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Zalai Hírlap 

 

Megváltozott képességgel 

 

Augusztus elsejével nyitotta meg új irodáját Lentiben a Gondoskodás Alapítvány. A zalalövői 

székhelyű civil szervezet elsősorban a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-

piaci gondjaira keres megoldást. 

A Gondoskodás Alapítvány a Szociális és Családügyi Minisztérium, illetve a Brit Munka- és 

Nyugdíjügyi Minisztérium által közösen létrehozott 4M program keretében ténykedik. Fő 

feladata, hogy a megváltozott munkaképességű személyeket visszajuttassa az elsődleges 

munkaerőpiacra, tudatta Pintér Antal, a civil szervezet vezetője. Az alapítvány - amelynek a 

zalalövői és a zalaegerszegi után, a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 

támogatásával Lentiben már a harmadik irodája nyílt meg - a program 2003-as indulása óta 

477 ügyfelet vont be a szolgáltatásba, közülük 208 személyt el is tudott helyezni az elsődleges 

munkaerőpiacon. 

- Alapvető követelmény a személyi tanácsadó munkájában, hogy a hozzánk fordult 

megváltozott munkaképességű embereket minden döntéselőkészítési munkába bevonja - 

sorolta tovább Pintér Antal. - Emellett a területen érdekelt résztvevőkkel teljesen újszerű 

partneri együttműködést hoztunk létre. Szolgáltatásunk során 57 partnerszervezettel és 185 

munkáltatóval vettük fel a kapcsolatot. 

A Gondoskodás Alapítvány már több éves tapasztalattal rendelkező tanácsadói, Lenk Imréné 

és Lukács Andrea arról számoltak be, hogy a munkáltatók idegenkednek a megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatásától, ezért főleg az ilyen profilú vállalkozásoknál tudnak 

elhelyezkedni. A program egyik célja épp a szegregáció elkerülése, tehát arra törekednek, 

hogy a náluk jelentkezőket ne csak a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató 

célszervezeteknél helyezzék el. Az irodahálózat bővítését az indokolta, hogy az elmúlt 

években Lenti térségéből többen is keresték velük a kapcsolatot. 

Az alapítvány lenti irodája a városra és vonzáskörzetére koncentrálja tevékenységét, mert a 

becslések szerint itt több száz megváltozott munkaképességű él. 

- Pontos adatot nem tudunk mondani, mert sehol nincs róluk kimutatás - magyarázta Mór 

Andrásné, az iroda tanácsadója. - Egyedül Lentiben találtunk egy nyilvántartást, mely szerint 

mozgáskorlátozott ellátásban 25 személy részesül. 

Az alapítvány egyelőre egy évre biztosítja Lentiben a szolgáltatást, ám valószínű, hogy a 

folytatásra is elő tudják teremteni az anyagiakat. 
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Hírextra 

 

Mozart-est a fogyatékkal élőkért 

 

Kocsis Zoltán vezényli a Nemzeti Filharmonikus Zenekart a Művészetek Palotájában október 

11-én rendezendő jótékonysági koncerten. Műsoron: Mozart Figaro házassága, nyitány, D-



moll zongoraverseny, D-Dúr serenata notturna és a D-dúr ("Haffner") szimfónia. Zongorán 

közreműködik Érdi Tamás. 

 

A jegyek váltásával a koncertre látogatók a Kézenfogva Alapítványt támogatják, amely évek 

óta mintegy 600 ezer, különféle fogyatékkal élő magyar állampolgárt segíti. 

 

További részletek a www.fogadj-el.hu vagy www.kezenfogva.hu honlapokon olvashatók. 


