Érdekvédelmi Tanácsadó képzés tájékoztató
Képzési program engedély száma: E-001430/2016/D003
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 részvevő képessé válik a fogyatékos emberek ápolástgondozást nyújtó intézményi férőhely kiváltása 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.
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 elkötelezettek az intézményi
férőhely kiváltási folyamatában a lakók érdekvédelmének és egyéni szempontjaik önérvényesítésének támogatásában.
Képzési programba bekapcsolódási feltétel:
Iskolai végzettség

Felsőfokú (főiskola/egyetemi) végzettség

Előzetesen elvárt ismeretek

Fogyatékosságügyi területen szerzett 3 éves




érdekvédelmi, vagy
szakmai, vagy
tapasztalati szakértői gyakorlat.

Igazolás módja: rövid ( max. 0,5 oldal) motivációs levélben az
igazolni kívánt gyakorlati tevékenység bemutatása.
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 kiváltási folyamat monitorozására a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ
Egyezménynek megfelelően.
Alkalmassá válik a kiváltási folyamatban részt vevő intézmények lakóinak felkészítésére az önérdekérvényesítésben.
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 részt vevő 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.
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A képzési program tananyagegységei:







A kiváltás emberjogi környezete
A hazai szociális szolgáltatói rendszer, foglalkoztatási lehetőségek és jogorvoslat
Általános és speciális fogyatékosügyi ismeretek és szemlélet
A fogyatékos emberek érdekvédelmi szervezeteinek és hálózatainak bemutatása
Érdekvédelmi Tanácsadói tevékenység színterei, módszerei
Érdekvédelmi tanácsadás célja és protokollja

Képzési program típusa: csoportos képzés
Képzési programban résztvevők létszáma: maximum 25 fő
A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
Megengedett hiányzás az összóraszám 20 %-a (8 óra)
Konkrét helyzetgyakorlat, szituáció leírás és annak feladatmegoldása.
A képzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: tanúsítvány
A jelentkezés módja: jelentkezési lap és motivációs levél
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