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SZAKFELADATAINK

• 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési 

és kutatás-módszertani intézmény.

• Elsődleges célja a hátrányos helyzetű rétegek társadalmi 

helyzetének és befogadásának, foglalkoztathatóságának és 

életkörülményeinek javítása,életkörülményeinek javítása,

o foglalkoztatásának bővítése,

o képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése,

o lakhatási feltételeinek javítása,

o valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférésük elősegítés
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Oktatási helyszínek régiós ábrája 2011

Topolya,
Sepsiszetgyörgy,

Csíkszereda,
Marosvásárhely

Szováta



REINTEGRÁCIÓ CÉLJA

A foglalkoztatási esélyegyenlőség szempontjából 
hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci 
(re)integrációja:

• - a munkavállalói célcsoport elhelyezkedési • - a munkavállalói célcsoport elhelyezkedési 
esélyeinek növelése, foglalkoztathatóságának 
javítása (ismeretbővítés, készség- és 
képességfejlesztés…)

• - a munkáltatói célcsoport érzékenyítése (attitűd, 
készség, - ill. „motiváltság” javítása)
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Célcsoport

• HH térségek
• Nők (pl.: GYES-ről vissza)
• Romák
• Fogyatékkal élők
• Hajléktalanok• Hajléktalanok
• Szenvedélybetegek
• Katonák
• Fogvatartottak
• 50 +
• - 25
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A megvalósulás 
lehetséges formái

• Képzés
• Foglalkoztatás 

foglalkoztatás előkészítés,foglalkoztatás előkészítés,
munkakör analízis

• Munkahely megtartása 
mentor /önkéntes  alkalmazása, (munkatárs)
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Hogyan is gondolkodjunk

képzés – munkavállalás  
VAGY VAGY 

munkáltató igényei – képzés
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Szolgáltatások 
álláskeresők részére

• Motivációs tréning 
• Kommunikációs tréning 
• Kulcsképesség fejlesztő tréning • Kulcsképesség fejlesztő tréning 
• Konfliktuskezelési tréning 
• Álláskeresési technikák tréning 
• Tanulás-technikai tréning 
• Közösségfejlesztő foglalkozások 
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Szolgáltatások 
munkaadók számára

• Munkaerő-igény esetén, megfelelő 
munkavállalók  kiválasztása

• Munkavállalók felkészítése a munkába 
helyezés előtt helyezés előtt 

• Munkába helyezést követően utógondozás
• Megfelelő TÁMOGATÁSI formák 

megtalálása
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Tapasztalatok 

• Rétegprogramok, UTAM - felzárkóztató képzések
• 3R Regionális Roma Reintegráció, képzés –elhelyezés 
• Híd a foglakoztatásban –megváltozott munkaképességű 

emberek foglalkozási rehabilitációja elhelyezéseemberek foglalkozási rehabilitációja elhelyezése
• „Támfalak” projekt   - hajléktalan emberek képzése és 

elhelyezése
• Konszenzus a foglalkozás rehabilitációs modell 

alkalmazásában
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Konszenzus  a foglalkozás rehabilitációs 
modell alkalmazásában

TÁMOP  2.4.2/B

• Konszenzus alapítvány

• TKKI / Regionális Képző Központ 
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• TKKI / Regionális Képző Központ 

• Grundfos Magyarország Gyártó Kft. 



Mit is vizsgálunk

• Az egészségügyi rehabilitáció befejeződött  és a  
maradvány képességek felmérése megtörtént-e.

• Szakmai végzettséggel rendelkezik-e, végzettsége 
piacképes?
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• Elhelyezkedési motiváció 

• Munkaköri  alkalmasság, 
kulcskompetenciák,vágyak lehetőségek, realitások 

•Holisztikus szemlélet

RÁTERMETTSÉG!



Iránytű a karrierépítéshez

Szakmai alkalmasság vizsgálataink, három fő területen adnak 
teljes képet az egyénről, annak érdekében hogy a vágyak  a 
lehetőségek és a realitások konszenzusra juthassanak. 
Vizsgáljuk a 
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• tanuláshoz és az adott szakma gyakorlásához szükséges     
kompetenciákat , részképességeket, 
• viselkedésbeli tulajdonságokat – a személyiség jellemzőit,
• szakmai érdeklődés irányát, motivációt

Az így kapott eredményeket összevetjük  a  foglalkozásokhoz 
tartozó kompetencia adatbázissal, melynek alapján létrejön 
egy foglalkozáslista azokról a szakmákról, amelyekben az 
illető a legsikeresebb lehet.  /Foglalkozás-egészségügy/



Képességek felmérése papír ceruza tesztek
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Kézügyesség vizsgálata



Egyensúly érzék vizsgálata 
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A programhoz kapcsolt képzések  
célkitűzései

• Együttműködési hajlandóság és motiváció a 
munkavállalással kapcsolatban

• Önérvényesítési képességek fejlesztése 
,önbizalom meg /vagy visszaszerzése,önbizalom meg /vagy visszaszerzése

• Tanulási technikák alkalmazni tudása
• Munkakör ellátásához szükséges kompetenciák 

fejlesztése
• Alapkompetenciák fejlesztése
• Informatikai ismeretszerzés
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AZ IDEÁLIS MUNKAVÁLLALÓ
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TÁMFALAK
TÁMogatott  Foglalkoztatás - Lakhatás - Képzés  Hajléktalanoknak

A projekt célja:

•Székesfehérváron élő hajléktalanok társadalmi
integrációjának elősegítése, a képzés, foglalkoztatás, lakhatás
egymásra épülő komplex támogatásával.
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egymásra épülő komplex támogatásával.

•A hajléktalan személyek társadalmi megítélésének javítása,
kirekesztettségük csökkentése.

•Az önálló lakhatás lehetőségének biztosítása révén az
intézmény rendszerből történő végleges leválás előmozdítása.



TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006  
„TÁMFALAK  HAJLÉKTALANOKNAK PROJEKT” 

Tanulási képesség és kompetencia vizsgálat, (pályaorientációs vizsgálat) 
kiegészítve a projektben való részvételre  vonatkozó motivációs szint 

felmérésének vizsgálatával. 
Módszer:  Papír ceruza tesztek és feladatlapok, explorációs beszélgetés, 

Türr István Képző és Kutató Intézet
Székesfehérvári Igazgatóság

Módszer:  Papír ceruza tesztek és feladatlapok, explorációs beszélgetés, 
munkapszichológiai képességvizsgáló mérőműszerek használata.

Képzések
Készségfejlesztő szocializációs tréning  

(motiváció növelése)
Alapkompetenciákat fejlesztő képzés     

(tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése)
Motorfűrész - kezelő        

(szakmai képzés)
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Türr István Képző és Kutató Intézet
Székesfehérvári Igazgatóság
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BEFOGADÓ  ÁLLOMÁS  BICSKE 2012

Oltalmazott menekültek beilleszkedésének  támogatása  
120 fő 4 fős csoportban 30 órában

Türr István Képző és Kutató Intézet
Székesfehérvári Igazgatóság

120 fő 4 fős csoportban 30 órában

• Pályaorientáció alapkérdései, elmélete és haszna az egyén számára   
• Képességek és kulcs kompetenciák felmérése       
• Álláskeresési technikák tréning

Karrier és személyi stratégia - tervezés
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Türr István Képző és Kutató Intézet
Székesfehérvári Igazgatóság

TÁMOP 2.1.6. „Újra tanulok”  - közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó képzés

• Segéd  mezőgazdász képzés (növénytermesztés és tartósítás)
11.000 fő
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Közép- dunántúli régió települései  36/405

•Fejér megye  14/178
•Veszprém megye  21 /208
•Komárom – Esztergom megye 1/19



TÁMOP 2.1.6 Gyakorlat orientált képzés
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JELENLEGI PROJEKTEK
- TMOP 5.3.1/B -1 Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a

szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben, TKKI konzorciumi
partner az ORÖ mellett

Türr István Képző és Kutató Intézet
Székesfehérvári Igazgatóság 
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- TÁMOP 5.3.8/A A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci
esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató
szolgáltatások, konzorciumban, TKKI konzorciumi partner a kiemelt
projektben

- TÁMOP 5.3.6. Komplex telep-program, TKKI konzorciumi partner az
önkormányzatok mellett a pályázatos projektekben, összesen 30-40
pályázat várható, azokon a helyszíneken, ahol még nem történt ilyen
beavatkozás



Az  Ideális munkatárs
.

Pluhár L.



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÉT!
PÁJER LÁSZLÓ PSZICHOPEDAGÓGUS
Tel: 36 22 310 308   E-mail www.tkki.hu
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