szempontok elfogadása (84%) és végül a Szociális tudatosság (82%).
A családok, ahogy gyermekeik, szintén a következő képességeket pontozták a legmagasabbnak:
Hierarchia tisztelete a munkahelyen (96%) és elfogadni a szabályokat és határokat (94%).
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Talán arra következtethetünk, hogy a családok ezeket a képességeket tekintik fontosnak a munkahelyek
megtartásában, de lehet, hogy azért választották ezeket, mert a gyermekeik ezekben voltak már
tapasztalataik.
Szakmai élethez szükséges képességek
Nagyon érdekes elemezni az önértékelést az autista fiatalok részéről a szakmai élethez szükséges
képességeket és összevetni az értékelést a szülők és munkáltatók véleményével.
A 10 értékelt képesség közül 8 képességet tartottak a legfontosabbnak a szakmai életükhöz szükséges
képességek közül a gyakorlat során (átlag 84%).
Ugyanebben a kategóriában a munkáltatók 7 azonos képességet értékeltek fiataloknál magasabbnak
(átlag 91%) mint az önértékelésükben.
Ennek ellenére, a családok ezeket a képességeket alacsonyabbnak értékelték gyermekeiknél.
Egyetlen képességre adtak a családok több pontot: Elérhetőség (85%). Ennek a képességnek az
értékelése amiatt lehet, hogy a szülők úgy érzik, hogy ezt a lehetőséget nagyra értékelik a gyermekeik.
Tetszik nekik a lehetőség, hogy hasznosnak és fontosnak érezzék magukat, ezért jobban elérhetők a
szervezet számára.
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12.2.
Az IVEA tapasztalatai – bizonyítékok / megállapítások
(Portugália, Spanyolország, Magyarország) – Beszámolók
Portugália – FPDA
Duarte Faria – Férfi- 33 éves
Duarte elvégezte az Instituto Professional dos Transportes Oktatási Intézmény Közlekedés
Szakmai Technikai Képzését. Lehetősége volt a technológia és a közlekedésirányítás, a marketing
és a logisztika területén való készségek fejlesztésére. Szakmai gyakorlatát Duarte egy közúti
árufuvarozási társaságnál teljesítette, ahol ellenőrként dolgozott (áruk szedése, csomagolása,
szállítólevél kitöltése). Máshol is szerzett szakmai tapasztalatot, mint például egy élelmiszerellátó multinacionális szervezetben és egy kis audiovizuális stúdióban, ahol számos folyamatot
dolgozott ki az áruk feltöltésével, csomagolásával és tárolásával, illetve a berendezések
szervezésével kapcsolatban.
Az IVEA projektben való részvételét megelőzően Duarte sokáig munkanélküli volt, és gyakran ült
otthon. Nagyon szeretett volna munkát találni, hogy függetlenedni tudjon, és hozzájárulhasson
szülei háztartási kiadásaihoz. Amikor csatlakozott az IVEA projekthez, Duarte említette, hogy
készen áll munkát találni és elkezdeni dolgozni, új ismereteket szerezni és változtatni az
életmódján, mint például minden reggel korábban ébredni. Az IVEA projekt első találkozásain
Duarte nem volt túl kommunikatív és kerülte a társaságot, magányosnak tűnt, illetve dühöt
és értetlenséget mutatott másokkal szemben. Kifejezetten érzékenyen reagált mindenre, és
látszólag félt attól, hogy tényleg megvalósíthatja álmát, és munkát talál, majd meg is tartja azt.
Duarte részvétele Az „Új hidak az autista emberek munkaerőpiaci befogadása érdekében”
tanfolyamon és az IKEA-nál teljesített szakmai gyakorlaton lehetővé tette, hogy kialakítsa és
fejlessze személyes, szociális és érzelmi készségeit, valamint az aktív életre való áttérést. Ezek
a képességek elősegítették a munkatársaival kialakult pozitív kapcsolatot, valamint a kapott
feladatok teljesítésében való fejlődését. Duarte képességeihez az IKEA lehetőségei illeszkedtek
a legjobban. Technikai tudása, vágyai és álmai indokolták, hogy itt töltse szakmai gyakorlatát.
Másrészt az IKEA értékei, elvei és filozófiája, valamint a személyzet befogadó hozzáállása
kulcsfontosságú volt Duarte igényeinek kielégítéséhez.
Duarte szülei mindvégig részt vettek az IVEA projekt kidolgozásában, mindig tisztában voltak
minden helyzettel. Mindig rendelkezésre álltak, és minden eseménynek és folyamatnak nagy
figyelmet szenteltek a hatékony beavatkozás érdekében. A család számára kezdetektől fontos
volt, hogy Duarte munkát találjon, de a félelmeik és aggodalmuk nehezítették a megvalósulást.
Duarte korábbi negatív munkatapasztalatai és fiuk sajátos jellemzői igazolták ezeket a félelmeket.
Köszönhetően az IKEA és az FPDA mentorainak Duarte végső eredményei kiemelkedőek voltak,
a fiatalember és családjának életminősége jelentősen javult. A gyakorlat befejezését, és sok
akadály leküzdését követően, az IKEA felkérte Duarte -t, hogy csatlakozzon az „IKEA Family”
-hez, és írjanak alá egy munkaszerződést.
Azoknak a személyeknek köszönhetően, akik mindig hittek benne, Duarte ma személyes és
szakmai szinten is boldog és elégedett.
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A gyakornok beszámolója
„Az IVEA projekt, amelyen lehetőségem volt részt venni, segített régóta vágyott céljaim és
álmaim elérésében. Az, hogy el tudtam helyezkedni egy munkahelyen, ahol jól éreztem
magam, és be tudtam illeszkedni, nagy stabilitást adott, és segített abban, hogy higgyek a
képességeimben. A gyakorlat során szerzett tapasztalat nagyon hasznos volt, és sokkal jobb,
mint amire számítottam. Hozzájárult a munkahelyi beilleszkedésemhez.
Az egész csapat mindig kész volt segíteni, az oktatók, a HR-esek, a kollégák… mindannyian
nagyon odafigyeltek, hogy megértsem a rám bízott feladatokat. Soha nem fogom elfelejteni,
hogy a csapat emlékezett a születésnapomra!
A gyakorlat során kifejezetten motivált és hasznosnak éreztem magam mikor angol tudásommal
segíthettem munkatársaimnak egyes helyzetekben.
Mentoraim támogatása rendkívül fontos volt. Mindig nagyon jól elmagyaráztak mindent és
minden felmerülő kérdésben segítettek. A kollégáim is mindig támogattak, ha szükségem volt
rá.
Soha nem éreztem magam egyedül, mindig kísértek a feladataim során.
A családom támogatott a project minden szakaszában, és hittek abban, hogy teljesíteni fogom
az „IVEA Project” kihívást.
A projektben való részvételem pozitív változásokat hozott az életemben. Újra van egy saját
napirendem, ami nekem is, mint mindenki másnak is fontos. Ez önbizalmat adott a fő célom
elérésében, hogy munkát találjak, és hasznosnak és elégedettnek érezzem magam.
Hosszú távú celom, hogy anyagilag független legyek, és sikeres karrierem legyen, ami most el is
kezdődött. Az is fontos, hogy a szüleimnek tudjak segíteni a költségek viselésében.
A projekt során az önállóságom is fejlődött.
Felelősségteljesebb lettem, például nem rontom el a beosztásomat, betartom a szabályokat,
odafigyelek az ügyfelekkel való viselkedésemre és hogy mindig tiszta legyen a munkaruhám.
Szeretnék folyamatosan fejlődni, többet tanulni és más feladatokat is ellátni a cégben,
hozzájárulva a folyamatos fejlődéshez. Remélem, továbbra is jó munkát fogok végezni,
hozzájárulhatok a kellemes légkör megteremtéséhez. Mindig szívesen segítsek a kollégáimnak,
amikor szükségük van rám, és úgy gondolják, hogy segíthetek.”
Duarte Faria
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A család beszámolója
„Mindenki tehetséges valamiben. A legsebezhetőbbeknek azonban szükségük van és meg is
érdemelnek olyan lehetőségeket, mint amilyet Duarte is kapott! Először is el kell mondanom,
hogy Duarte már részt vett ilyen projektben, anélkül, hogy kiteljesedhetett volna, és nem igazán
bízott magában, így ezzel a projekttel kapcsolatban is szkeptikus volt.
Mindig is tudtam, hogy tehetséges ember, mert valójában az Aspie-k sokkal tehetségesebbek,
mint gondolnánk. Mivel semmit nem szeretek feladni, amikor értesültem az IVEA projektről,
bátorítottam a fiamat, hogy vegyen részt benne. A felkészítő tanfolyam során, amikor éppen
a kéthetes szünet volt, Duarte nem hitt abban, hogy ez a projekt fontos lehet az életében. A
mindennapi életünkben mindannyiunk számára oly fontos rutint nehéz volt megvalósítani, de
az idő múlása és a különböző feladatok, amiket Duarte kapott a foglalkozásokon, fokozatosan
önbizalmat adtak neki, és éreztem, hogy most, ebben a projektben a fiam jó helyen van.
A projekt során Duarte elvárásai a jó eredmény megszerzésével kapcsolatban nőttek, és akkor érte
el csúcspontját, amikor elkezdte szakmai gyakorlatát, és nagyobb biztonságban érezte magát. Azt
kell mondanom, hogy az IVEA csapat munkája nagyon jól körvonalazódott, és minden részletre
odafigyeltek. Fontos volt és nem is egyszerű megtalálni a megfelelő helyet. A kitűzött cél elérése
érdekében rendkívül fontos volt az a felkészítés, amelyet az IVEA csapata tanított a Duartét a
kezdetektől kísérő mentoroknak.
A mentorok készen álltak a fogadására. Elmondták Duarte-nak a követendő szabályokat, és
biztosították, hogy bármikor nyugodtan kérdezhet bármivel kapcsolatban. Lépésről lépésre
integrálták Duarte-t, és nem csak a képességeit értékelték, hanem a cég azon részét is, ahol
szívesebben dolgozna. Anélkül, hogy megkülönböztették volna a többi kollégától, mindig nagyon
figyelmesek és gondoskodóak voltak vele. Egy nap Duarte meglepődött, hogy behívták egy
szobába, ahol a mentorok és a kollégák meglepték a születésnapján. Mivel mindig is problémái
voltak a társadalmi beilleszkedéssel, Duarte fokozatosan boldogabbnak és biztosabbnak érezte
magát. Új készségeket fejlesztett ki, és olyan új feladatokat látott el a cégnél, amelyek hozzájárultak
személyes fejlődéséhez.
A projekt során, beleértve az előkészítést is, egyértelműen fontos volt a család támogatása!
Amellett, hogy kimutattuk, mennyire örülünk az elért eredményeinek, erősítettük önbecsülését
azzal, hogy dicsértük fejlődését. Többek között igyekeztem segíteni az új feladataiban. Bevezettünk
néhány eszközt, például minden munkanap előestéjén készíteni egy írásos feladatlistát (reggeli
indulás előtt), hogy ne késsen el: ébresztő beállítása, másnapi ruha kikészítése, bérlet legyen
a pénztárcájában, a mobiltelefon legyen feltöltve és lakáskulcs legyen a zsebében. Duarte
feladata volt megvenni a közlekedéshez a bérletét, és fizetni az extra kiadásait is, ami hozzájárult
függetlenségének erősítéséhez.
Gondolni kell a jövőbeni célokra, de lépésről lépésre kell haladni. A lényeg, ahogy én látom, az,
hogy higgyünk Duartéban, és mindig nagyobb kihívás elé állítsuk, mint minden más embert;
persze a család támogatásával... de nem ezt tesszük mindannyian a gyerekeinkkel?! Ha az IVEA
utat tudott mutatni Duarte életében, biztos vagyok benne, hogy másoknak is segíteni fog!”
Margarida Oliveira
Duarte édesanyja
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Munkáltató beszámolója
„Jó napot,
Az IKEA egyenruha nemcsak a vállalat iránti felelősséget jelenti, hanem mindazok befogadását
is, akik hajlandóak hozzájárulni, fejlődni, és minden nap többet tenni mások megsegítéséért. A
társadalmi befogadási projektek felkarolása kétségtelenül fontos az IKEA-nál, így megtiszteltetés
volt csatlakozni ehhez a projekthez, és büszkén fogadtuk családunkban Duarte Fariát.
Az egész folyamat a Portugál Autizmus Szövetség projektjének keretein belül zajlott,
amelynek célja, hogy autista fiatalokat integráljon a munkaerőpiacon. Teresa Morgado,
neveléspszichológusnak kétségtelenül óriási segítő szerepe volt Duarte Faria felkészítésében,
képzésében és csapatunkba való integrációjában. A projekt sikere nagyban köszönhető a
folyamatos nyomon követésnek, a kételyeinkkel kapcsolatos rengeteg segítségnek, és a
folyamatos csapatmunkának.
Hatalmas kihívás volt, aminek a legszebb eredménye Duarte elképesztő fejlődése a kezdetektől
egészen napjainkig. Óriási tudásvágya, folyamatos kérdései és elkötelezettsége, hogy minden
nap jobb legyen a munkájában, abszolút sikertényezők voltak, és ezeket ki is kell emelnünk.
Technikai kompetenciája és tanulási képessége megmutatta, hogy a jövőben hozzáadott értéket
tud képviselni a szerkezetünkben, így állandó munkatársként tudjuk Duartét foglalkoztatni az
IKEA családban, ahol olyan új feladatokat és munkát kap majd, amelyek fontosak a vállalatnak,
de a személyes és családi életében hozzáadott értéket képviselnek.
Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy minden kolléga szerepe nagyon fontos volt a
harmonikus beilleszkedéshez, amiben a kölcsönös segítés, az összefogás, a példamutatás, a
feladatok delegálása és vállalása mutatta meg igazán a projekt sikerét.
Továbbra is fontos számunkra a Duarte-hoz hasonló projektek támogatása, mert minden nap
gazdagítanak bennünket, és hiszünk abban, hogy csak egy befogadó társadalom lehet alapja
egy fenntartható és biztonságos jövőnek.”
TACK
Tiago Marques és Daniel Carvalho
Duarte mentorai
IKEA
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Spanyolország – Autismo Burgos
Résztvevő beszámolója: Adrián Arránz. 21 éves. Tanuló.
„Nagy elvárásaim voltak az IVEA projekttel szemben, mivel nagyon szerettem volna tanulni
és szembenézni a valódi élettel egy munkahelyen. A gyakorlatokon kívül a legjobban kedvelt
tevékenységem a munkahelyi kommunikációra és a munka világába való bekapcsolódásra
irányuló képzések voltak.
A projekt részeke volt a „vélemény csoport”, amit a legkevésbé szerettem, mert nehezemre
esik nyilvánosan beszélni és kifejezni a véleményemet. Azt gondolom, hogy egyértelmű vagyok
abban, amit el akarok mondani.
Ezzel együtt is, részt vettem és elmeséltem tapasztalataimat egy országos Előadás keretében.
Mikor javasolták, hogy vegyek részt, nem voltam meggyőződve, hogy meg tudom csinálni, mert
korábbi tapasztom szerint nem tudok nyilvánosan beszélni és leküzdeni félénkségemet. Igaz,
hogy az előadás stresszt, sőt kényelmetlenséget okozott nekem, de úgy döntöttem, megteszem,
és sikeres volt.
A gyakorlatok megkezdése előtti napokban nagyon ideges voltam, és sok kérdés fogalmazódott
meg bennem, hogy milyen lesz a hely, ki lesz a tanárom és milyenek lesznek az osztálytársaim...
de ezek a kétségek apránként értékes élettapasztalatokká váltak, tele tanulással.
Az volt a feladatom, hogy az HR osztály adminisztratív munkáját segítsem, illetve kaptam
feladatokat a vezető titkártól is.
A tapasztalat nagyon pozitív volt, nagyon jól éreztem magam, sokat tanultam, és mindig emlékezni
fogok arra, hogy az első találkozásom a munka világával nagyon pozitív volt. Számomra fontos
volt az a tudat, hogy a gyakorlatot egy olyan cégnél fogom csinálni, ahol ismerik és tudják az
autista emberek gyengeségeit és erősségeit, hiszen így önmagam lehettem, és ők is tisztában
voltak az esetleg felmerülő nehézségekkel.
Az első pillanattól fogva nagyon jól kijöttem Anával, a cégnél a mentorommal, tudtam, hogy
hozzá tudok fordulni, bármilyen kétség, kérdés felmerül bennem.
A gyakorlat során több emberrel dolgoztam együtt, és emlékszem, hogy mind nagyon
segítőkészek voltak, így a lehető legjobb telt az ott töltött időszak. Nem azért voltak segítőkészek,
mert autista voltam, hanem azért, mert én is közéjük tartoztam, és ezt éreztették is velem.
A családom nagyon fontos támogatást nyújtott a tanulási folyamat és a projektben való részvétel
során. Tisztában vagyok vele, hogy az életem egyik pillére a családom, akik mindent megtesznek
értem és azért, hogy egyre jobban fejlődjek.
Az első szakképzési ciklusom után szívesen elkezdtem volna dolgozni, de a kialakult helyzetre
való tekintettel úgy döntöttünk, hogy folytatjuk a képzést, és a robotikára szakosodunk. Már
látom a jövőmet a munka világában, és nagyon szeretném tovább fejleszteni képességemet.
Való igaz, hogy a jelenlegi válság miatt kétségeim vannak a fiatalok munka világába való
bekapcsolódási lehetőségeivel kapcsolatban, főleg hogyha fogyatékos emberekről van szó. Úgy
gondolom, hogy még mindig nagy a tudatlanság és a félelem a más képességű emberekkel
szemben.”
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A család beszámolója: Carmen I., Adrián édesanyja.
„Nagyon hálásak vagyunk a lehetőségért, amit Adrián kapott, nagyon sokat fejlődött minden
szempontból. Mindemellett nagyon jó ötletnek tartom, hogy mind az autista embereket, mind a
vállalatokat képzik. Így, valós, de mégis kontrollált környezetben van lehetőség munkatapasztalatot
szerezni, olyan vezetők mellett, akik ismerik az autista ember igényeit.
Fontosnak tartjuk, hogy általában a társadalom, de a vállalatok is észrevegyék az autista embereket,
és tisztában legyenek a bennük rejlő lehetőségekkel. Sokszor a tudatlanság, a sztereotípiák vagy
félelmek miatt nem kapnak lehetőséget a személyes, szociális és szakmai fejlődésre.
Kezdettől fogva tudtuk, hogy a projektben való részvétel egyedülálló lehetőség nem csak Adrián,
de a munkáltatók számára is. Az európai szervezetekkel való együttműködésnek pedig a projekt
eredményei még nagyobb publicitást kapnak, és ezáltal láthatóbbá teszik az autizmust.
A legnagyobb félelmeink a gyakornoki időszakkal kezdődtek, kétségeink voltak, hogy sikeres lesz
vagy sem. Nagyon fontos tapasztalat volt Adrián jövője szempontjából, hogyan tud alkalmazkodni
a környezethez, a feladatokhoz, hogyan jön ki a mentorával és az kollégáival...
Igaz, az első napok kicsit nehezek voltak, bár Adrián nagyon jól érezte magát a cégnél, azt vettük
észre, hogy ideges. Lassanként azonban az idegesség is elmúlt, és észrevettük, hogy örömmel
megy dolgozni.
Nagyon boldogok és hálásak vagyunk mindazért, amit Ana és Grupo Antolín tett fiunkért a
gyakorlat ideje alatt. Nyitottan fogadták, alkalmazkodtak hozzá, tanultak Adriántól, és a lehető
legjobb élménnyé tették a gyakorlatot számára.
A munkatársak is rendkívül kedvesek voltak, valóban befogadták Adriánt maguk közé. Többször
felajánlották és néha ragaszkodtak is hozzá, hogy Adrián velük kávézzon, és ne érezze magát
kívülállónak vagy egyedül az első napokban.
Számunkra nagyon fontos, hogy Adrián támaszként tekintsen ránk, mert hiszünk abban, hogy
közös munkával könnyebben fejlődhet. Ráadásul biztosak vagyunk benne, hogy a bizalom Adrián
személyes fejlődésének alapvető pillére.
Adriánhoz hasonlóan tudatában vagyunk annak, hogy soha nem látott társadalmi és gazdasági
válságba süllyedünk, amit a hátrányos helyzetű csoportok szenvednek meg leginkább. Ennek
ellenére, bízunk Adrián adottságaiban és képességeiben, és bátorítjuk, hogy folytassa a
tréningeket, hiszen erőfeszítéssel és kitartással mindent el lehet érni.
Biztosak vagyunk abban, hogy Adrián teljes életet tud majd élni, be tud illeszkedni a társadalomba
és egy munkahelyen, és képes lesz elérni azokat a célokat, amiket kitűz maga elé.”
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Munkáltató beszámolója: Ana García, a Grupo Antolín Euro trim HHRR osztályának vezetője.
Az autista emberek megismerésének lehetősége rendkívül fontos volt a sztereotípiák leronbolása
szempontjából, mivel gyakran szerepelnek a médiában, és az emberek azt hiszik ismerik
őket. Láthattunk azonban, hogy az ábrázolások nem teljesen igazak, hogy az autista emberek
nagyon sokfélék lehetnek, és nagyon különböző képességeik lehetnek. Hangsúlyozni kívánjuk,
mennyire fontos a különböző egyesületekkel való együttműködés annak érdekében, hogy
valóban integrálni lehessen a munkaerőpiacon a fogyatékos embereket, akik tapasztalataim
szerint, mindig szívesen tanulnak, és megtanítják, amit ők tudnak.
A kezdetektől részt vettem a folyamatban, először a fókuszcsoportokban, majd a munkáltatói
képzésen, és a cégünkben eltöltött gyakorlatoki programban, sőt az Országos Szemináriumon is
résztvevőként meséltem el tapasztalataimat.
Napokkal a szakmai gyakorlatok megkezdése előtt nagyon bizonytalan voltam. Ezek a kétségek
lassanként sikerekké és csodálatos élményekké változtak.
Az egyik, ami meglepett, az volt, hogy Adrián hajlandó volt segíteni, és több munkát kérni.
Nagyon proaktív embernek mutatkozott minden feladatában, és nem számított, ha azok
egyhangúak voltak. A gyakorlat során nagy változást tapasztaltam Adrián viselkedésében, az
első napokban nagyon komoly volt, nem nagyon beszélt senkivel, de ahogy teltek a napok egyre
többet beszélgetett, jobban érezte magát, és még viccelődött is egy kollégájával. Legjobban
a kötetlen helyzetekben, a szünetekben félt és aggódott, hogy képes lesz-e lazább szociális
kapcsolatot kialakítani; ismét sikeres volt, és a beilleszkedés nagyon gördülékenyen ment.
Igyekeztem mentori feladataimat a lehető legjobban ellátni, mindig rendelkezésre állni, és
mindenben segíteni. Én magam is kipróbáltam a gyakornoki pozíciót, minden megszerzett
tudást átültettem a gyakorlatba, és tanácsot kértem, amikor nem tudtam, hogyan kellene egy
helyzetet megoldani.
A munkatársakkal nagyon jó volt a kapcsolat, meg tudták osztani a munkahelyi és személyes
pillanatokat. Az élmény felejthetetlen volt számukra, kölcsönösen tanultak olyan értékeket,
mint a befogadás, a tisztelet és a szolidaritás.
Számomra nagyon érdekes volt a tréning, az autizmus megismerése szórakoztató formában
és sok támogató anyaggal. Felfedeztem egy izgalmas világot, amiről nagyon keveset tudtam.
Korábban soha nem volt dolgom autista emberrel a munkahelyemen.
Bármikor újra részt vennék a programban, és minden vállalatot bátorítok, hogy vegyen részt
olyan kezdeményezésekben, mint az IVEA projekt.
Természetesen nagyon örülnénk, ha lenne autista munkatársunk. Ez nem jelentene
kényelmetlenséget, így, hogy már ismerjük a lehetőségeket és az igények kezelésének módját;
Ezen túlmenően a csapatot már érzékenyítettük és kiképeztük a munkakörnyezet adaptálására
és autista munkatárs fogadására.”
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Magyarország – Mars Alapítvány
Danku Mihály – férfi - 22 éves
Mihály fiatal felnőtt (22 éves), középfokú informatikus végzettséggel és némi munkatapasztalattal.
Mindig is nagyon tudott koncentrálni az apró részletekre. Nem volt túl beszédes, de nyitott a
kommunikációra. Nagyon szerette az ételeket és az édességeket (ez nagyon fontos motiváció
volt).
Szerette a számítógépeket, és nagyon jó felhasználói ismeretekkel rendelkezett, de valójában
inkább játszani szeretett a számítógépen, mint munkaeszközként használni. Szerzett némi
munkatapasztalatot egy logisztikaiközpontban, de ott minden autizmus specifikus segítség
nélkül dolgozott. Az árukat meghatározott csomagokba rendezte, de - visszajelzése alapján általában unatkozott, és nem tudott valódi kapcsolatot létesíteni munkatársaival (mivel nem
volt elérhető konkrét segítség). Nemcsak egy kevésbé unalmas, új munkát szeretett volna
kipróbálni, de beszélgetni a munkatársakkal, esetleg barátokat, társakat találni.
A család nagyon támogató volt. Egyetértettek a fiukkal abban, hogy a korábbi munkatapasztalat
nem volt igazán jó neki. Nem akarták semmire kötelezni Mihályt, de akarták, hogy legyenek
céljai, és ha minden jól megy, munkahelye. Általánosságban azt szeretnék, hogy a fiatal autista
felnőtt minél függetlenebb legyen. Ezen kívül remélték, hogy talán barátot is talál Mihály a
project során. Bíztak a programban és a cégnél dolgozó autizmus szakértőkben. Mindig nyitottak
voltak a következő lépés megvitatására, hogy milyen támogatásra van, vagy éppen nincsen
szükség (pl, hogy segítsék a fiatal autista felnőttet a tömegközlekedés használatában, ahelyett,
hogy a munkahelyre vinnék).
Mihálynak világos ütemtervre, minden eljárás részletes ismertetésére volt szüksége. Kezdve
azzal, hogyan érkezzen meg a céghez, kit hívjon fel vagy írjon üzenetet bármilyen probléma
esetén, mit viseljen a munkahelyen, mi a feladat. Szüksége volt némi bátorításra is, hogy
másokkal beszéljen, segítséget kérjen, és elmondja, ha valami baj van.
Mihály programját egy kis csokoládégyártóban kezdte, amelynek már volt tapasztalata az
autistákkal való együttműködésben. A szakmai gyakorlat során sokféle feladatot kipróbált, a
legegyszerűbbtől a legnehezebbig; a munkaterület tisztításától az igazi csokoládé elkészítéséig,
a csomaglás előkészítését, valamint az egy nap alatt előállított mennyiség számolását és
nyilvántartását. Hasznos volt, hogy tud a részletekre koncentrálni, használhatta informatikai
készségeit, és új készségeket is elsajátított, mint az összetevők mérése. Mivel a cégnek volt
egy autizmus szakértője, mindig lehetősége volt támogató környezetben beszélgetni másokkal,
együtt ebédelni vagy megosztani tapasztalatait a nap végén. Bár a munka nem illett a szakmájához
(végzettség szerint), de jól illeszkedett képességeihez és személyiségéhez. Természetesen az
autizmusspecifikus támogatás szükséges volt a gyakorlat sikeres végrehajtásához.
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A gyakornok beszámolója:
„Örültem, hogy változatos a munka. Nagyon különböző feladatokat próbáltam ki. Imádtam
takarítani, mert könnyű volt. Egyszer megmutatták, hogyan kell csokit készíteni, és örültem,
hogy gyorsan megértettem.
A legjobban az tetszett, hogy megkóstolhattuk a csokoládét, és hogy láttuk kirakva a kávézó
polcára (ami a manufaktúrához tartozik) és megvették a vásárlók. Büszke voltam arra, hogy
olyat készíthetek, amit érdemes eladni, és mások is élvezik.
A legrosszabb élmény az volt, hogy egyszer rossz buszra szálltam fel munkába menet. De akkor
már szerencsére tudtam, kit kell hívni, ha baj van. A mentorom elmagyarázta nekem telefonon,
hogy mit csináljak, és addig telefonált velem, amíg meg nem találtam a megfelelő buszt.
Lehetett egymással beszélgetni, és ez nagyon jó volt. Mindenki hozott szendvicset ebédre
és általában együtt ültünk le megenni. Kérhettünk kakaót is. Jó volt, hogy ott volt Eszter (a
mentorunk) és mindig lehetett tőle segítséget kérni.
A családom nagyon boldog volt, anyukám pedig nagyon izgatott, hogy találok-e egyedül munkát.
De tudtam, hogy meg tudom csinálni. Délután mindig megkérdezték, milyen napom volt. Jó
volt, hogy én is munkából jöttem haza, és volt mesélni valóm a többieknek.
Rájöttem, hogy szeretek főzni (igaz, itt csokit készítettünk, de ez majdnem olyan, mint a főzés).
Sokkal érdekesebb, mint számítógépen dolgozni. Most már tudom, hogy főzéssel kapcsolatos
munkát szeretnék.
Most a COVID miatt elég nehéz itt, és nem is szeretek elmenni itthonról, de ha vége lesz, akkor
egy igazi munkahelyet szeretnék, ahol van fizetésem és ahol tudok főzni. Boldog vagyok, hogy
a csokoládégyártónál voltam gyakornok, ez lehetőséget adott új dolgok kipróbálására, és az
emberek mindig kedvesek voltak velem.”
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Család beszámolója
„Örülünk, hogy fiunk beiratkozott az IVEA képzési és gyakornoki programjába. Már egy éve
itthon van, és bár szeretjük, és nem egy nehéz fiatal felnőtt, nem jó neki, ha csak otthon ül. Bár
informatikai középiskolai végzettsége is van, de őszintén szólva nem nagyon érdekeli, hogy ebben
az iparágban munkát próbáljon ki. A gimnázium alatt önkéntes munkát végzett informatikai
területen, és van egy kis munkatapasztalata, ami nem volt rossz, de végül is ez a cég nem tudta
megtartani, mivel nem volt senki, aki értett volna az autizmushoz. Tehát elég nagy elvárásaink
voltak az IVEA szakmai gyakorlattal kapcsolatban. Mindenekelőtt abban reménykedtünk, hogy
fiunk új és jó tapasztalatokat szerez, és a program segít neki a jövőbeni tennivalók kidolgozásában.
Az interneten találtuk meg a lehetőséget, mivel kapcsolatban állunk a Mars Alapítvánnyal. Először
a fiunk nem volt túl lelkes, de készen állt az első találkozásra és az képzésre. Az első pillanattól
kezdve nagyon jó élményben volt részünk, hiszen a trénerek jól képzett autizmus szakemberek.
Támogatták a fiunkat, ahogy mi is támogattuk több tíz éven keresztül, például küldtek egy térképet
és egy nagyon részletes leírást arról, hogyan kell elmenni arra a helyre, ahol találkoznak, ki vár
rá (fotóval a személyről) és mi fog történni. Ugyanezt az információt elküldték nekünk is (külön
e-mailben). Ez nagyon megnyugtatott bennünket. Láttuk, hogy autista fiunk jó kezekben van.
A cégnél a mentorral is folyamatosan kommunikáltunk. Mindig tudtuk, hogy mi történt a nap
folyamán, de csak a lényeget. Lehetőséget adott arra, hogy otthon is beszélgessünk az élményeiről,
hiszen konkrét kérdéseket tehettünk fel a napjaival kapcsolatban. A társaság egyrészt nagyon
rugalmas volt, de azt is megtanították a gyakornokoknak, hogy van felelősségük, önálló fiatal
felnőttek.
Úgy gondolom, a mi szerepünk az volt, hogy bátorítsuk a fiunkat, egy kicsit hátrébb lépjünk, és
megnézzük, mire képes. Az mentor mindig azt mondta, hogy ne védjük túlságosan.
Megtapasztaltuk, hogy a fiunk többet beszél, és kész megosztani tapasztalatait. Arra is rájöttünk,
hogy több házimunkát végez otthon. Például kitakarította a szobáját, kimosta a ruháit. Ez büszkévé
tette őt és minket is. Az otthonunkat is nyugodtabb hellyé tette. Nagyon hálásak vagyunk a
projektért, mert nemcsak gyermekünk, hanem családi életünk jobbá tételére is hatással volt.
Látjuk, hogy a fiunk szeret főzni. Inkább olyasmit szeret csinálni, ami kézzelfogható, ahelyett,
hogy valami elméleti lenne. Támogatjuk őt abban, hogy munkát találjon, ahol kézzel tud
valamit csinálni. A főzésről beszél, mi pedig támogatjuk őt. Sajnos a COVID nagyon rosszul
sújtotta hazánkat, így sok a munkanélküli, de miután elmúlik, arra fogjuk ösztönözni fiunkat,
hogy valamilyen konyhában találjon munkát. Továbbra is tartjuk a kapcsolatot a tanárnővel, és
megígérte, hogy segít a fiunknak ebben az ügyben.”
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Munkáltató beszámolója:
Cégünkben (Kockacsoki) már voltak autista alkalmazottak, így már van képzett mentorunk. Az
IVEA projekt során az oktató sokat tanult a képzési anyagokból és a többi résztvevőtől, és ez
segített abban, hogy még jobban támogassa munkatársainkat. Ezért gondoltuk úgy, hogy készek
vagyunk új autista gyakornokok (és hosszú távon több alkalmazott) kipróbálására.
Nagyon jó volt látni, hogy a mentornak is nagyobb az önbizalma, és hogy a már a cégnél dolgozó
fiatal felnőttek igyekeztek támogatni az újakat.
Őszintén szólva, az autista felnőttek bizonyos esetekben extra stresszt okoznak egymásnak,
például ha valaki túl közel ment a másikhoz, egyikük sem érezte a távolságot. De mentorunk
mindig ott volt, hogy segítsen ezekben a helyzetekben.
Kicsit módosítanunk kellett a munkafolyamatainkon. Például azzal kellett számolnunk, hogy egy
gyakornok nem olyan gyors a feladatokban, mint egy teljesen betanított alkalmazott. Mivel kis
cég vagyunk, jól kell elosztanunk a mindennapi feladatokat. Emiatt eleinte a feladatnak csak egy
kis részét adtuk (pl. helytisztítás, vagy papírdobozok előkészítése), és csak a gyakorlat közepén
vontuk be a gyakornokot a valódi csokoládékészítési folyamatba. A mentor feladata mindig az
volt, hogy jelen legyen, és felismerjen minden bonyodalmat vagy feszültséget. Illetve ő nyitott
és zárt le minden napot. A munkatársak is felkészültek a gyakorlat kezdete előtt, így tudták,
mire számíthatnak.
Néhány esetben változtatnunk kellett a kiadott feladatokon. A gyakornok először azt mondta,
hogy nem szereti a forró és büdös dolgokat (például a nyers csokikrémet), de egy idő után
kiderült, hogy csodálatos érzéke van a csokoládékészítéshez, és nagyon sajátos ízlelése van.
Rugalmasnak kellett maradnunk.
Mivel kipróbáltuk, ma már tudjuk, hogy több mint két autista felnőttet tudunk egyszerre felvenni.
Nagyon hálásak vagyunk az IVEA projektnek is, hogy több tudást adott mentorunknak, így most
már számos eszközzel és képességgel rendelkezik, hogy támogassa az autista felnőtteket a
munkában. Az biztos, hogy bővíteni fogjuk a programunkat, és talán a gyártásunkat is kicsit
bővíteni tudjuk.
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13
Összegzés

Az autizmus spektrum zavarral élő embereknek
nagyon sok olyan jó tulajdonságuk van, amitől
bevonhatók a tudományok, az informatika, a
technológia, vagy más területekre. Az autista
emberek számára nehéz lehet megkapni és
megtartani az állásukat, főleg olyan okokból
kifolyólag, ami a kommunikációs és szociális
nehézségeik miatt vannak, aminek hatására
nehéz számukra megérteni és hatékonyan
kommunikálni a vezetőikkel, mentoraikkal és
munkatársaikkal. Az értékelés megállapításai
és bizonyítékai alapján az IVEA (Innovative
Vocational Education for Autism – 2018-2021)
projekt végeredménye hozzájárult az IVEA
projekt legfőbb céljához:
Az autista személyek társadalmi befogadásának
támogatása a foglalkoztatáson keresztül.
Ennek érdekében az IVEA partnerség, Autismo
Burgos (Spanyolország), Mars Autistákért
Alapítvány (Magyarország), Autisme Europe,
Universidade Católica Portuguesa (Portugália)
és Intermedia KT (Görögország) az FPDA Federação Portuguesa de Autismo (Portugália)
elkészítette azt az Európai Útmutatót, ami
hatékony foglalkoztatási képzést ad az autista
személyek számára, mint ahogy ebben a
projektben ez át is lett tekintve. Az Európai
Útmutató mellett egy okostelefonra letölthető
applikáció is elkészült, ami külön elérhető az
autista személyek számára.
Az adatgyűjtés után, ami az autista emberek
foglalkoztatásához köthető gazdag irodalom
áttekintését jelentette, a partnerek és az
autista személyek meghatározták a képzés
legfontosabb szükségleteit és kiválasztották
azokat a gyakorlatokat és eszközöket, amelyek
ennek a populációnak a leghasznosabbak.
Annak érdekében, hogy megértsük, hogy mi
hiányzott eddig a képzésből, 3 fókuszcsoport
alakult Spanyolországban, Portugáliában és
Magyarországon, amelyekbe olyan autista
személyek és családjaik, illetve más döntéshozók
tartoztak, akiket érdekelt az IVEA projektben
való részvétel.
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A fókuszcsoportok közös eredménye és az addigra összegyűjtött információk meghatározták azokat
a képességeket és kompetenciákat, amelyek a 2 tréning tananyagát képezték, majd a 2 pilot képzés
során le is lettek tesztelve: egy az autista személyeknek szólt, a másik az IVEA projektbe bevont
munkáltatóknak.
Az autista fiatalokkal töltött 60 órán keresztül (pilot tanulmány) a résztvevők megbeszélték és
megtanulták azoknak a kompetenciáknak a fontosságát, amelyeknek benne kellett lenniük az autista
személyek képzésében. A különbség a kommunikációban volt, ami ki is lett emelve a személyes
alkalmak során. Ugyanígy, a munkáltatóval, mentorral, munkatársakkal és társakkal való kapcsolatok is
megbeszélésre kerültek, ami a résztvevőknek segített, hogy létrehozzanak és megtartsanak hatékony
és egészséges kapcsolatokat a társaikkal, munkatársaikkal a gyakorlat és a későbbi munkavállalás
során.
Ami a munkáltatói mentorképzést illeti (b-tanulási forma), két személyes alkalom zajlott márciusban,
ahogy a projekt partnersége ezt előre kialakította. A képzéseket gyakorlat követte, ahol a trénerek és
résztvevők megvitathatták a megszerzett tudást.
A projekt a rendelkezésre álló 35 hónap alatt fejlődött, amibe beletartozott 18 hónap, a Covid-19 vírus
kihívásaira adott válaszok keresése. A pandémia számottevően befolyásolta az IVEA projekt rendes
fejlődését. 2020. márciusától a (többek között) portugál és spanyol lezárások életbe léptek, és ezzel
a nehéz helyzettel az egész világnak szembe kellett néznie, a partnerek megoldották a távmunkát és
aktív kapcsolatban maradtak egymással és a résztvevőkkel telefonon, e-mailen és a különböző digitális
felületeken, nevesül a Zoom, Teams vagy Skype használatával. Néhány Nemzetközi Projekttalálkozó és
Multiplikátor események, mint a Nemzetközi és Nemzeti Szemináriumok és Konferenciák átkerültek
az online térbe.
Áprilistól kezdve mindenki, aki az IVEA projektben részt vett, a résztvevőktől a döntéshozó HR
dolgozókig, a családok és trénerek közösen használták a képességeiket, kreativitásukat és a számukra
elérhető anyagokat, hogy egy láthatatlan ellenséggel küzdjenek meg – a koronavírus okozta
pandémiával. Szerencsére, az autista embereknek tervezett személyes találkozók még megtörténtek
február végén, március elején az előzetes terveknek megfelelően.
A Covid19 nagyon rosszul érintette Magyarországot, ezért itt egy másfajta modellt kellett követni.
Lehetetlenné vált a fiatalok számára a személyes alkalmak megrendezése a lezárások miatt, ezért
egyéni képzés mellett döntöttek egy kézműves csokoládékészítő üzemben, ahol már 6 autista fiatal
dolgozott egy képzett mentorral. Nekik kellett alkalmazkodniuk az IVEA projekt módszertanához és
tartalmához, a mentornak ezt az új formát kellett követnie.
Ugyanakkor, nem egyszerre történt meg a 3 országban a gyakorlati időszak. Ez a döntéshozók és
a munkalehetőségek szükségleteitől és jellemzőitől függött. Márciustól júliusig elkezdődtek a
gyakorlatok, függően a szervezetek prioritásaitól, és volt, amelyik nem állt le, volt, amelyik rövid
időre leállította a programot. Ennek ellenére végül minden résztvevő megtalálta a preferenciáinak
megfelelő gyakorlati helyet, többségük még megfelelőbb munkát talált az izoláció után.
Volt olyan kihívás, ami végül előnnyé is változott. Ilyen volt a spanyol gyakorlat. Amikor az Autismo
Burgos munkatársai újra megkeresték a munkáltatókat, a korábban elutasító szervezetek örömmel
vették a résztvevőket különböző okoknál fogva. Végül sikerült is 10 szervezetnél megvalósítani a
gyakorlatot különböző időszakokban és feltételekkel, mint ahogy eredetileg tervezték.
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Ez a kényelmetlenség egy lehetőség volt a fiataloknak, hogy más szociális készségeket is tanuljanak a
munka világából, amire először nem is lett volna lehetőség.
Mostanra az is világossá vált, hogy megnőtt az érdeklődés és az érzékenység a döntéshozók
részéről a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatása irányába. A munkáltatók szeretnének minél
többet tanulni a különböző társadalmi csoportokról és hogy hogyan tudnának minél befogadóbb
munkahelyet létrehozni.
Az értékelés alapjául szolgáló állítások szerint a munkáltatói képzés minden gyakorlati résztvevőnek
előnyére vált. A különböző és inspiráló tapasztalatok, a képzés bemutatása, az autista személyek,
munkatársak, mentorok tudásának összefűzése segítette a projekt sikerességét.
A gyakorlat során történő állandó támogatás és a döntéshozók személyi segítése ugyanúgy értékesnek
bizonyult, mint a külső, technikai információk megosztása. A munkáltatók és döntéshozók motiváltak
lettek arra, hogy a szakemberekkel és munkavállalókkal közösen végezzék a munkájukat annak
kiválasztásában, hogy az adott szervezetnél mi az autista személy számára a legoptimálisabb pozíció.
A legnagyobb sikermutatója a projektnek a gyakorlatok végén történő munkaszerződések létrejötte.
Multinacionális szervezetektől, mint IKEA, vagy ElCorte Inglês Portugáliában, a spanyol fontos
döntéshozókig, mint a The Catedral de Burgos és az El Grupo Antolín és a kisebb csokoládéüzemek
Magyarországon mind lelkesek a saját beszámolóik szerint abban a tekintetben, hogy a jövőben
foglalkoztatnának-e autista munkavállalót.
Az állítások és a bizonyítékok alapján az IVEA Európai Útmutatója az IVEA – Innoviative Vocational
Education for Autism projekt legfontosabb célkitűzése széles körben megvalósult, ami az autista
személyek foglalkoztatásának támogatását jelenti és azt, hogy felhívjuk a figyelmet a társadalmi
befogadásuk fontosságára a foglalkoztatáson keresztül.
Mégha ez a kis mintájú kutatás nem is reprezentálja az európai autisták millióit, az általános kimenetele
ennek a projektnek mindenképpen az, hogy az autista emberek is lehetnek nagyon jó munkavállalók,
ha megkapják a megfelelő segítséget és megfelelőek a munkakörülményeik.
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Jogszabályok
FOGYATÉKOSSÁGRA VONATKOZÓ JOGOK
(ENSZ Egyezmény):

14
Mellékletek

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló
ENSZ Egyezmény (UNCRPD):
19. cikk az önálló életről: „közösségi támogató
szolgáltatások” „a közösségtől való elszigetelődés
vagy szegregáció megelőzése érdekében”
24. cikk az oktatás inklúzív környezetéről
„alternatív szöveg, augmentatív és alternatív
kommunikációs módszerek, a kommunikáció
és orientáció és mobilitás eszközei és formái”
„amikor
az
általános
felsőoktatásban,
szakképzésben, felnőttképzésben és az egész
életen át tartó tanulásban megkülönböztetés
nélkül és egyenlő alapon lehet hozzáférni”
27. cikk a munkáról és foglalkoztatásról „általános
műszaki és pályaorientációs programokhoz,
munkaerőközvetítési
szolgáltatásokhoz,
valamint szakképzéshez és továbbképzéshez
való hozzáféréssel”
A projekt partnereinek nemzeti
jogszabályai
(oktatás
és
képzés,
foglalkoztatás és inklúzió területén)
Európai jogszabályok
… hasznos forrás: ANED 2017-18 az Európai
Államok Fogyatékosságértékelés szintézise
Portugália
használja pl.: a Szociális Jogok Európai Pillérjéről
szóló ANED országjelentést
Portugáliában
a
fogyatékos
emberek
munkanélküliségi
rátája
óriási.
Ennek
tetejében, az autista személyek az egyik
legkiszolgáltatottabb csoport.
1976 óta a Portugál Köztársaság alkotmánya a
munkajogszabályokban kimondja, hogy a Munka
Törvénykönyve (Código do Trabalho), 7/2009.
Sz biztosítja, hogy a fogyatékos embereket
nem érheti hátrányos megkülönböztetés a
munkaerőpiacon (azonos jogok és kötelességek).
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2009-ben Portugália aláírta és ratifikálta a Fogyatékossággal élő Személyek jogairól szóló ENSZ egyezményt
és az Opcionális Protokollt. Ettől fogva Portugália módosította a jogszabályait az Egyezményben
megjelenteknek megfelelően és az alapelveinek alkalmazását mutatta be. Jelenleg számos törvény
támogatja a fogyatékossággal élők foglalkoztatását, ebbe adókedvezmény is tartozik.
A kormány a fogyatékos emberek foglalkoztatását úgy is támogatja, hogy létrehozott egy kvótarendszert
kizárólag azoknak a cégeknek akár a közösségi, akár a magán szektorból, ahol a dolgozók 60%-a fogyatékos
vagy megváltozott munkaképességű (Törvény 4/2019).
A Portugál Köztársaság Alkotmánya
https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/34520775/view
Törvény nº7/2009
https://dre.pt/pesquisa/-/search/602073/details/maximized
A portugál tervek összefoglalása (jogi érték nélkül)
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/602073/details/normal?_search_WAR_
drefrontofficeportlet_res=pt
A terv angol nyelvű összefoglalója (jogi érték nélkül)
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/602073/details/normal?_search_WAR_
drefrontofficeportlet_res=en
Törvény nº4/2019
https://dre.pt/home/-/dre/117663335/details/maximized
Spanyolország
Szociális Jogok Európai Pillérjéről szóló ANED országjelentés
A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ MUNKAVÁLLALÓK NYÍLT PIACI INTEGRÁCIÓJA
•
A november 29-i 1/2013 Királyi Törvényerejű Rendelet 42. cikke, ami jóváhagyja a fogyatékossággal
élő személyek jogairól és társadalmi befogadásukról szóló Általános Törvény Egységes Szerkezetbe foglalt
szövegét
•
5/2015 október 30-i Királyi Törvényerejű Rendelet, amely jóváhagyja a Közalkalmazottak
Alapszabályairól szóló törvény felülvizsgált szövegét
•
30/1984 augusztus 2-i törvény, a Közfeladat reformjáról szóló intézkedésekről
•
364/2055 április 8-i Királyi Rendelet, ami tartalékkvóta kivételes jellegével történő alternatív
betartását szabályozza a fogyatékossággal élő munkavállalók javára
SZERZŐDÉS KÖTÉSE
•
Május 11-i 1451/1983 Királyi Rendelet, amely az Április 7-i 13/1982 törvény rendelkezéseivel
összhangban szabályozza a szelektív foglalkoztatást és a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatását elősegítő intézkedéseket.
•
A 170/2004. január 30-i Királyi Rendelet, amely módosítja a május 11-i 1451/1983 Királyi
Rendeletet, amely az április 7-i 13/1982 törvény rendelkezéseivel összhangban szabályozza a szelektív
foglalkoztatást és a fogyatékkal élők foglalkoztatását elősegítő intézkedéseket.
•
A növekedés és a foglalkoztatás javításáról szóló, december 29-i 43/2006-os törvény
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•
július 2-i 870/2007 Királyi Rendelet, amely a támogatott foglalkoztatási programot a fogyatékkal
élők hétköznapi munkaerőpiacon való elhelyezkedését elősegítő intézkedésként szabályozza
•
A vállalkozók és nemzetközivé válásuk támogatásáról szóló, szeptember 27-i 14/2013. sz.
törvény 30. cikke.
TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁS
•
július 2-án kelt 870/2007 Királyi Rendelet, amely a fogyatékkal élők hétköznapi munkaerőpiacon
való elhelyezkedését elősegítő intézkedésként szabályozza a támogatott foglalkoztatási programot.
SPECIÁLIS MUNKÁLTATÓI KÖZPONTOK
• július 23-i TMS / 805/2019. számú Végzés, amely rendkívüli jelleggel megemeli az 1998. október
16-i rendeletben megállapított, a fogyatékossággal élők foglalkoztatásának fenntartását célzó
támogatásokat a Speciális Foglalkoztatási Központokban. A fogyatékossággal élők munkaerőpiaci integrációját elősegítő állami segélyek és támogatások nyújtása speciális foglalkoztatási és
önfoglalkoztató központokban.
•
1/2013. november 29-i Királyi Törvényerejű rendelet a fogyatékossággal élők jogairól és
társadalmi befogadásukról szóló Általános Törvény Egységes Szerkezetbe foglalt szövegének
jóváhagyásáról.
•
A július 17-i 1368/1985 Királyi Rendelet, amely a Speciális Foglalkoztatási Központokban
dolgozó fogyatékkal élők speciális munkaviszonyát szabályozza.
•
A december 4-i 2273/85 Királyi Rendelet, amely jóváhagyja a fogyatékkal élők társadalmi
integrációjáról szóló, április 7-i 13/82 Törvény 42. cikkében meghatározott Speciális Munkaügyi
Központokról szóló rendeletet.
•
1998. október 16-i Rendelet, amely meghatározza a fogyatékkal élők munkaügyi integrációját
elősegítő állami segélyek és támogatások nyújtásának szabályozási alapjait a Speciális Foglalkoztatási
Központokban és az önfoglalkoztatásban.
•
469/2006. április 21-i Királyi Rendelet, amely a Speciális Munkaügyi Központok személyi
és szociális alkalmazkodási szolgáltatásai keretében a szakmai tevékenység támogatási egységeit
szabályozza.
•
Szeptember 22-i 28/2020 Királyi Rendelet a távmunkáról.
•
Február 20-i 290/2004 Királyi Rendelet, amely a fogyatékkal élők foglalkoztatását elősegítő
intézkedésként szabályozza a munkaerő-enklávékat.
Magyarország
Szociális Jogok Európai Pillérjéről szóló ANED országjelentés
Mely foglalkoztatási és képzési intézmények és milyen támogatással léteznek a 
különböző országokban
Európai intézetek és kezdeményezések
EU-ügynökség: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)
NGO-platform: Európai Ügynökség a Speciális Nevelési és Inkluzív Oktatási Ügynökségért
Az Európai Fogyatékosügyi Szakértők Akadémiai Hálózata (ANED) támogatási intézkedésekre szánt
források: a jövőbeni Európai Szociális Alapok Plusz rendszer
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Portugália
IEFP – Portugál Foglalkoztatási és Szakképzési Intézet, támogatja a munkhelyek létrehozását,
munkaminőséget és a munkanélküliség visszaszorítását a foglalkoztatáson és a képzési szabályozáson
keresztül.
IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional
https://iefponline.iefp.pt
Spanyolország
Asociación Española de Empleo con apoyo. A küldetése, hogy támogassa a Tágomatott Foglalkoztatás
fejelsztését Spanyolországban és Latin Amerikában, így több fogyatékossággal élő, vagy a társadalomból
kiszoruló ember számára hozzáférhetővé válik az integrált munka világa, és így elismert, a jogaikkal
élő polgárokká válnak.  
http://www.empleoconapoyo.org/aese/
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Ez egy autonóm szervezet a Munka és Szociális Gazdasági Minisztériumhoz kapcsolódóan. A SEPE
az Autonóm Közösségek Állami Foglalkoztatási Szolgáltatásaival formálják a Nemzeti Foglalkoztatási
Rendszert. Ebből az állami struktúrából a foglalkoztatást elősegítő intézkedések és akciók előmozdítása,
tervezése és fejlesztése történik, amelyek végrehajtása decentralizált, a különböző területi valósághoz
igazodik.
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/publicaciones/
publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/bonificaciones-reducciones-discapacitados.html
Magyarország
Komplex Minősítés - https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200007.nem
Rehabilitációs Hozzájárulás - https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100191.tv  - 7. A rehabilitációs
hozzájárulás és a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása
Szociális Hozzájárulás - https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szocialis_hozzajarulasi_ado/Tajekoztato_a_
megvalt20181227.html
Támogatások és Fizetések - http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/szocialis/megvaltozott
Ahhoz, hogy valaki támogatást kapjon, mert autista személyt foglalkoztat, a HR osztálynak meg
kell bizonyosodnia arról, hogy az autista személy rendelkezik-e Komplex Minősítéssel. A Komplex
Minősítés alapján a személy kaphat valamilyen fajta támogatást az államtól. Némelyik támogatás
keresethez kötött, ami megváltoztathatja a személy fizetését. Mindenki, akinek érvényes Komplex
Minősítése van, kap 5 plusz szabadnapot évente.
Rehabilitációs hozzájárulás: A magyar törvények szerint minden olyan cég, aki több, mint 25 embert
foglalkoztat, a munkavállalóinak 5%-nak megváltozott munkaképességűnek kell lennie. Ha ez nem
történik meg, akkor Szociális Hozzájárulást kell fizetni, ami a mindenkori minimálbér kilencszerese,
2020-ban évi 1 449 000 Ft (minden olyan személyenként, aki nem volt dolgozója a cégnek).
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Szociális hozzájárulás: Ha egy cég olyan embert foglalkoztat, akinek van Komplex Minősítése, akkor
eltekintenek a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettségtől (17,5% adó).
Partnerség a fogyatékos emberek foglalkoztatásának támogatására
Belgium
Belgian consultancy passwerk: https://www.passwerk.be/
Portugália
APPDA-Setúbal - Associação Portuguesa para as perturbações do desenvolvimento e Autismo
Foglalkoztathatósági projekt “Vida Ativa” https://www.appda-setubal.com/Menu/Associacao/11
APSA - Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger
Foglalkoztathatósági Program https://www.apsa.org.pt/en/community/companies/employability-program
Inovar Autismo
Foglalkoztathatósági projekt “Geração com Valor” https://www.inovarautismo.pt/projetos/geracao-com-valor
Valor T
Foglalkoztathatósági iroda a fogyatékossággal élők szolgálatában https://valort.scml.pt/ValorT/Home
RedEmprega Program
A RedEmprega Program célja, hogy növelje a fogyatékos emberek foglalkoztatását https://www.redempregalisboa.pt/
Spanyolország
Autismo España.
Az állami szintű szervezet, ami 141 tagot számlál speciális támogatást és szolgáltatást nyújt autizmus
spektrum zavarral élő (ASD) személyeknek és családjaiknak.
http://www.autismo.org.es

Asociación Española de Empleo con apoyo.
Célja a Támogatott Foglalkoztatás fejlesztése Spanyolországban és Latin Amerikában, így több fogyatékossággal élő és a szociális kirekesztés miatt veszélyeztetett ember sikeresen hozzáférhet az integrált munka világához, és ezáltal elismert, és a jogait gyakorló polgárrá válik.
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