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Dolgozói Klubok
Az alapítvány három dolgozói klubot működtet évek óta. Kéthetente találkozunk munka után, közös
programokat szervezünk. A három klub összlétszáma kb. 45 fő. 2019-ben összesen 48 klubfoglalkozás
és 2 közös klub valósult meg. A klubfoglalkozásokat az Alapítvány magán- és céges adományokból
valósította meg.
A nyár során szünetelnek a klubok. A szakmai munka fenntartása érdekében és a klubosok nagy
örömére a korábbi évekhez hasonlóan 2019 nyarán is 4 napos tábort szerveztünk az érdeklődő
klubtagoknak, melynek során három munkatársunk kíséretében a Strázsa Tanyán vehettek részt
különböző programokon.
A Dolgozói Klubok részben a munkaerő-piaci szolgáltatásunkban résztvevő ügyfelek utókövetésére,
részben közös szabadidős programok megvalósítására szolgálnak. Számos ügyfelünk közel, vagy több
mint 10 éve rendszeres résztvevője a klubfoglalkozásoknak.
A program 2018. január – december időszakban, adományokból valósult meg.

Munkáltatóknak nyújtott szolgáltatások
2019 során is törekedtünk arra, hogy a segítségünkkel elhelyezkedett ügyfelekkel és az őket
foglalkoztatókkal szorosan együttműködjünk. Ügyfeleink tevékenységét folyamatosan nyomon
követjük, a munkáltatók számára tanácsadási alkalmakat biztosítunk. Emellett tovább bővítjük
azoknak a cégeknek a körét, amelyek a társadalmi felelősségvállalásban élen járnak, vagy
szeretnének ebbe a folyamatba bekapcsolódni. Ebben az évben 4 alkalommal tartottunk nagyszabású
személetformáló rendezvényt, és két nagyvállalat teljes körű átvilágítására is sor került. A
fogyatékossági audit jó alapot teremt a további együttműködésre, a fogyatékos munkavállalók
elhelyezkedési lehetőségeinek felmérésére, több sikeres munkaközvetítés is történt ebben az
időszakban. Megbízást kaptunk olyan tréneri feladatok elvégzésére, amely egy cég saját HR
szakembereinek továbbképzését segítette elő, a fogyatékos emberek befogadása és alkalmazása
érdekében. Számos alkalommal tudtunk a hozzánk forduló munkáltatók számára személyesen,
telefonon vagy elektronikus úton információt nyújtani a megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban.
2019-ben körülbelül 20 céggel vettük fel a kapcsolatot és további kb. 40 olyan munkáltatóval
dolgoztunk együtt, akikkel már korábban is volt kapcsolatunk.

Fogyatékosság-barát Munkahely elismerés
A 2019-es év folyamán nem volt lehetőség a Fogyatékosság-barát Munkahely pályázat – szokásos
formában történő - meghirdetésére. A Díj adományozó testülete ezért úgy döntött, hogy ebben az
évben csak a 2018-ban bevezetett egyéni díjak kerülnek átadásra.
Ezen kívül, az elmúlt 10 év nyertes pályázatai alapján a Díj Adományozó Testülete elismerésben
részesítette azt az 5 szervezetet, amelyek az elmúlt évtizedben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a
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megváltozott munkaképességű/fogyatékossággal élő emberek munkavállalásának elősegítése
területén (Champion 2010-2019 Díj).
A Példakép, a Munka-Társ és a Champion 2010-2019 Díjak 2019 decemberében, a Jobb Velünk a Világ
Gálaest keretében kerültek kiosztásra: a rendezvényen összesen 4 munkavállaló részesült Példakép
Díjban, 3 munkavállaló kapott Munka-Társ Díjat, 5 szervezet pedig Champion 2010-2019 Díjat
vehetett át.
A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai
Központ "A megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját segítő programok
támogatása" (kód: FOGLALKOZTATÁS 2019/G) programja keretében valósult meg.

Segítő Vásárlás program
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2010-ben indította el a Segítő Vásárlás programot, hogy felhívja
a közvélemény figyelmét a fogyatékkal élő emberek közreműködésével készített kiváló magyar
termékekre és szolgáltatásokra. A programot 2013-tól a Salva Vita Alapítvány koordinálja.
Ugyanebben az évben került bejegyzésre a programhoz kapcsolódó védjegy is. A védjegyet a
megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató akkreditált, védett munkáltatók
használhatják termékeiken, tanúsítva, hogy ezek a termékek megváltozott munkaképességűek
közreműködésével készültek.
2019-ben is folytattuk a program országos megismertetése érdekében kifejtett PR és kommunikációs
tevékenységet.
5 országos jelentőségű rendezvényen vettünk részt (Piacok Napja (2 alk.), Jobb velünk a világ Gálaest,
Szeglet Közösségi Tér megnyitó, Nick Vujicic Bp Aréna);
összesen 9 rendezvényt (vásárt, szakmai találkozót) szerveztünk;
27 darab sajtómegjelenést értünk el az országos és regionális médiában;
Dizájn díjat gyártottunk a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola részére;
A Segítő Vásárlás webáruház termékei megjelentek a Szeglet Közösségi Térben. 2019. októbertől a
webáruház átvételi pontja itt üzemel.
A Segítő Vásárlás webáruház (https://bolt.segitovasarlas.hu/) 2019 végén 230 terméket kínál. 2019ben 8 termékcsalád terméke került forgalmazásra a webáruházban.
A projekt megvalósítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. a FOGLALKOZTATÁS 2019 kódjelű „Megváltozott
munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása” című
pályázati program támogatta.
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SEEDS 2.0 program
Részt vettünk egy fél éves üzletfejlesztési programban, amelynek során:
A MOL és az Accenture vállalatok számára új termékeket fejlesztettünk (füzetek, jegyzettömb,
magpapír, kulcstartó). A termékeket a Segítő Vásárlás védjeggyel rendelkező, megváltozott
munkaképességű embereket foglalkoztató műhelyek készítettek. A termékek bekerültek a SV
webáruház termékkínálatába is, bárki számára megvásárolhatók.
Kidolgoztunk egy együttműködési modellt a céges megrendelők - alapítványunk - kreatív tervező szociális műhelyek - webáruház átvevőhely viszonylatában, melyek biztató lehetőségeket kínálnak
további terméktervezési és termékfejlesztési projektek megvalósítására.
A projekt megvalósítását az ERSTE Bank SEEDS programja támogatta.

Neked MUNKA, nekem ÁLOM! program
A Neked MUNKA, Nekem ÁLOM! program lehetőséget ad fogyatékos emberek és munkáltatók
kötetlen találkozására egy nyílt nap keretében. Program célja, hogy lehetőséget nyújtson személyes
találkozásra, egymás megismerésére és kölcsönös tapasztalatszerzésre.
E speciális napon a programra jelentkező fogyatékos emberek egy őket érdeklő munkahelyen,
hozzájuk közel álló munkakörben töltöttek el egy napot, egy ott dolgozó munkatárs napját nyomon
követve. A munkahelyekre a szervezetek által felkészített kísérőkkel érkeztek a fogyatékos
résztvevők, akik az egész napos munkát segítették.
2019-ben május 16-23-a között került sor a Neked MUNKA, Nekem ÁLOM! Napok megrendezésére
országszerte. Budapest mellett mind a 19 megyében voltak “álomnapok”, melynek révén 228
fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű ember próbálhatta ki magát egy-egy munkahelyen
(összesen 185 munkáltatónál).
A program budapesti megvalósításáért a Salva Vita Alapítvány, vidéki kivitelezéséért a pályázat
konzorciumi tagjai, 14 civil szervezet volt a felelős.
A program országos médianyilvánosság mellett, a tv és rádió csatornák, on-line és nyomtatott sajtó
bevonása mellett zajlott, így az érintetteken túl a tágabb társadalom is értesült a program céljairól és
eredményéről, támogatóiról.
A magyar Neked MUNKA, nekem ÁLOM! Nap illeszkedett az európai DuoDay kezdeményezéshez is,
melynek keretében összesen 11 európai ország valósított meg Job Shadow Day vagy DuoDay típusú
programot.
A programot 2019-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. FOGLALKOZTATÁS 2019 kódjelű „Megváltozott
munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása” című
pályázati program támogatta.
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Adj egy ötöst! program
Közös kirándulás mozgássérült személyekkel, tánc és süteménysütés vak gyerekekkel, akadályverseny
értelmi sérült emberekkel – és még 100 hasonló együttlét. Ez az Adj egy ötöst! program: diákok, akik
fogyatékossággal élő társaikkal közösen, saját maguk által megálmodott programot váltanak valóra. A
résztvevők a gyakorlatban tanulhatják meg empatikus kapcsolatok kialakításának módját, miközben
személyes, életre szóló élményeket is szerezhetnek.
A 2018/2019-es tanévben a programokon 3 130 fő vett részt, ebből 966 fő tapasztalati szakértő,
illetve segítő szülő volt. A megvalósult programok által közvetett módon elért emberek száma
átlagosan 3-4 fő (családok), így óvatos becslés szerint is több mint 11 ezer emberhez biztosan elért az
Adj Egy Ötöst! célja.
A 2018-ban meghirdetett és megvalósított programokat 2019. májusában értékelte a zsűri, melyek
közül 12 csapatot díjazott. 2019. május 24-én Budapesten, a Groupama Arénában nagyszabású,
színes programokkal dúsított díjátadó gála keretében került átadásra a nyereményük, egyenként
400.000 Ft, melyet közös kirándulásra és egyéb szabadidős programra költhettek.
Az előző évek országos pályázatainak sikerére alapozva 2019 szeptemberében újra meghirdettük
általános iskolai felső tagozatos, és középiskolás diákcsoportok számára Adj egy ötöst! programunkat,
amelyre összesen 115 csapat nyújtott be programtervet.
A programot a Szerencsejáték ZRt. finanszírozta.

Önálló lakhatáshoz kapcsolódó életvitel komplex támogatása
A program keretében azokat a családokat támogatjuk, melyekben nagykorú, önálló lakhatás előtt álló
személyek és szüleik, családtagjaik élnek együtt, valamint a jelenleg is önállóan élő értelmi sérült
személyeket. Ügyfeleinknek személyre szabott komplex szolgáltatást nyújtunk, mely sikeres önálló
lakhatásukat és életvezetésüket támogatja, illetve teszi lehetővé.
Egy otthonsegítő szolgáltatás és hozzá kapcsolódó, azt megelőző képzés kidolgozásával és
tesztelésével célunk, hogy létrehozzunk egy modellprogramot, illetve azt bemutató, leíró
módszertani anyagot, amellyel olyan értelmi sérült, illetve autizmussal élő felnőtteknek tudunk
segíteni, akiknek adottak lakhatási és tárgyi feltételeik, és kevés támogatással képesek az önálló
életvitelre.
A projekt keretében együttműködést kezdeményeztünk az ausztriai Chance B szervezettel. Cél: az
általuk alkalmazott jó gyakorlatok megismerése és alkalmazása a hazai körülmények között.
A programot 2019-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. FOF 2019 kódjelű pályázati programja támogatta.
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Szülőcsoport értelmi sérült és/vagy autista fiatalokat nevelő szülőknek
A program keretében fogyatékos felnőttel együtt élő családtagok, szülők támogatását célzó aktív
szülőcsoport életre hívása valósult meg. Ebben a csoportban ismereteket és információkat nyújtunk a
résztvevőknek adott élethelyzettel összefüggő aktuális kérdésekben.
A foglalkozások tematikus formában, havi rendszerességgel kerültek megszervezésre, ahol különböző
aktuális témákat dolgozunk fel. Minden alkalom egy adott, előzetes igényfelmérés során megadott
témát jár körbe egy-egy szakértő meghívásával és/vagy külső helyszín meglátogatásával. Az
információnyújtáson és tanácsadáson túl a szülőcsoport önsegítő, támogató csoportként működik,
lehetőséget adva a hasonló élethelyzetben élő emberek kapcsolatteremtésére, és a közös
nehézségek megbeszélésére, közös megoldások kidolgozására.
A programot 2019-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. SZÜLŐ 2019 kódjelű pályázati programja támogatta.

SZEGLET Kávézó, Közösségi tér és rendezvény központ
A 4 éves projekt második éve a korábban a projekt keretében megvásárolt épület felújításának
jegyében telt. A belső tereket átalakítottuk az új funkcióknak megfelelően. A víz, villany és fűtés
rendszereket teljes egészében kicseréltük. A kevesebb szakértelmet igénylő feladatok egy részét, a
külső homlokzat újra festését, a belső terek nagy részének kifestését, tereprendezést társadalmi
munkában, önkéntesek segítségével végeztük. Berendeztük és a szükséges gépekkel felszereltük a
zöldségfeldolgozó -, a textilnyomtató- és a barkácsműhelyt, a fotó stúdiót, a kávézót és a 70 fős
rendezvénytermet. November 15-én megnyitottuk a SZEGLET KÁVÉZÓ és KÖZÖSSÉGI TÉR névre
keresztelt intézményt. A műhelyekben megkezdődött a termelés, a lakosságnak megrendezésre
kerültek az első workshop-ok. Felvettük az első megváltozott munkaképességű alkalmazottakat.
Létrehoztuk a Szeglet honlapját, Facebook oldalát. Jó munkakapcsolatot alakítottunk ki a XI. kerületi
Önkormányzattal.
A projektet a The Velux Foundations finanszírozza.

Szervezetfejlesztés
A szervezetfejlesztés célja olyan szervezeti működés létrehozása, amely a változásokra reagálva
jobban szolgálja az alapítvány hatékony, fenntartható és minőségi működését.
A szervezetfejlesztési folyamat során 2019-ben számos, a szervezeti átalakulást célzó egyeztetés
zajlott a külső szervezetfejlesztők és a teljes stáb ill. menedzsment részvételével. A folyamatot 2019
májusában egy 2 napos csapatépítés zárta.
A projekt megvalósítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által
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Erste - Pénzügyi tudatosság program
Erste bank évek óta együtt működik a civil szektor képviselőivel, és támogatja azokat a
kezdeményezéseket, melyek hozzájárulnak az esélyegyenlőség növeléséhez. 2019-ben az Erste bank
pályázatot hirdetett, melyben a pénzügyi tudatosság fejlesztésének innovatív megoldásait kutatta.
A Salva Vita Alapítvány a felhívás keretében olyan fejlesztő játékot dolgozott ki, amely a nem formális
tanulás eszközeivel hozza közelebb a játékosokat a hétköznapi életben szükséges problémamegoldó
gondolkodáshoz, a pénzügyekkel együtt járó, tervezést és döntést igénylő folyamatokhoz. A mindenki
számára könnyen érthető és kevés anyagi ráfordítással megvalósítható játék nemcsak az alapítvány
ügyfeleinek és a szakiskolák tanulóinak nyerte el tetszését, hanem a díjazottak közé is bekerült.
Így lehetőséget kaptunk a program folytatására, arra, hogy a játékos tanulás elemeit beépítsük a
támogatott lakhatást célzó programunkba, és hogy az alapvető pénzügyi ismereteket a tanulási
nehézségekkel küzdő fiatalok szélesebb köre számára is elérhetővé tegyük a jövőben.

NEMZETKÖZI PROJEKTEK
Upload Your Dreams!
Alapítványunk három másik európai országban működő szervezettel együtt valósította meg az
„UPLOAD YOUR DREAMS” Erasmus+ programot.
Partnereink:
Salva Vita Foundation, Budapest, Magyarország
ICEI Istituto Cooperazione Economica Internazionale, Milan, Olaszország
De Groene Kans vzw, Diksmuide, Belgium
Hisa! drustvo za ljudi in prostore so.p., Maribor, Szlovénia
A közösen megvalósított projekt fő célkitűzése az ún. NEET fiatalok ("Not in Education, Employment,
or Training") foglalkoztatottságának növelése a következő projekt tevékenységek megvalósítása
révén:




jó gyakorlatok (hátrányos helyzetű fiatalok foglalkoztatását célzó gyakorlatok) cseréje a
partnerszervezetek között
új módszerek tesztelése helyi viszonyok között (egy látott, megismert gyakorlat tesztelése
minden partnerországban új célcsoporttal)
tanulmánykészítés a kipróbált módszerek tapasztalatai alapján, mely más Európai Unió
területén működő szervezet számára is hasznosítható

2019-ben folytatódott a partnerek által kiválasztott Jó Gyakorlatok tesztelési fázisa. A Salva Vita
Alapítvány egy különleges városi séta módszertanának kidolgozására vállalkozott, melybe fogyatékos
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fiatalokat vont be, a hangsúly Budapest épített környezetén, és annak fogyatékossághoz kapcsolódó
vonatkozásain volt.
Ebben az évben disszeminációs eseményt is szervezetünk, ahol bemutattuk a projekt célját és
eredményeit, és a partnerekkel közösen elkészítettük a projekt Szellemi termékét, továbbá az utolsó
projekt találkozón Belgiumban lezártuk a projektet.
További információk a programról: http://uploadyourdreams.eu/
A program az Európai Unió Erasmus+ programjának társfinanszírozásával valósult meg.

Hopes-4-Low – Alacsonyan iskolázott, roma fiatalok támogatása a munkaerő-piacon
Alapítványunk partnerként vesz részt a projektben, a Budapest Intézet, a Bagázs Közhasznú
Egyesület, a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma, valamint a szlovák EPIC mellet. A program célja,
hogy alacsonyan iskolázott roma fiatalok számára kidolgozzunk egy olyan munkaerő-piaci programot,
amely a foglalkoztatásukat illetve társadalmi integrációjukat támogatja. Alapítványunk munkatársai a
munkaerőpiaci szolgáltatás módszertanának, az ahhoz kapcsolódó szakemberképzéseknek, valamint
a munkáltatók számára készülő érzékenyítő képzésnek a kidolgozásában vett részt. Emellett a
programban résztvevő szervezetek számára, igény szerint, szakmai szupervíziót biztosítottunk. A
program keretében 2019-ben:
Tájékozódtunk a cigány/roma kultúráról és a munkaadói tapasztalatokról a roma emberek
foglalkoztatásában.
Több alkalommal találkoztunk a Bagázs munkatársaival, hogy tanácskozzunk a tanácsadók és
koordinátorok tananyagáról.
Meglátogattuk a dányi, a bagi, valamint a szlovák partner meghívására a Nyitrán élő roma
közösséget.
A program az Európai Bizottság finanszírozásával valósul meg.

Train the Competent
Alapítványunk nyolc ország kilenc partnerszervezetének együttműködésében, koordináló
szervezetként valósítja meg a „Train the Competent” Erasmus + programot 2019. szeptember 1. és
2022.augusztus 31. között. A projekt célja a fogyatékos felnőttek foglalkoztatási esélyeinek növelése,
képességeik, kompetenciáik fejlesztése.
A programban résztvevő szervezetek: Salva Vita Alapítvány, Magyarország, AESD Románia, CRPG
Portugália, ESAT du Rangen Franciaország, FONIX AS, Norvégia, Theotokos Foundation, Görögország,
PUZW Lengyelország, Tolerance -Tréning Oktatási és Tanácsadó Kft. , Magyarország, WECIL Ltd.,
Egyesült Királyság.
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A projektpartnerek innovatív módszerű, legjobb gyakorlataikra épülő tréning anyagokat dolgoznak ki
és tesztelnek a fő célcsoport, a fogyatékos felnőttek képességeinek fejlesztéséhez. A „Train the
trainer” szakembereket, oktatókat készít fel arra, hogy fogyatékos felnőtteket társ-trénerekké
képezzenek. A „Train the co-trainer” a fogyatékos felnőtteknek készülő olyan moduláris képzési
tanterv, amely meglévő képességeikhez igazodva többféle utat, fejlődési lehetőséget nyújt ahhoz,
hogy társ-támogatóvá, társ-oktatóvá váljanak.
A projektindító találkozóra Portugáliában került sor 2019. novemberében.
A program az Európai Unió Erasmus+ programjának finanszírozásával valósul meg
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