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A továbbképzési program címe: Könnyen érthető kommunikáció módszerei szociális
szakemberek számára
A továbbképzési program engedélyszáma. T-05-051/2016
A továbbképzési program pontértéke: 30 pont
Minősítés érvényessége: 2019. szeptember 30.
Maximum csoportlétszám: 16 fő
Kiknek ajánljuk a tanfolyamot?
 szakdolgozóknak, középvezetőknek, vezetőknek, tanácsadóknak
 akik támogatott lakhatásban esetfelelősként dolgoznak
 olyan intézményeknek, amelynek tervei között szerepel a kiváltás, a támogatott lakhatás
kialakítása
 azoknak a szakembereknek, akiknek kliensei között szociális hátrányos helyzetű. idő
vagy fogyatékossággal élő személyek is vannak
 olyan szociális szakembereknek, akik szeretnék megismerni a könnyen érthető
kommunikáció fogalmát, jogszabályi hátterét
 azoknak a szakembereknek, akik szeretnék elsajátítani a könnyen érthető
kommunikáció módszerét
 nyitottak arra, hogy a könnyen érthető módszert alkalmazzák is munkájuk során

A képzés formája: csoportos képzés
A képzés célcsoportja ellátási formák szerint:
Családsegítés
Idősek otthona
Pszichiátriai betegek otthona
Szenvedélybetegek otthona
Fogyatékos személyek otthona
Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
Gondozási központ
Fogyatékosok nappali intézménye
Szenvedélybetegek nappali intézménye
Pszichiátriai betegek nappali intézménye
Időskorúak gondozóháza

Fogyatékosok gondozóháza
Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
Pszichiátriai betegek lakóotthona
Fogyatékos személyek lakóotthona
Családok átmeneti otthona
Támogató szolgálat
A képzés célja, megszerezhető kompetenciák:
 a képzés célja, hogy a résztvevők ismerjék a könnyen érthető kommunikáció fogalmát,
jogszabályi hátterét és módszereit
 a gyakorlatban alkalmazni tudják a tanfolyamon szerzett ismereteket
 megismerjék a komplex akadálymentesítés fogalmát, ezen belül is az
infokommunikációs akadálymentesítés eszközeit
 a módszer segítségével képessé váljanak arra, hogy célzottan és hatékonyabban
tudjanak kommunikálni klienseikkel
 a résztvevők felismerik, hogy a módszer alkalmazásával klienseik számára hozzáférhető
módon tudnak tájékoztatást és segítséget nyújtani
 együttműködési készségeik fejlesztésével erősödjön az intézményen belüli szerepük
A továbbképzés főbb témakörei:










könnyen érthető kommunikáció fogalma, hazai és nemzetközi jogszabályi háttere
a könnyen érthető kommunikáció verbális szabályai
a könnyen érthető kommunikáció írásbeli alapelvei
kommunikációs készségfejlesztő gyakorlatok
szövegátírási gyakorlatok
saját munkahely infokommunikációs akadálymentesítésének megtervezése
önálló szövegalkotási gyakorlatok
a könnyen érthető kommunikáció egyéb módszerei és alkalmazási lehetőségei
munkahelyi példák, lehetőségek feltérképezése

A továbbképzés teljesítésének feltételei: maximális hiányzás mértéke nem haladhatja meg a
10 %-ot, a résztvevő elvégzi az otthonra kiadott feladatot.
A képzés óraszáma: 30 óra
A képzés díja egy összegben: 30.000 Ft/fő
A képzés ütemezése: 7 ill. 8 óra / alkalom, összesen 4 munkanap
A képzés végén megszerezhető dokumentum megnevezése: igazolás.
A továbbképzés teljesítésének és az igazolás kiadásának feltétele: a résztvevő elvégzi az
otthonra kiadott feladatot, illetve hiányzása az előírt mértéket nem haladhatja meg.
Intézményi megrendelés esetén egyedi árajánlatot adunk és vállaljuk a helyszíni kiszállást.
Intézményi megrendeléshez minimum 10 fő jelentkezése szükséges.

Kapcsolatfelvétel és további információ:
Olach Csilla
képzés szervező
E-mail: olach.csilla@efoesz.hu
Tel: 06-1-411-1356, 06-1-411-1357
Cím: 1093 Budapest, Lónyay utca 17. 1/1.

