
„Jövőformáló” projekt az OKIDE Egyesületnél -fogyatékkal élő és 
egészségkárosodott fiatalok számára 

 
Az Országos KID Egyesület 2008 óta minden évben megrendezi a „Jövőformáló” pályaorientációs 
programját a fiatal fogyatékkal élők és egészségkárosodottakszámára.A program célja az érintett 
fiatalok élethelyzetének javítása, jövőjük megalapozása, társadalmi és szociális biztonságuk 
elősegítése. Mindezt országos megmozdulásokkal, workshopokkal, akciónapokkal, képzésekkel és 
egyéb programokkal valósítják meg.Az egyesületet érintő kérdéseinkre Dr. Takács Judit, az Országos 
KID Egyesület elnöke válaszolt. 

 

Milyen feladatokat látsz el az Országos Kid Egyesületnél? 

A szervezetnél 2011 óta dolgozom. Jelenleg az elnöki tisztséget töltöm be. Az egyesület projektjeinek 
szakmai vezetésével foglalkozom, illetve az OKIDE irodáját vezetem. 

Néhány évvel ezelőtt jogász diplomát szereztél. A jelenlegi munkádban hogyan tudod ezt a tudást 
hasznosítani? 

A jelenlegi munkám során kiválóan tudom hasznosítani a jogi ismereteimet. Bőven akadnak ezen a 
területen is olyan teendők, amelyeket jogászként könnyebb ellátni.  

Az egyesület fő céljai közé tartozik a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének javítása. Ennek a 
megvalósítását hogyan képzelhetjük el? 

A szervezetünk főként olyan projekteket valósít meg, melyeknek elsődleges célja a fiatalok és a velük 
foglalkozó szakemberek fejlesztése. Elsődleges számunkra, hogy a fiatalok minél nagyobb eséllyel 
induljanak a munkaerőpiacon, ezért fontos a kompetenciáik fejlesztése. 

Melyek azok a kompetenciák, amelyek fejlesztését elősegíti az egyesület? 

Tíz kulcskompetencia fejlesztésével foglalkozunk. Ezek közül is ki szoktuk emelni a tanulási, a 
kommunikációs és az alkalmazkodó képességet. 

Milyen lehetőségeket nyújt a szervezet a résztvevők számára? 

A tudásbővítésére és fejlesztésére 17 engedélyezett programmal rendelkezünk. A Nemzeti Ifjúsági 
Tanács tagszervezeteként rajtunk keresztül is részt vehetnek a fiatalok az általuk szervezett 
programokon. Továbbá lehetőségük nyílik hazai és nemzetközi programokon, tréningeken és 
képzéseken részt venni. A szervezetünk irodája a Debreceni Ifjúsági Házba található, ennek 
köszönhetően becsatlakozhatnak az Ifjúsági Ház programjaiba, illetve önkéntes tevékenységet is 
végezhetnek. 

A szülőknek nagy szerepe van a fiatalok jövőjét illetően. Valamilyen formában kapcsolatban álltok a 
szülőkkel? 

Számos program résztvevői olyan emberek, akik szülők is egyben. Jelenleg a Jövőformáló projektünk 
keretében volt jellemző, hogy a szülők megkerestek bennünket a gyereke pályaorientációs lehetőségeit 
illetően és fordultak szakembereinkhez. 

 

 



Milyen eredményeket sikerült elérni a KID egyesületnek? 

Az OKIDE számos sikert tudhat magáénak. Az alapítás évében, 2005-ben programjainkon 2500 fő, majd 
a későbbiekben több mint 10 000 fő vett részt. A bevontak kb. 30%-át sikerült a munkaügyi központok 
felé orientálni. A fiatalok jelentős része a bevonásuk előtt a munkaügyi kirendeltségek látókörben sem 
volt. Az Országos KID Egyesület 2012-ben aláírta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal a 
Stratégiai Partnerségi Megállapodást és ezáltal a kormány jó-állam politikájának részese lehet. Továbbá 
megvalósítottunk egy nagy sikerű tréning sorozatot 4 régióban. Az eseménysorozat témái között volt az 
egészséges életmód, a környezeti fenntarthatóság, az internetbiztonság és a munkaerő-piaci ismeretek 
is. A Jövőformáló projektünk szintén sikeresnek mondható. A program keretében igyekszünk biztosítani 
a fogyatékkal vagy tartós betegséggel élő fiatalok számára a legmagasabb szakképesítés 
megszerzésének lehetőségét. 

Jelenleg körülbelül hányan vesznek részt a Jövőformáló projektben? 

Az együttműködő szervezetek segítségével kb. 100 önkéntes, 300 fiatal és több mint 40 szakember 
került bevonásra. A pályaorientációs modell 200 fogyatékkal és egészségkárosodással élő fiatallal került 
kipróbálásra az ország számos helyszínén. 

Hogyan és hol értesülhetnek a hátrányban levő fiatalok a programról? 

Az Országos KID Egyesület honlapján, illetve Facebook oldalán is értesülhetnek ezek a fiatalok a 
programról. Továbbá 19 megyében található úgynevezett Aktív Pont, melyek segítségével országszerte 
könnyen elérhetőek vagyunk a fiatalok számára. Az együttműködő partnereink segítségével számos 
helyszínen valósítottunk meg workshopokat, akciónapokat, klubdélutánokat. Így ezeken keresztül is 
lehetőség volt az információszerzésre. 
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