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Köszöntjük olvasóinkat! 

Munkáltatói hírlevelünknek immár a második száma jelenik meg. 

Hasznos információk rovatunkban a hozzánk beérkező munkáltatói kérdésekre
reagálva folyatatjuk előző hírlevelünk témáját, bemutatjuk a megváltozott
munkaképességű státuszt igazoló dokumentumok típusait. 
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Inspiráló történetek és jó példák rovatainkban megismerhetik Bertyák Bence, a
látássérült fotós történetét és a Grundfos Magyarország neurodiverz személyek
foglalkoztatásához kapcsolódó ígéretes gyakorlatát.  

Nemzetközi kitekintés rovatunkban a fogyatékossággal élő emberek vásárlási
szokásairól írunk egy az Egyesült Királyságban lebonyolított kutatás eredményei alapján. 

A mostani hírlevélben mi is kérdezünk! Egy mini kutatás segítségével szeretnénk feltárni,
hogy melyek azok a dogok, amik a cégeknek a legnagyobb kihívást jelentik a megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódóan. 

Kérjük, ha az ismeretségi körében van olyan személy, aki számára hasznos lehet
kiadványunk továbbítsa neki a feliratkozás lehetőségét. Amennyiben a Hírlevélhez
kapcsolódóan kérdése vagy észrevétele van, kérjük jelezze felénk az mmk@salvavita.hu
e-mail címen. 

Olvassa el újra előző számunkat, melyet a gombra kattintva ér el.

Hasznos információk
Ki minősül megváltozott
munkaképességűnek? - 2.rész 

Előző hírlevelünkben azt a kérdést jártuk
körbe, hogy a jogszabályok szerint ki
számít megváltozott munkaképességű
munkavállalónak. Cikkünk folytatása arról
szól, hogy milyen dokumentumokkal lehet
igazolni a megváltozott munkaképességű
státuszt, honnan tudhatjuk, hogy egy adott
dokumentum megfelelő és érvényes? 

Mini kutatás
várjuk a válaszokat 

Fontosnak tartjuk, hogy tevékenységünket
a munkáltatói igényekre reagálva
végezzük, ennek érdekében egy rövid
kérdőív kitöltésére invitáljuk olvasóinkat. A
kitöltés csupán két percbe telik, nekünk
azonban hatalmas segítség! Arra
keressük a választ, hogy mi jelenti a
legnagyobb kihívást a cégek számára a
megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatásához kapcsolódóan?

előző Hírlevél
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Inspiráló történetek
Bertyák Bence a "vak fotós" 

Elsőre senki nem gondolná, hogy egy
majdnem teljesen vak embernek a
fényképészet lehet a szakmája, pedig van
rá példa. Magyarország első hivatásos
látássérült fotósa, Bertyák Bence egyedi
látásmóddal készíti képeit. Podcast
sorozatunk aktuális részében hivatásáról,
a fotózásról, az elfogadásról és a
generációs különbözőségekről
beszélgettünk vele. 

Jó példák
Speciális tehetségprogram a Grundfosnál 

A sokszínűség fontos érték, melynek
jegyében egyre több munkahely fordít
figyelmet a neurodiverz emberek
munkahelyi inklúziójára. Mostani
hírlevelünkben a Grundfos Magyarország
speciális tehetségprogramjáról
olvashatnak, melynek során autizmussal
diagnosztizált jelölteket toboroztak és
illesztettek be szervezetükbe.

Nemzetközi kitekintés
a fogyatékossággal élő emberek vásárlási
szokásai 

2021-ben az Open Inclusion egy kutatást
végzett a Microsoft támogatásával annak
érdekében, hogy feltérképezzék mit és
miért vásárolnak a fogyatékossággal élő
fogyasztók. Cikkünkben a kutatási
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összefoglaló alapján mutatjuk be az
eredményeket.

Érdekességek 
    Fogyatékossággal élő trénerek? Igen!

Szervezetünk vezetésével olyan tananyag készül, ami fogyatékossággal élő embereket
készít fel tréneri feladatok ellátására. Mert hisszük, hogy a képességek számítanak, nem
az, hogy valaki milyen fogyatékossággal él. A Train the Competent projektről legújabb
blogbejegyzésünkben olvashatnak az érdeklődők.

Ezt az e-mailt azért kapta, mert korábban feliratkozott a Salva Vita Alapítvány hírlevelére. 
Amennyiben nem szeretne több hírlevelet kapni kattintson ide vagy jelezze leiratkozási szándékát az

mmk@salvavita.hu e-mail címen.
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