A Kilátó Központ szolgáltatásai
1)

Állapotdiagnosztika

1.1) Állapotmegismerés
Cél: A kliens komplex megismerése.
1.2) Pályaalkalmasság- és képességvizsgálat
Cél: Objektív mutatók alapján értékelhetővé váljon a továbbtanulásra/munkavégzésre való
egészségügyi alkalmasság. A felmérések/vizsgálatok alapján láthatóvá válnak a képességek,
funkciók.
1.3) Pályaorientációs felmérés
Cél: Életpálya-építési kilátások felmérése. A tanulást, továbbtanulást, a képzést és átképzést,
munkavállalást segítő és akadályozó pszicho-szociális tényezők, képességek, készségek
felmérése, érdeklődés, hozzáállás, munkatapasztalat feltárása, motiváció és pályaorientációs
felmérés.
2)

Pályaorientációs tevékenységek

2.1) egyéni cselekvési terv kidolgozása
Cél: A kliens életpálya-építési képességének fejlesztése érdekében végrehajtandó tevékenységek
megfogalmazása.
2.2) pálya-információ nyújtása
Cél: A kliens tájékozódásának segítése továbbtanulási és munkaerőpiaci döntéseinek
meghozatalával kapcsolatban.
2.3) egyéni konzultáció és tanácsadás
Cél: Egyénre szabott célok eléréséhez a kliens számára biztosítsa a személyes, szakszerű
pályaorientációs támogatást.
2.4) csoportos konzultáció és tanácsadás
Cél: Egyénre szabott célok eléréséhez biztosít lehetőséget csoportos információ szerzésre,
önismeret és kompetencia fejlesztésre irányuló tréningek, képzések és egyéb
csoportfoglalkozások útján.
2.5) tesztműhely foglalkozások
Cél: A tesztműhelyi szolgáltatás célja, hogy az ügyfelet felkészítse az adott szakmacsoport
legegyszerűbb, szakképzettséget nem igénylő, legjellemzőbb – segéd- vagy betanított –
munkaköreinek ellátására, vagy továbbtanulási szándék esetén felkészítsen a szakképzésbe,
felnőttoktatásba történő bekapcsolódásra.
2.6) munkahely látogatás szervezése
Cél: A munkahely-látogatás legfőbb célja, hogy ismeretet nyújtson egy konkrét foglalkoztató
munkakörülményeiről, az ott végzendő munka egyes tevékenységeinek tartalmáról,
követelményeiről.
2.7) munkapróba szervezése

Cél: A munka kipróbálása azt a célt szolgálja, hogy a szolgáltatás igénybevevője védett módon a
nyílt munkaerőpiaci környezetet, a munkaerő-piaci elvárásokat megismerve, önmaga
képességeinek kipróbálásával, tapasztalatokat szerezzen az elhelyezkedési célként megjelölt
munkakör(ök) által támasztott elvárásokról.
2.8) állásfeltárás
Cél: A kliens elhelyezkedésének aktív támogatása.
3)

személyes támogatás

3.1) esetmenedzseri támogatás
Cél: A kliens végig vezetése a szolgáltatási folyamaton. Tervezi, szervezi az egyéni cselekvési terv
végrehajtását, és ellenőrzi azt. Folyamatos kapcsolattartás a klienssel, a törvényes képviselőjével,
a bevont szakemberekkel.
3.2) egyéni kísérés és közösségi részvétel
Cél: A kísérés a Kilátó programban olyan laikus (azaz nem professzionális) személyes, a
szolgáltatási folyamatot végigkísérő szolgáltatás, amelynek célja, hogy a kliens az életpályatervezéséhez, pályaorientációjához, pályaválasztásához és/vagy munkaerőpiaci részvételéhez
szükséges döntéseket az egész személyiségének integrált egységében hozza meg, és Őt támogató
közösségbe szervezze.
3.3) mentori támogatás
Cél: A szolgáltatási folyamatot végigkísérő szakmai személyes támogatás, amelynek célja, hogy a
kliens elérje céljait az iskola-, a pálya-, a munkahely megválasztásában, az önálló életvitel
kialakításában.

