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Fogyatékos személyeket támogató  
szolgálat – Alapelvei és az Ön szolgálata
Könnyen áttekinthető magyar  
nyelvű ismertető

Hungarian
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A füzet leírja a Fogyatékos személyeket támogató 
szolgálat 12 Alapelvét.

■ Az Alapelvek meghatározása

■ Miért fontosak az Alapelvek

■ Miként ellenőrzi az Ausztrál kormány az Alapelvek 
betartását

■ Mit határoznak meg az egyes Alapelvek

Megtalálja a

12 Alapelv leírását egy könnyen 
áttekinthető listán

a füzet végén találhatjuk

A füzet tartalmáról
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Kulcsszavak

Minőségi elvárás Fogyatékos személyek 
Munkaügyi Szolgálata

A fogyatékos személyeket 
támogató szolgálat 

alapelvei

Az a szó amely kifejezi, 
hogy valami mennyire jó.

Az a Szolgálat ahova 
segítségért fordulhat, hogy 
munkát találjon és azt 
megtartsa.

Az Alapelvek  
azok a szabályok, amelyek a 
szolgáltatónak meghatározzák 
milyen módon nyújtsanak jó 
minőségű segítséget.

Munkaterv

A szolgálat segít Önnek egy 
munkatervet kidolgozni.  
A munkaterv leírja….
■ milyen munkát szeret
■  milyen képzésre van 

szüksége
■ hogyan találhat munkát.

Az ausztrál kormány 
anyagi támogatása.

Az ausztrál kormány anyagi 
támogatást biztosít minden  
évben azoknak a fogyatékos 
személyeket támogató  
munkaügyi szolgálatoknak melyek 
az előírt alapelveket követik.

Ellenőrző csoport

Az ellenőrzést végző 
személyek, felkeresik az Ön 
szolgáltatóját. Feladatuk 
ellenőrizni, hogy a szolgálat 
követi-e az alapelveket.

A szolgáltatás  
ügyfele

Ön és mások akik a 
szolgáltatást igénybe 
veszik.

A szolgálat 
alkalmazottai

Azok a személyek akik a 
szolgálatnál dolgoznak.

Kitűző névazonosító

A füzetben felismerheti a 
szolgáltatás alkalmazottait, 
mert kitűző névazonosítót 
viselnek.
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A Fogyatékos személyeket 
támogató szolgálatnak az 
Alapelve az az előírás, amely a 
Fogyatékos személyek munkaügyi 
szolgálatának meghatározza milyen 
módon biztosítsanak jó minőségű 
szolgáltatást a fogyatékkal élőknek.

Az Alapelvekről

Az Ausztrál Kormány anyagi 
támogatást biztosít a Fogyatékos 
személyek munkaügyi szolgálatának, 
hogy….

■ segítsenek a fogyatékkal élő 
személyeknek munkát találni és 
azt megtartani

■ a fogyatékkal élőket támogassák 
a munkahelyükön.

A támogatás fejében az ausztrál 
kormány minden szolgáltatótól 
elvárja, hogy az Alapelveket kövesse.
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Mik az Alapelvek?
Az Alapelvek meghatározzák a szolgáltatónak, hogy 
hogyan biztosítsa ….

■ a megfelelő viselkedést Önnel szemben

■ hogy megfelelő segítséget nyújtson ahhoz hogy 
munkát találjon és azt megtartsa 

■ hogy megfelelő segítséget nyújtson ahhoz, hogy a 
kívánt munkát megtalálja

■ hogy ezzel a munkával a megfelelő alkalmazottat 
bízza meg 

■ hogy az alkalmazottak a munkájukat kielégítően 
végezzék.

12 Alapelv van.

A 12 Alapelv magyarázatát a 4. oldalon találja meg.

Miért fontosak az Alapelvek?
Az Alapelvek fontosak, mert meghatározzák a jogait….. 

■ amikor a szolgálathoz fordul

■ amikor munkát keres

■ amikor dolgozik valahol.

Néhány kérdés amit az emberek az 
Alapelvekkel kapcsolatban feltesznek

?

?
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Néhány kérdés amit az emberek 
az Alapelvekről feltesznek

?

?

Honnan tudja az ausztrál kormány, 
hogy az én szolgálatom követi-e az 
Alapelveket?
Az Ellenőrző csoport olyan személyekből áll, 
akik külön kiképzést kapnak az Alapelvekről.

Az Ellenőrző csoport tagjai minden évben 
felkeresik szolgáltatóját, hogy ellenőrizzék az 
Alapelvek betartását.

Amikor az Ellenőrző csoport megtette az ellenőrzést erről 
jelentést tesz.

Ez a jelentés jelzi az ausztrál kormánynak, hogy az Ön 
szolgálatója jó munkát végez-e.

Az Ellenőrző csoport munkájáról további felvilágosítás 
található a  
„Quality Assurance and Your Service“  
című tájékoztató füzetben.

Mi történik, ha a szolgáltatóm nem 
tartja be az Alapelvek előírásait?
Az Ausztrál kormány külön időt és segítséget ad a 
problémák megoldásához.

Ha a szolgáltató még mindig nem követi az Alapelveket 
az ausztrál kormány szorosan együttműködik velük, 
hogy olyan változtatást eszközöljön ami Önnek minőségi 
szolgáltatást biztosít.

Engem is ellenőriz az ausztrál kormány?
Nem az ausztrál kormány csak a szolgáltatót ellenőrzi.

?
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Fogyatékos személyeket  
támogató szolgálat 12 Alapelve.

1. Alapelv   A Szolgálat hozzáférhetősége

Egyenlő bánásmód mindenki 
számára

A szolgálatot sokféle fogyatékos  
személy veszi igénybe.

Szolgáltatója köteles jó bánásmódban részesíteni attól 
függetlenül, hogy…

■ hány éves

■ nő vagy férfi

■ családja melyik országból származik

■ milyen a bőrszíne

■ milyen vallású

■ milyen mértékű külön segítségre van szüksége.

A szolgálat szabályai nem lehetnek részrehajlók.

A szabályokat írásban kell foglalni, hogy azt kívánsága 
szerint megtekinthesse.

Bármikor kérheti, hogy a szabályokat megtekinthesse.

Ha a szolgálat azt állítja, hogy nem tudnak Önnek segíteni, 
erre megfelelő magyarázatot kell adjanak.
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2. Alapelv Egyéni szükségletek

Az Önnek megfelelő segítség 
elérhetősége

Anna megmondja Kellynek, a szolgálat 
munkatársának, hogy milyen munkát szeretne.

A szolgálatnak az Ön kívánsága szerint kell a segítséget 
megadni és nem a számukra könnyebb megoldást 
választani.

Szolgáltatója segíthet Önnek…

■ szem előtt tartani a munkával kapcsolatos 
célkitűzését, például…

 ● milyen fajta munkát szeretne, vagy
 ● hetente hány napot akar dolgozni

■ a célkitűzésnek megfelelő munkatervet kidolgozni

■ követni a kialakított munkatervét

■ a munkatervet mindig naprakészen tartani.
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3. Alapelv A döntési folyamat és a választás joga

Véleménynyilvánítás

Melissa kiválasztja azt a munkát amelyik tetszik 
neki. Dan, a szolgálat munkatársa feljegyzést készít 

róla. Dan körülnéz, hogy ilyen munkát találjon.

A szolgálat meg kell hogy adja Önnek a választás 
lehetőségét.

Szolgáltatójának meg kell hallgatnia az Ön véleményét 
arról hogy…

■ milyen munkát akar

■ hogyan tudnak jobb szolgáltatást nyújtani.

A szolgálat köteles az Ön véleménye szerint cselekedni.
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4. Alapelv Magánélet, emberi méltóság és bizalom.

A magánélet tiszteletben tartása.

A szolgálat munkatársa Tim,  
bizalmasan kezeli Ric aktáját.

Szolgáltatója mindenkor köteles tisztelettudóan viselkedni 
Önnel szemben.

A szolgáltató minden időben köteles az Önre vonatkozó 
információkat biztonságos helyen tartani.

Ha a szolgálat kívülálló személynek kíván Önről 
információt adni…

■ meg kell mondaniuk Önnek kinek akarnak információt 
adni

■ meg kell mondaniuk Önnek, hogy milyen célra

■ meg kell kérdezniük, hogy Ön beleegyezik-e

Ha Ön azt mondja, hogy az információt nem adhatják ki, 
akkor a szolgálatnak nem szabad azt kiadni.
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5. Alapelv Részvétel és integráció

Részvétel a helyi közösségben

Billnek új munkája van. Része lesz a csapatnak.

Szolgálatnak segítenie kell abban, hogy…

■ beilleszkedjen a helyi közösségbe 

■ igénybe vegye a közösségi szolgáltatásokat

■ munkát találjon a helyi közösségben.
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6. Alapelv Megbecsülés

A társadalom hasznos tagjaként élni

Kim jutalmat kapott, mert a munkájához új 
szakképzettséget sajátított el. Új szakképzettsége 

az egész csapat számára fontos.

Az ausztrál kormánynak az a véleménye, hogy a 
társadalom jobban megbecsüli azt az embert aki igyekszik 
a társadalom hasznos tagjává válni azzal hogy…

■ fizetett munkát végez, vagy

■ önkéntes munkát végez.

Szolgáltatója a következőkkel segíthet Önnek, hogy a 
társadalom hasznos tagjává váljon…

■ segít Önnek munkát találni

■ segít új szakképzettséget elsajátítani, hogy munkát 
kaphasson

■ a szakképzettségét mindig naprakészen tartani

■ növelni a szakképzettségét és a tudásában fektetett 
önbizalát.
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7. Alapelv Panaszok és vitás helyzetek

A panaszok orvoslása

Darren panaszt tesz a szolgálatnál. A barátja eljön 
vele, hogy támogassa. Justine és Dan, a szolgálat 

munkatársai meghallgatják. Dan mindent leír,  
hogy a szolgálat a panaszt orvosolhassa.

Amikor a szolgálatot először igénybe veszi, Önt 
tájékoztatniuk kell arról, milyen formában tehet panaszt, 
ha problémája van.

Ha panaszt tesz a szolgáltató köteles…

■ meghallgatni 

■ készségesen segíteni

■ segíteni, hogy a problámát elő tudja adni

■ megpróbálni megoldani a problámát

■ tanáccsal ellátni, hogy milyen más szolgálathoz vagy 
ügynökséghez fordulhat még a problémát átbeszélni.

Szolgáltatója köteles a panaszt bizalmasan kezelni.
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8. Alapelv A szolgálat vezetése

A szolgálat jó vezetése

A szolgálat munkatársi csoportja megbeszélést tart. Arról 
beszélnek miként javíthatják a szolgálat minőségét.

Fontos, hogy a szolgálat jól szervezett és vezetett legyen.

Fontos, hogy szolgáltatója...

■ mindig ismerje a legújabb eszközöket és eljárásokat 
melyekkel a segítségére lehet

■ az ausztrál kormánytól kapott anyagi támogatást a 
legjobban tudja felhasználni

■ a szolgáltatás minőségét folyamatosan növelje

■ megfelelő üzleti terve legyen a szolgálat 
leghatékonyabb vezetése érdekében

■ megmutassa Önnek az üzleti tervét, ha azt Ön látni 
kívánja

A szolgáltatónak figyelembe kell venni amit Ön és a
szolgálat többi ügyfele mond.

Meg kell hallgassák amit mond és annak alapján 
cselekedniük kell, hogy a szolgáltatást javítsák.
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9. Alapelv Munkahelyi feltételek 

A méltányos munkabér és a 
munkahelyi jogok

Fizetési napon Ben méltányos fizetést kap.

A fogyatékkal élő személynek éppolyan munkahelyi joga 
van mint bárki másnak

Önnek is olyan joga van a méltányos munkahelyi 
feltételekre, mint a nem fogyatékos embereknek.

Mik a munkahelyi feltételek?
A munkahelyi feltételek közé tartoznak a következők:

■ munkabér ■ fizetett szabadság

■ fizetett betegszabadság ■ munkahelyi biztonság.

Amikor új munkát kezd a szolgáltató köteles Önnek 
megmondani 

■ a munkahelyi feltételeket

■ minek alapján számítják ki a munkabérét

A szolgáltatóhoz elkísérheti egy másik személy vagy 
képviselő amikor velük tárgyal.

A méltányos munkabérről egy másik füzetben olvashat, 
az „Award Based Wages“ cimű adatlapban

?
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10. Alapelv    A szolgálat ügyfele, kiképzés és támogatás

A mukájához illő szakképzés 
elsajátítása

Mike a kertészkedéshez szükséges új 
szakismeretekre tanítja Leet és Ginát,

A jó képzés és támogatás azt jelenti, hogy megfelelő 
szakértelemmel rendelkezik az Ön által választott 
munkára.

A szolgáltatónak biztosítania kell az Ön számára a szükség 
kiképzést ahhoz, hogy...

■ olyan munkát találjon amit szeretne

■ a munkáját képes legyen megtartani

■ megtanulja hogyan lehet új munkafeladatokat végezni

■ szakképzettsége naprakészen legyen.
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11. Alapelv   A szolgálat alkalmazottainak foglalkoztatása és kiképzése

Olyan alkalmazottak foglalkoztatása 
akik ismerik hogyan lehet Önnek 

legjobban segíteni

Justine jól tudja,  
hogy Nick milyen munkát szeretne.

A szolgáltatójának...

■ tudnia kell, hogy az alkalmazottainak milyen 
szakértelemre van szüksége ahhoz, hogy segítséget 
nyújtsanak

■ meg kell találni a segítésre a legjobban megfelelő 
alaklmazottat

■ biztosítania kell, hogy az alkalmazottai lépést 
tartsanak a szakterületük fejlődésével.
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12. Alapelv    Az emberi jogok védelme és a durva bánásmód elleni védelem

Biztonságban  
és megbecsülésben élni

Dan, a szolgálat munkatársa, figyelmezteti John
munkatársait, hogy ne ugrassák.

Szolgáltatójának meg kell védeni az Ön jogait…

■ a munkahelyen

■ a szakmai képzés közben

Biztosítaniuk kell, hogy senki ne…

■ bántalmazza Önt

■ beszéljen Önnel, Önnek nem tetsző módon

■ viselkedjen Önnel tiszteletlen módon fogyatékossága 
miatt.

Amikor a szolgáltatótól segítséget kér, kötelesek mindent 
megtenni, hogy segítsenek.
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12. Alapelv    Az emberi jogok védelme és a durva bánásmód elleni védelem

Biztonságban  
és megbecsülésben élni

Dan, a szolgálat munkatársa, figyelmezteti John
munkatársait, hogy ne ugrassák.

Szolgáltatójának meg kell védeni az Ön jogait…

■ a munkahelyen

■ a szakmai képzés közben

Biztosítaniuk kell, hogy senki ne…

■ bántalmazza Önt

■ beszéljen Önnel, Önnek nem tetsző módon

■ viselkedjen Önnel tiszteletlen módon fogyatékossága 
miatt.

Amikor a szolgáltatótól segítséget kér, kötelesek mindent 
megtenni, hogy segítsenek.

1 A szolgálat 
hozzáférhetősége

Egyenlő bánásmód 
mindenki számára

2 Egyéni szükségletek Az Önnek megfelelő 
segítség elérhetősége

3 A döntési folyamat és a 
választás joga Véleménynyílvánítás

4 Magánélet, emberi 
méltóság és bizalom

A magánélet tiszteletben 
tartása

5 Részvétel és integráció Részvétel a helyi 
közösségben

6 Megbecsülés A társadalom hasznos 
tagjaként élni

7 Panaszok és vitás 
helyzetek A panaszok orvoslása

8 A szolgálat vezetése A szolgálat jó vezetése

9 Munkahelyi feltételek A méltányos munkabér és 
a munkahelyi jogok

10 A szolgálat ügyfele, 
kiképzés és támogatás

A munkához illő 
szakképzés elsajátítása

11
A szolgálat 
alkalmazottainak 
foglalkoztatása és 
kiképzée

Olyan alkalmazottak 
foglalkoztatása akik 
ismerik hogyan lehet 
Önnek legjobban segíteni

12
Az emberi jogok védelme 
és a durva bánásmód 
elleni védelem

Biztonságban és 
megbecsülésben élni.

Gyors útmutató a 12 Alapelvről



20

Ha nem beszél angolul  
hívja a Telefon tolmácsszolgálatot (TIS) a 131 450 
telefonszámon

Ha segítségre van szüksége ennek a füzetnek 
a megértésében
hívja a Consumer Training and Support Agency alábbi 
telefonszámait

NSW és ACT 02 4923 7419

VIC  03 9254 3433

SA  08 8212 7771

WA  08 9385 6666

QLD és NT  07 5499 9422

TAS  03 6228 0787

SEGÍTSÉG

Ha a szolgálatnál  
valaki bántalmazza
Hívja a Disability Services  
Abuse and Neglect Hotline  
alábbi telefonszámait

heti 7 nap reggel 8 és este 20 óra között 

1800 880 052  
díjmentes hívás 

1800 301 130   
TTY (díjmentes hívás)

1800 555 677 
NRS – National Relay Service 

02 9318 1372 
Fax

Ha panasza 
van 
hívja a CRRS - 
Complaint Resolution 
and Referrals Service 
alábbi telefonszámait

1800 880 052  
díjmentes hívás  

1800 301 130  
TTY (díjmentes hívás)

1800 555 677 
NRS – National Relay 
Service 

02 9318 1372 
Fax

Fa
C
S
14

37
.0

40
1


