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Felhívás 

A „Korlátok nélkül-mozgáskorlátozott emberek 

infokommunikációs akadálymentesítése 2022” keretében 

sorstársi rehabilitációs mentor munkakör betöltésére és azt 

megelőző sorstársi rehabilitációs mentorálás képzésen történő 

részvételre 

Budapest, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár- Bereg 

megyei jelentkezők számára 

 
 
 

A MEOSZ „Korlátok nélkül” programjáról 

 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége az EFOP 1.1.5-17-2017-00004 

a „Korlátok nélkül – mozgáskorlátozott emberek info-kommunikációs akadálymentesítése” 

című, pályázatával a mozgáskorlátozott emberek környezetének info-kommunikációs 

akadálymentesítésének módszertanát adaptálta és fejlesztette ki, annak érdekében, hogy a 

célcsoport közszolgáltatásokhoz való hozzáférése javuljon. 

A hároméves kísérleti program során kutatással, hatékony, szükségletorientált módszertan 

kidolgozásával arra kerestük a választ, hogy a célcsoport számára biztosított laptopok, 

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

szoftverek, stb.), hogy segíthetik leginkább a mozgássérült emberek önrendelkező életét. 

A projekt kiemelt célja volt, hogy egy országos sorstársi rehabilitációs mentori hálózatot építsen 

ki, mely képzésekkel, szakmai tartalommal megerősítve fenntartható szolgáltatássá fejlődhet. 

2021-ben az EFOP projektben kidolgozott szolgáltatásokat vittük tovább, a MEOSZ portálon 

keresztüli távsegítség szolgáltatást, a mentori segítségnyújtást, IKT-Helpdesk támogatást és 

szomatopedagógia segítségnyújtást biztosítottunk a súlyosan mozgáskorlátozott személyek 

számára. Új szolgáltatási elemként jelent meg az akadálymentesítési támogatás, jogi 

segítségnyújtás. 

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. 
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A sorstársi rehabilitációs mentoroknak fontos szerepük van abban is, hogy a segítsék a 

projektbe bevont mozgáskorlátozott emberek és a szakemberek közötti kommunikációt. 

 
A sorstársi rehabilitációs mentorok munkájának háttértámogatását a MEOSZ 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. 

 

 
Jelentkezés a sorstársi rehabilitációs mentorálás 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 megvalósításában, fejlesztésében, mellyel 

hosszútávon is segítséget nyújthat sorstársainknak! 

 
 

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. 

A sorstársi rehabilitációs mentor feladatai: 
1. Mentorálás, kapcsolattartás a célcsoporttagokkal: 

− potenciális mentoraitok felkutatása, bevonása a programba 

− kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás – személyesen és a MEOSZ Portálon 

keresztül - azokkal a mozgáskorlátozott emberekkel, akik jelentkeznek a 

„Korlátok nélkül 2022” programba, 

− sorstársi rehabilitációs mentorálás felajánlása, és tanácsadás biztosítása 

− a mentoráltak támogatása az info-kommunikációs eszközök használatában, szükség 

esetén a projekt egyéb szakembereink bevonása (pl.: helpdeskes, hálózati 
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koordinátorok, gyógypedagógusok és jogászok), 

− 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 feltérképezése 

céljából, velük jó kapcsolat kiépítése, 

− a bevont személyek felkészítésének koordinációja, a célcsoport felkészítési 

alkalmainak megszervezése, 

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 MEOSZ portál 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 2022. 

február 5-ig. A beérkezett pályázati adatlap 

és önéletrajz elbírálása a MEOSZ 

központban folyik. Második körben az 

interjúztatás történik online a területileg 

illetékes MEOSZ tagszervezer 

munkatársainak bevonásával, ZOOM-on 

keresztül. 
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2. A 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. 

3. Jelentkezők értesítése folyamatos, de legkésőbb február 28-ig történik meg. 

4. Ahhoz, hogy sorstársi rehabilitációs mentor lehessen, el kell végeznie a MEOSZ által 

indított sorstársi rehabilitációs mentor képzést. 

A végzett sorstársi rehabilitációs mentorokokat a MEOSZ munkaviszony keretében 

foglalkoztatja, határozott idejű munkaszerződéssel, heti 20 órás munkaidőben. A 

munkavégzés rugalmas, a tagegyesülethez és a mentoráltak otthonában is meg kell jelenni. A 

munka egy része otthonról is végezhető, online a portál, vagy más eszközök segítségével, de 

mindenképpen mobilitást kíván. A munkavégzés során felmerült utazási költségeket a program 

megtéríti. 

 
 
 

Amit nyújtunk, az alkalmazásba kerülő mentoroknak: 

− határozott idejű munkaszerződés (a képzést követően, 2022.12.31-ig), 

− innovatív programban való részvétel, fejlődés lehetősége, folyamatos szakmai támogatás, 

− rugalmas munkavégzés, 

− a projektben felmerülő útiköltség térítése, 

− munkaeszközként laptop biztosítása 

 
 

Elvárások: 

− minimum középfokú végzettség (szakiskola, gimnázium, szakközépiskola) 

− mozgáskorlátozottság (a feladat sorstársi jellege miatt) 

− felhasználói szintű számítógép ismeret 
− önálló munkavégzés 

− proaktív hozzáállás 

− nyitottság 

− empátia 

− segíteni akarás 

− támogató attitűd 

− ítélkezésmentes attitűd 

− együttműködőkészség 

− jó kommunikációs készség szóban és írásban 
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− nyitottság az állandó fejlődésre, továbbképzésekre 

 

 
A képzésről bővebben: 

A sorstársi rehabilitációs mentorálás képzés a sorstársi rehabilitációs mentor feladatra 

készíti fel a jelentkezőket. A képzés és annak sikeres elvégzése feltétele a későbbiekben 

történő alkalmazásnak. 

Tervezett kezdés: 2022. február 

Időtartam: körülbelül 1 hónap online és e-learning oktatás 

A pályázathoz szükséges dokumentumok: 

− önéletrajz 

− hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap, amely az alábbi linken 

elérhető: LINK 

− végzettséget igazoló dokumentumok másolata 

 
 

Előnyt jelent: 

- korábbi, hasonló területen szerzett jártasság, mozgássérültekkel kapcsolatos önkéntes 

munka vagy munkatapasztalat, mentori, tanácsadói munkakörben szerzett tapasztalat 

- MEOSZ tagság 

 
 

Jelentkezési határidő: 

2022.02.28. 

A pályázathoz szükséges eredetiben aláírt, szkennelt dokumentumokat pdf 

formátumban elektronikus úton szolgaltatasszervezo@meosz.hu címre kérjük eljuttatni. 
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