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Zalai Hírlap 

 

Segélyek helyett munka 

 

Megoldás munkáltatóknak és megváltozott munkaképességű munkavállalóknak ez a 4M 

program. Brit-magyar együttműködés keretében zalai kísérleti modellként nagyszerűen 

bevált. Ma már három másik megyében is alkalmazzák. 

Az angliai bevált módszer alkalmazására kiképzett magyar szakemberek segítségével az 

ügyfelek zömmel ötven-hatvan százalékos rokkantságú emberek, akik szinte lemondtak arról, 

hogy visszajutnak egyszer a munkahelyekre megmaradt munkavégző képességeire alapoznak. 

No, és persze azokra a munkaadókra is nagy szerep hárul, akikből még nem tűnt el a 

megváltozott munkaképességűek iránti megbecsülés. 

A néhány évvel ezelőtt Zalában elkezdett módszer elsajátítása angol tréningek sorozata után 

úgy tűnik, hogy bevált, hozta a várt eredményeket. 

Kiss Andrea rehabilitációs tanácsadó tájékoztatása szerint a 4M program célcsoportjai 

közösen vitték sikerre az ügyet. Kezdetben Nagykanizsa és Zalaszentgrót, majd újabb 

személyi tanácsadók kiképzésével és belépésével Zalaegerszeg, Zalalövő és Keszthely 

városokban illetve térségükben is elindult a szolgáltatás. Sőt, ez év májusában Győr-Moson-

Sopron, Somogy és Baranya megyékben újabb hat személyi tanácsadóval kiszélesedett a 4M 

program alkalmazási területe. 

A 4M szolgáltatás előnyei közé sorolható, hogy ingyenes és önkéntes, bármelyik célcsoport 

számára könnyen hozzáférhető. Rugalmas, személyre szabott a szolgáltatás, nincs hivatali 

formula. Megbízható, pontos szakértelem biztosítja a megfelelő munkavállalót a megfelelő 

munkakörbe. A partnerkapcsolat meglehetősen széles körű. 

A brit modell alapján Zalában a kezdetektől ez év szeptemberéig 658 megváltozott 

munkaképességű embernek igyekeztek segíteni, közülük 259-en el is helyezkedtek. A másik 

három megyében májustól szeptemberig 82 ügyféllel foglalkoztak, az elsődleges munkaerő-

piacon 9-nek sikerült munkahelyet találni. Az elhelyezkedések nagyon változatos 

munkaköröket jelentenek, s a tapasztalatok szerint legtöbbszőr a betanított munkakörbe 

vesznek fel megváltozott munkaképességű embereket. 

A zalaiak nem véletlenül mondják, hogy a 4M hosszú távú eredményességét az elégedett 

ügyfél és munkáltató jelenti.  

Szlogenjük: A legjobb reklám az elhelyezett ügyfél! 
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Weborvos 

 

Akadálymentes közterek Szolnokon 

 

Harmincnyolcmillió forintot nyert pályázaton Szolnok város a közterületek 

akadálymentesítésére. 

 

http://www.weborvos.hu/


Az elnyert támogatásból 30 helyen könnyítik meg az idős emberek, a mozgássérültek és a 

babakocsival közlekedő kismamák mozgását. Az akadálymentesítés kettős célt szolgál. A 

járókelők kényelmének növelése mellett közmunka-programként átlagosan 20 embernek ad 

munkát. 

 

Szolnok utcáin, terein bőven van még alakítani való, hogy kényelmesebb, veszélytelenebb 

legyen a fogyatékkal élők számára a közlekedés. A 38 millió forintos program célja az 

épületeken kívüli akadálymentesítés, főleg járdák, járdaszegélyek, gyalogosátkelők 

átalakításával. 

 

A megyeszékhelyen harminc olyan helyet jelöltek ki, ahol ez még megoldásra vár. A pályázat 

kedvező feltételekkel biztosítja a munkálatokhoz szükséges forrásokat, az önrész mindössze 

félmillió forint. 


