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1. Állapotdiagnosztika 
 

1.1 Állapotmegismerés 

Cél: A kliens komplex megismerése.  

1.2 Munkavégzési kompetenciák felmérése 

Cél: Objektív mutatók alapján értékelhetővé váljon a továbbtanulásra/ 
munkavégzésre való alkalmasság. A felmérések/vizsgálatok alapján váljon 
láthatóvá, melyek az munkavégzés szempontjából erősségként azonosítható 
képességek, funkciók. 

1.3 Életpálya-kompetenciák felmérése 

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 fejlesztési és cselekvési terv 

Cél: A kliens életpálya-építési képességének fejlesztése érdekében 
végrehajtandó tevékenységek megfogalmazása. 

2.2 Pályainformáció 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 
információszerzésre, önismeret és kompetenciafejlesztésre irányuló tréningek, 
képzések és egyéb csoportfoglalkozások útján. 
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2.5 Munkaerőpiaci tanácsadás 

Cél: Munkaerőpiaci elhelyezkedést támogató konzultációs lehetőség 
álláskeresők számára. 

2.6 Alkotóműhely foglalkozás 

Cél: A pályaorientációs folyamat egyéni készségfejlesztéssel és 
tehetséggazdagítással egybekötött támogatása. A munkavállalói adaptivitás 
fejlesztése a XXI. századi készségek és a negyedik ipari forradalom technológiai 
követelményeinek vonatkozásában. 

 

3. Személyes támogatás 
 

3.1 Klienskoordinátori támogatás 

Cél: A kliens végig vezetése a szolgáltatási folyamaton. Tervezi, szervezi az 
egyéni cselekvési és fejlesztési 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 személyes, a szolgáltatási folyamatot 
végigkísérő szolgáltatás, amelynek célja, hogy a kliens az életpálya-
tervezéséhez, pályaorientációjához, pályaválasztásához és/vagy munkaerőpiaci 
részvételéhez szükséges döntéseket az egész személyiségének integrált 
egységében hozza meg, és őt támogató közösségbe szervezze. 


