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TÁJÉKOZTATÓ 

 

E-001430/2016/D003 ÉRDEKVÉDELMI TANÁCSADÓ KÉPZÉS 
 

Időpont: 2017. július 3-4-5-6-7-én, mindegyik napon 8.30-tól 17.30-ig 

 

Helyszín: ETIKK iroda, Lurdy Ház, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. (www.etikk.hu/kapcsolat) 

 

A képzési program célja: 

A képzés során a résztvevő megismeri a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény előírásait, 

különösen az önálló élet gyakorlásának jogát. A képzést követően a résztvevő képessé válik a fogyatékos emberek 

számára ápolást-gondozást nyújtó intézmények férőhely-kiváltási folyamatának az Egyezmény szempontjai 

szerinti monitorozására. A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes lesz elősegíteni az ápolást-gondozást 

nyújtó szociális intézményekben élő fogyatékos lakók felkészítését az önérdek-érvényesítésre. 

 

A képzési program célcsoportja: 

Olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek, akik rendelkeznek fogyatékosságügyi érdekvédelmi vagy 

szakmai, vagy tapasztalati (érintett személy/szülő stb.) szakértői gyakorlattal és ismeretekkel, és az intézmények 

férőhely-kiváltási folyamatában elkötelezettek a lakók érdekvédelmének és egyéni szempontjuk szerinti 

önérvényesítésének támogatásában. 

 

A képzési programba való bekapcsolódás előzetes feltételei: 

Felsőfokú (főiskolai/egyetemi) végzettség. 

Fogyatékosságügyi területen szerzett 3 éves érdekvédelmi, vagy szakmai, vagy tapasztalati szakértői (szülő, 

családtag, érintett) gyakorlat. 

Igazolás módja: a végzettséget, szakmai múltat, fogyatékosságügyi területen szerzett gyakorlatot bemutató 

önéletrajz és rövid (legfeljebb fél oldal terjedelmű) motivációs levél, melyeket az online jelentkezéssel 

egyidejűleg a felnottkepzes@esoember.hu e-mailcímre kell beküldeni. 

  

Képzési program óraszáma:  

40 óra, ebből az elméleti órák száma 28, a gyakorlati órák száma 12 

 

Képzési program végére megszerezhető kompetenciák: 

A résztvevő képessé válik a férőhely-kiváltási folyamat monitorozására a fogyatékos személyek jogairól szóló 

ENSZ Egyezménynek megfelelően. 

Alkalmassá válik a kiváltási folyamatban részt vevő intézmények lakóinak felkészítésére az önérdek-

érvényesítésben. 

Képessé válik tanácsadásra:  

 az intézményvezető számára a lakók részvételi formáinak kialakítására a kiváltási folyamatban  

 az intézményekben és a támogatott lakhatási formában a lakók részvételén alapuló döntéshozatali, 
irányítási formák kialakítására 

Szakmai ismeretei birtokában alkalmassá válik a kiváltási folyamatban résztvevő intézmények összekapcsolására 

a helyi érdekvédelmi szervezetekkel. 

Magabiztosan tájékozódik és kezeli az Érdekvédelmi Tanácsadók (ÉT) hálózati és együttműködési feltétel- és 

dokumentációs rendszerét.  

Határozottan kezeli az együttműködési és tárgyalási technikákat. 

http://www.aosz.hu/
http://www.etikk.hu/kapcsolat
mailto:felnottkepzes@esoember.hu
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A képzési program tananyagegységei: 

 A kiváltás emberjogi környezete 

 A hazai szociális szolgáltatói rendszer, foglalkoztatási lehetőségek és jogorvoslat 

 Általános és speciális fogyatékosságügyi ismeretek és szemlélet  

 A fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeteinek és hálózatainak bemutatása 

 Az érdekvédelmi tanácsadói tevékenység színterei, módszerei 

 Az érdekvédelmi tanácsadás célja és protokollja 
 

Képzési program típusa: csoportos képzés 

Képzési programban résztvevők létszáma: maximum 25 fő 

Részvételi díj: a képzésen való részvétel díjmentes 
 

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:  

Konkrét helyzetgyakorlat, szituáció-leírás és annak feladatmegoldása. Az utolsó napon a zárás előtt a résztvevő 

a feladatot megkapja, így van lehetősége előzetesen felkészülni szóban és írásban egyaránt. Max. 1 oldalas 

összefoglalás a következő szempontok alapján: 

1. Érti-e a konkrét esetet/helyzetet? 
2. Megfelelő (emberjogi, össz-fogyatékossági stb.) szemlélettel közelíti-e meg az eset megoldását? 
3. Használja-e a képzés során megszerzett új ismereteket? 
4. Körültekintően gondolkodott-e a különböző szereplők együttműködése tekintetében? 
5. Megfelelőn adminisztrálta-e az esetet? 

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: tanúsítvány 

Ha a hiányzás meghaladja az össz-óraszám 20 %-át, a képzés elvégzéséről nem adható ki tanúsítvány. 
 

Jelentkezés: 

1. Töltse ki a https://goo.gl/forms/zUjiaD8avHkuxEdS2 online jelentkezési űrlapot. 

2. Küldje el a végzettségét is feltüntető szakmai önéletrajzát a felnottkepzes@esoember.hu e-mailcímre. 

3. Küldje el a fogyatékosságügy területén szerzett szakmai, érdekvédelmi, tapasztalati szakértői 

gyakorlatát bemutató, legfeljebb fél oldal terjedelmű motivációs levelét szintén a 

felnottkepzes@esoember.hu e-mailcímre. 

Jelentkezési határidő: 2017. június 25. 24.00 óráig 

Figyelem! A jelentkezés nem biztosít automatikus részvételi lehetőséget a képzésen! A jelentkezők közül szakmai 

szempontok szerint fog történni a résztvevők kiválasztása, akikkel felnőttképzési szerződést kötünk. A jelentkezés 

elbírálásáról minden pályázót e-mailben értesítünk legkésőbb 2017. június 27. 24.00 óráig. 
 

A FESZT szerepe:  

Az Autisták Országos Szövetsége, mint felnőttképzési intézmény a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa 

(FESZT) megbízása alapján és szakmai-érdekvédelmi támogatása mellett valósítja meg az E-001430/2016/D003 

Érdekvédelmi Tanácsadó képzést. A különböző fogyatékossági területek elismert szakemberei és nagy 

tapasztalattal rendelkező érdekvédelmi képviselői lesznek az előadók és a tananyagfejlesztők. A cél olyan 

sokoldalú érdekvédelmi szakértők képzése, akik minden fogyatékossági területen alkalmasak a fogyatékos 

személyek és az intézményi férőhely-kiváltási folyamat érdekvédelmi támogatására. Olyan személyek 

jelentkezését várjuk, akiket a képzés után a FESZT várhatóan havi 10-20 órában teljesítendő feladatokkal bízhat 

meg, és munkavégzésük során vállalni tudják a vidéki intézmények sok utazással járó látogatását, a fogyatékos 

személyekkel való közvetlen, helyszíni kapcsolattartást az ország egész területén. 
 

További információ: felnottkepzes@esoember.hu, 06 20 4015126 

http://www.aosz.hu/
https://goo.gl/forms/zUjiaD8avHkuxEdS2
mailto:felnottkepzes@esoember.hu
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