Képzési tájékoztató
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
Adószám: 19002529-1-43
Nyilvántartásba-vételi száma: E000771/2014
Székhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 17. 1/1.
Tel/fax: (061) 411-1356, (061) 411-1357 E-mail: efoesz@efoesz.hu; Honlap: www.efoesz.hu

A képzési program megnevezése: Felkészítés a támogatott lakhatásra
A képzésnek az engedéllyel rendelkező képző intézményekről vezetett nyilvántartásban
szereplő nyilvántartásba-vételi száma: E000771/2014/D002
A teljes képzési program során megszerezhető ismeretek, kompetenciák:
A résztvevők tisztában vannak az élethelyzetükből adódó alapvető jogi ismeretekkel, az
értelmi fogyatékossággal élő emberek jogaival.
A résztvevők tisztában vannak a támogatott döntéshozatal és a támogatott lakhatás
alapelveivel, fogalmaival.
A résztvevők képesek az életviteli ismeretek gyakorlati alkalmazására.
A résztvevők képesek az alapvető kommunikációs eszközök felismerésére és alkalmazására.
A résztvevők képesek kapcsolatok kialakítására és fenntartására, mind a család, mind a tágabb
baráti, ismerősi, támogatói kör tagjaival.
A résztvevők ismerik az együttműködési készséget csoportban, közösségben.
A résztvevők képesek saját érzelmeik felismerésére.
A résztvevők képesek alapvető konfliktuskezelésre.
A résztvevők képesek felismerni a non-verbális kommunikációs eszközöket.
A felnőttképzést kiegészítő tevékenység: A teljes képzési program tananyagegységei:
#

Megnevezés

Óraszám

Önismeret

6 óra

Elméleti
óraszám
0 óra

Ismeretek a
támogatott
döntéshozatalról
és lakhatásról

6 óra

1 óra

5 óra

Életviteli
alapismeretek

4 óra

1 óra

3 óra

Kapcsolatok
kialakítása

8 óra

1 óra

7 óra

Gyakorlati
óraszám
6 óra

1.

2.

3.

4.

Célja

Tartalma

A tananyagegység célja,
hogy a résztvevők
megismerkedjenek a
támogatott lakhatáshoz
szükséges önismereti
alapfogalmakkal.

Az önismeret fogalma és szerepe a
támogatott lakhatás során.
Együttműködési készség
csoportban, közösségben.
Saját vélemény kifejezésének
szükségessége.
Érdekérvényesítő képesség.
Értelmi fogyatékossággal élő
emberek jogai, alapelvek.
A támogatott lakhatás és
döntéshozatal gyakorlati
megvalósítása.
A helyettes és támogatott
döntéshozatal közötti különbség.
A támogatott lakhatás formái.
Háztartási ismeretek.
Háztartási gépek és használatuk.
Egészséges életmód.
Balesetveszélyek.

A tananyagegység célja,
hogy a résztvevő
tisztában legyen az
értelmi fogyatékossággal
élő emberek jogaival,
valamint a támogatott
döntéshozatal és lakhatás
alapelveivel.
A tananyagegység célja,
hogy a résztvevők
megismerjék az
alapvető, mindennapi
életviteli ismereteket.
A tananyagegység célja,
hogy a résztvevők
megismerjék a társas
kapcsolatok
kialakításának és
fenntartásának
alapelveit.

Kommunikációs eszközök.
Együttműködési készség
közösségben.
Kapcsolatok kialakítása és
fenntartása.
Saját kapcsolati háló feltérképezése.
Párkapcsolat és intimitás.

5.

Kommunikáció
és
konfliktuskezelés

6 óra

1 óra

5 óra

A tananyagegység célja,
hogy a résztvevők
megismerjék a
támogatott lakhatáshoz
szükséges alapvető
kommunikációs és
konfliktuskezelési
eszközöket.

A
segítővel/támogatóval/esetfelelőssel
kialakítandó kapcsolat jellege.
Családtagokkal való kapcsolat
jellege.
Non-verbális kommunikáció.
Empátia, aktív figyelem.
Konfliktushelyzetek típusai.
Konfliktusmegoldások típusai.

Számonkérések módja és formája: a teljes képzés végén gyakorlati záróvizsga
A képzésbe való bekapcsolódás feltételei: igazolás értelmi fogyatékosságról
Megengedett hiányzás: legfeljebb a tanórák 20%-a
A képzés formája: csoportos képzés
A képzés célcsoportja: Értelmi fogyatékossággal élő emberek.
Az elvégzendő tananyagegység neve és óraszáma: az összes (1-5) tananyagegység
A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: A résztvevő hiányzása
nem haladhatja meg a megengedett mértéket.
A képzés óraszáma: 30 óra
A képzés ütemezése: egyedi ütemezés, a képzési csoport igényeihez alkalmazkodva.
A képzés végén megszerezhető dokumentum megnevezése:
tanúsítvány
Az ügyfélszolgálat: panasztételi lehetőség, képzési program megtekintésének lehetősége:
Személyesen ügyfélszolgálati időben a 1093 Budapest, Lónyay utca 17. 1/1. címen, írásban az
efoesz@efoesz.hu e-mailcímen, vagy a 1461 Budapest, Pf. 301. postafiókon keresztül.
Ügyfélszolgálat helye: 1093 Budapest, Lónyay utca 17. 1/1.
Ügyfélszolgálat elérhetősége: Tel/fax: (061) 411-1356, (061) 411-1357
E-mail: efoesz@efoesz.hu; Honlap: www.efoesz.hu
Telefonszám: (061) 411-1356

