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A képzési program megnevezése: Képzés a támogatott döntéshozatalról 

A képzésnek az engedéllyel rendelkező képző intézményekről vezetett nyilvántartásban 

szereplő nyilvántartásba-vételi száma: E000771/2014/D003    

A teljes képzési program során megszerezhető ismeretek, kompetenciák: 

A résztvevők tisztában vannak a támogatott döntéshozatal jogi hátterével.  

A résztvevők képesek felismerni a döntéshozatal lépéseit.  

A résztvevők képesek felismerni a támogató szerepét.  

A résztvevők képesek a támogató és a támogatott szerepét megkülönböztetni.  

A résztvevők képesek alapvető kommunikációs eszközök alkalmazására. 

A résztvevő képesek megkülönböztetni a verbális és a non-verbális kommunikációs 

eszközöket.  

A résztvevők képesek alapvető konfliktuskezelési eszközök alkalmazására. 

 

A felnőttképzést kiegészítő tevékenység: - 

 

A teljes képzési program tananyagegységei:  

 
# Megnevezés Óraszám Elméleti 

óraszám 

Gyakorlati 

óraszám 

Célja Tartalma 

1. 

A támogatott 

döntéshozatal 

jogi háttere 

6 óra 4 óra 2 óra A tananyagegység célja, 

hogy az értelmi 

fogyatékossággal élő 
emberek ismerjék fel a 

támogatott döntéshozatal 

előnyeit, hátrányait, 
alapelveit. 

A támogatott döntéshozatal 

alapelvei.  

A döntéshozatal lépései.  
A támogató személy.  

A támogató személy kompetenciái.  

Támogató és támogatott közötti 
kapcsolat.  

 

2. 

Támogatott 

döntéshozatal a 

gyakorlatban 

24 óra 2 óra 22 óra A tananyagegység célja, 

hogy az értelmi 
fogyatékossággal élő 

emberek jártasságot 

szerezzenek a támogatott 
döntéshozatal gyakorlati 

lépéseiben, saját 

élményű gyakorlatokkal 
megtapasztalják a 

támogatott 

döntéshozatalt. 

A döntés folyamata.  

A döntés képességének 
körvonalazása.  

Bizalom, könnyen érthető 

kommunikáció.  
Saját vélemény kifejezésének 

fontossága.  

Konfliktuskezelési lépések.  
Verbális és non-verbális 

kommunikáció.  

 

 

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 (1-2) 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 
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