
Motiváció Alapítvány – Zalabai Péterné 

Milyen célt szolgál az esettanulmány? 
 
A Motiváció Alapítvány 1991. májusában jött létre az önálló életvitel 
megvalósítását segítő szolgáltatások biztosítására. Küldetésének tekinti, 
hogy szolgáltatásaival elősegítse a speciális szükségletű emberek 
társadalmi beilleszkedését és hozzájáruljon az egyenrangú 
állampolgári élet megvalósításához.  

Miért jó gyakorlat? 

Szakmai szervezetekkel való együttműködésre, kapcsolatrendszerre 
alapozva képeztek és helyeztek el hátrányos helyzetű munkavállalókat 
az egészségügyi és szociális szférában a célcsoport érdekképviseletében 
tapasztalt Közéleti Roma Nők Egyesületének közreműködésével.  

A jó gyakorlat tartalmi leírása 

A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése című 
pályázati programban 17 aktív korú, alacsony (8 osztályos 
végzettségű) vagy elavult képzettségű budapesti nő számára tartottak 
OKJ-s bizonyítványt adó szociális gondozó-ápoló képzést. A projekt a 
szociális gazdaság területén, elsősorban személyi segítő munkakörben 
kívánta a jelentkezőket elhelyezni 

Mintegy 100 fő toborzását, munka-alkalmassági szűrését (pszichikai, 
fizikai) és kiválasztását vállalták, és ebből 17 fő részére kívántak képzést 
és elhelyezkedési lehetőséget biztosítani.  
A program két fázisban valósult meg.  Az I. szintű gyakorlat egy féléves 
intenzív szakmai tanfolyam volt, ezen kívül hajléktalanszállón, 
gyermek- és ifjúságvédelmi intézetben, a Mozgássérültek Állami 
Intézetében ismerkedtek jövendő gondozottjaik sokszor megdöbbentő 
életútjával és jelenlegi egészségügyi, mentális és fizikai állapotával.  

A II. szintű gyakorlaton már tevékenyen kapcsolódtak az ápolás, 
gondozás gyakorlati tennivalóiba, ismerkedtek az egészségügyi 
intézmények viszonyaival, a rehabilitációs intézmények körülményeivel, 
majd a III. szintű gyakorlaton a támogató szolgálatok működését is 
megtapasztalhatták. A végzettek különböző alapítványoknál és 
csecsemőotthonoknál helyezkedtek el, ahol mint személyi segítők 



dolgoznak, megkönnyítve a fogyatékossággal élő gyerekek, illetve felnőttek 
életét. 

Sajátos, egyedi elemek 

Elsősorban az alacsonyabb iskolai végzettségű, elavult képzettséggel 
rendelkező nőkre fókuszáltak, fontos célként határozták meg az elvált, 
gyermeküket egyedül nevelő anyák elhelyezkedését, munkába állását.  A 
nők örökölt gazdasági hátrányaira és elavulttá vált képzettségeire 
irányult a változtatás szándéka. Kiemelten törekedtek az önbecsülés 
helyreállítására, és a piacképes ismeretek átadására. A résztvevők a 
képzés és pszicho-szociális támogatás mellett olyan szervezeti 
környezetet tapasztaltak meg, ahol az új munkakörükhöz szükséges 
személyes motivációt is megélhették. A résztvevők bármilyen 
problémájukkal fordulhattak mentoraikhoz a program egész 
időszakában. A későbbiekben ők voltak segítségükre az 
elhelyezkedésben és a munkahely megtartásában is a munkakezdés után 
fél évig. 

Nők és férfiak társadalmi egyenlősége 
 
A bevont roma származású nők projektben való tartós részvételéhez a 
Roma Nők Közéleti Egyesülete nyújtott nagy segítséget abban, hogy a 
család elengedje nőtagjait a képzésre A tradicionális roma családmodell 
ezt nehezen tudta elfogadni. Az egyéb szolgáltatások révén sikerült a 
gyermeküket egyedül nevelő nőket is aktívan bevonni a képzésbe.   
Az eredmények, az elért érdemjegyeik alapján mind a 17 hallgató szép 
eredménnyel tett záróvizsgát. Tanáraik elismerően nyilatkoztak 
képességeikről és hozzáállásukról (hiszen többnyire gyermeküket 
egyedül nevelő nőkről van szó, akiknek nem kis megterhelést jelent a 
tanfolyam végzése), s eddig a gyakorlati helyszínekről sem érkezett 
kifogás. A projekt legfontosabb eredménye a résztvevő személyek 
számára az eltartotti állapotból való kiemelkedés, és a piacképes 
végzettség megszerzése révén.  


