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Sorstársi Rehabilitációs Mentor Program 

 

Képzési és jelentkezési felhívás 

 

 

 

„Meghallgatni, motiválni, érzelmileg támogatni és segíteni” 

Info-kommunikációs eszközök mindennapi használatának 
támogatása a társadalmi részvétel elősegítése érdekében.   
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Felhívás  

az 1.1.5-17-2017-00004 jelű projekt keretében sorstársi 

rehabilitációs mentor munkakör betöltésére és azt megelőző 

képzésen történő részvételre 

 

Sok fogyatékos ember azt érzi, hogy Ő az egyetlen a 
speciális problémájával, de amikor hasonló problémával élő 
emberekkel találkozik, rájönnek, hogy a problémák 
megosztása közös megoldásokat szülhetnek. Az együttlét 
segíthet csökkenteni az izolációt, és növelni a kölcsönös 
támogatást. (WHO- Community-based rehabilitation 
guidelines- 6 empower component1 4.o) 

 

 

A MEOSZ „Korlátok nélkül” programjáról 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége a „Korlátok nélkül – 

mozgáskorlátozott emberek info-kommunikációs akadálymentesítése” című, 

pályázatával a mozgáskorlátozott emberek környezetének info-kommunikációs 

akadálymentesítésének módszertanát kívánja adaptálni, kifejleszteni, annak 

érdekében, hogy a célcsoport közszolgáltatásokhoz való hozzáférése javuljon. A 

hároméves program során kutatással, hatékony, szükségletorientált módszertan 

kidolgozásával arra keressük a választ, hogy a célcsoport számára biztosított 

laptopok, tabletek, valamint ezek különböző kiegészítői (pl. alternatív egerek, 

beszédhelyettesítő szoftverek, stb.), hogy segítik leginkább a mozgássérült emberek 

önrendelkező életét. 

Az online tér (az internet világa, az online kommunikáció és ügyintézés) és a 

számítástechnikai innovációk nagyszerű lehetőséget jelentenek a korlátok 

lebontására. Az áttörés addig azonban elmarad, amíg a mozgássérült emberek 

számára az eszközök nem lesznek ismertek, elfogadottak és hozzáférhetőek. Ehhez 

pedig le kell bontani a helyi közösségben és a tágabb környezetben lévő akadályokat 

is.  

A projekt során a résztvevők és a sorstársi 

rehabilitációs mentorok tapasztalatai alapján, 

szakmai támogatással dolgozzuk ki azt a 

módszertant, amely segítségével a 

                                           
1 http://www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en/ 
 

http://www.who.int/disabilities/cbr/guidelines/en/
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mozgáskorlátozott emberek biztonsággal tudnak választani maguknak az info-

kommunikációs akadálymentesítés eszközei közül. Cél, hogy a kiválasztott eszköz a 

mindennapi használat során életük részévé váljon, és elősegítse az önállóságot, az 

önrendelkező életet. 

A projekt kiemelt célja továbbá egy országos sorstársi rehabilitációs mentori 

hálózat kiépítése, oly módon, hogy képzésekkel, szakmai tartalommal megerősítve 

fenntartható szolgáltatássá fejlődjön. A sorstársi rehabilitációs mentorok a 

célcsoporttagoknak a kölcsönösségen, saját élményen alapuló támogatását 

biztosítják, annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozott emberek irányítói legyenek a 

saját életüknek, és mindehhez élni tudjanak az IKT eszközök és az internet adta 

lehetőségekkel. A sorstársi rehabilitációs mentoroknak fontos szerepük van abban, 

hogy a segítsék a projektbe bevont mozgáskorlátozott emberek és a szakemberek 

közötti kommunikációt, továbbá az egyes személyek számára optimális IKT eszköz 

kiválasztását és alkalmazásának elsajátításában, ezenfelül a mindennapi, otthoni 

használatban, valamint közintézmény igénybevétele kapcsán. 

A sorstársi rehabilitációs mentorok munkájának háttértámogatását a MEOSZ központ 

végzi, melynek fontos része, hogy az országban 20 helyen szolgáltatási pontok 

jönnek létre annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a közszolgáltatások 

akadálymentesítéséhez, toborzással és tudatformáló workshopokkal, támogassák a 

folyamatot. A 20 szolgáltatási pont hálózatként, a megyében működő többi MEOSZ 

tagszervezetet összefogva biztosítja, hogy a program szolgáltatásai helyi szinten az 

érintettekhez közel elérhetővé váljanak. 

 

Mellékeljük a MEOSZ állásfoglalását, melyben bővebben olvashat a „peer support” 

azaz sorstársi tanácsadás szakmai indokairól, és fenntarthatóságának fontosságáról. 

 

Jelentkezés a sorstársi rehabilitációs mentor programba 

 

A sorstársi rehabilitációs mentori feladatok ellátásához keres a MEOSZ 

jelentkezőket, akik a kötelező képzést követően a megyében élő 

mozgáskorlátozott emberek sorstársi rehabilitációs mentori feladatait látják el. 

Működjön együtt a MEOSZ-szal és tagszervezeteivel egy új, innovatív módszer 

kialakításában, mellyel hosszútávon is 

segítséget nyújthat sorstársainknak! 

 

A sorstársi rehabilitációs mentori tevékenység 

túlmutat a jelenleg működő sorstársi 

tanácsadó hálózat munkáján, de nem zárja ki 
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hogy a jelenlegi sorstársi tanácsadók kibővített mentori feladatokat is ellássanak. A 

sorstársi rehabilitációs mentor képzés fő célja, hogy a résztvevők képessé váljanak 

arra, hogy sorstársi támogatást nyújtsanak és motiválják az önrendelkező életre 

mentoráltjaikat, az info-kommunikációs eszközöket használva. A képzés során a 

sorstársi rehabilitációs mentorok képessé válnak arra, hogy mentoráltjaikkal együtt 

vegyék számba jogaikat, lehetőségeiket, az elérhető szolgáltatásokat. Kiemelten 

fontos, hogy akik ezt a munkát elvállalnák, készség szinten tudják használni a 

számítástechnikai eszközöket, továbbá jó kommunikációs, empatikus képességekkel 

rendelkezzenek. Mivel ez egy kísérleti projekt fontosnak tartjuk a rugalmasságot is, 

mind a célcsoporttagok, mind a kollégákkal való együttműködés kapcsán is. 

 

A sorstársi rehabilitációs mentor feladatai: 

1. Mentorálás, kapcsolattartás a célcsoporttagokkal: 

 kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás – személyesen és honlapon keresztül is - 

azokkal a mozgáskorlátozott emberekkel, akik jelentkeznek a „Korlátok nélkül” 

programba, 

 a mentoráltak eszközhöz jutási folyamatának támogatása, koordinálása, a 

bevonással kapcsolatos adminisztráció, 

 sorstársi rehabilitációs mentorálás felajánlása, és tanácsadás, 

 a mentoráltak támogatása az info-kommunikációs eszközök használatában, 

szükség esetén a projekt egyéb szakembereink bevonása (pl.: helpdeskes, 

központi módszertani munkatárs), 

 célcsoporttagokkal kérdőívek felvétele, adminisztráció. 

 

2. Együttműködés a szolgáltatási pontokkal: 

 szoros együttműködés a MEOSZ megyei tagszervezeteivel,  

 a szolgáltatási pontok munkájának támogatása, 

 tájékoztatás, információnyújtás a projektről az IKT alkalmazásáról, azoknak az 

embereknek, akik a szolgáltatási pontokon keresztül érdeklődnek. 

 kapcsolati háló kiépítése köznevelési intézményekkel, civil szervezetekkel, 

szociális, család- és gyermekvédelmi 

intézményhálózattal, egészségügyi 

szervezetekkel, stb., 

 közszolgáltatást ellátó intézmények 

megkeresése az ügymenetek 
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feltérképezése céljából, velük jó kapcsolat kiépítése, 

 a bevont személyek felkészítésének koordinációja, a célcsoport felkészítési 

alkalmainak megszervezése,  

 közszolgáltató intézmények dolgozóinak érzékenyítő tréningjeinek szervezési 

feladataiban való részvétel.  

 

3. Együttműködés a MEOSZ Központtal: 

 folyamatos kapcsolattartás a hálózati koordinátorral, 

 a program folyamatos értékelése és a program formálásban közreműködés, 

 saját munka adminisztrálása, 

 részvétel az esetmegbeszéléseken, 

 a projekt honlapjának aktív használata és a honlap használatának támogatása 

a célcsoport és a közszolgáltatási szakemberek számára 

 

 

A kiválasztás, jelentkezés menete: 

1. A sorstársi rehabilitációs mentor jelölt jelentkezik a képzésre legkésőbb 

2018. május 31-ig. A beérkezett pályázati adatlap és önéletrajz elbírálása a 

MEOSZ központban folyik. 

2. Második körben az interjúztatás történik online módon. 

3. Szövetség egyeztet a szolgáltatási pontokkal és tagegyesületekkel a 

képzésbe bevont személyről. 

A jelentkezőknek nem kell a MEOSZ tagegyesületivel kapcsolatba lenniük, 

azonban kiválasztásukat érintően a MEOSZ megyei tagszervezetével együtt 

hozunk döntést. A mentorok munkavégzésének egy részét tölthetik a 

szolgáltatási ponton, vagy a másik megyében működő tagszervezetnél is, ha 

földrajzilag ez indokolt. 

4. Jelentkezők értesítése várhatóan június 20-ig történik meg. 

5. Képzés 2018. július folyamán lesz. 

6. Ahhoz, hogy sorstársi rehabilitációs 

mentor lehessen, el kell végeznie a 

MEOSZ által indított akkreditált 

sorstársi rehabilitációs mentor 

képzést, melynek sikeres teljesítését 

követően tanúsítványt kap. 
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A végzett sorstársi rehabilitációs mentorok közül, az adott térség tagegyesületével 

együtt kiválasztva, minimum 40 főt a MEOSZ munkaviszony keretében foglalkoztatja, 

várhatóan 2018.09.01-től 28 hónapra határozott időtartamra, heti 10, 20, 30 vagy 40 

órás munkaidőben. A munkavégzés rugalmas, hiszen a tagegyesülethez és a 

mentoráltak otthonában is meg kell jelenni, a munka egy része otthonról is 

végezhető, de mobilitást kíván. 

 

Amit nyújtunk, az alkalmazásba kerülő mentoroknak: 

 határozott idejű munkaszerződés (2018. 09.01- 2020.12.31-ig), 

 innovatív programban való részvétel, fejlődés lehetősége, folyamatos szakmai 

támogatás, 

 rugalmas munkavégzés, 

 a projektben felmerülő útiköltség térítése,  

 lap-top biztosítása. 

 

 

Elvárások: 

 középfokú végzettség (szakiskola, gimnázium, szakközépiskola) 

 mozgássérültség 

 felhasználói szintű számítógép ismeret 

 

 

A képzésről bővebben: 

A képzés a sorstársi rehabilitációs mentor feladatra készíti fel a jelentkezőket. A 

képzés és annak sikeres elvégzése feltétele a későbbiekben történő alkalmazásnak.   

Létszám: min. 40 – max. 80 fő 

Tervezett kezdés: 2018.07.01. 

Időtartam: 5 alkalom (4 db 1 napos és 1 db 2 napos blokk) 

A képzés úti- valamint szállás és étkezési költségét a MEOSZ finanszírozza.  

 

A pályázathoz szükséges dokumentumok: 

 önéletrajz 

 hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap  

 végzettséget igazoló dokumentum 
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Előnyt jelent: 

- korábbi, hasonló területen szerzett jártasság, mozgássérültekkel kapcsolatos 

önkéntes munka vagy munkatapasztalat 

- MEOSZ tagság 

 

A jelentkezés elbírálásának menetéről, munkavégzésről: 

A MEOSZ a megyei tagegyesülettel együtt dönt a mentorok képzését és felvételét 

illetően, hiszen a munkavégzés miatt együttműködést kell kialakítani szolgáltatási 

pontokkal, azonban a munkaviszony a MEOSZ központtal köttetik és a munkáltatói 

jogokat a Szövetség gyakorolja. 

 

Jelentkezési határidő: 

 2018.05.31. 

A pályázathoz szükséges eredetiben aláírt, szkennelt dokumentumokat pdf 

formátumban elektronikus úton az oktatas@meosz.hu címre kérjük eljuttatni. 

mailto:oktatas@meosz.hu

