Felnőttképzési engedély száma: E-001430/2016/D001
Képzés autizmusban érintett serdülők vagy felnőttek hozzátartozói és mindazok részére, akik életük, munkájuk során találkoznak
a felnőtt korú autista személyek problémáival

TÁJÉKOZTATÓ

A KÉPZÉSI PROGRAM CÍME: FELNŐTT FOGÓDZÓ KÉPZÉS
A KÉPZÉSI PROGRAM ENGEDÉLYSZÁMA: E-001430/2016/D001
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLJA:
A célcsoport tagjainak segítése a serdülő és felnőttkori autizmussal élők ellátásának szociális, társadalombiztosítási, munkajogi
kérdéseiben való eligazodásban; meglévő ismeretek pontosítása és új információk átadása az egyéni, illetve a szervezett szociális
ellátások fajtáiról, az ellátások igénybevételének feltételeiről, módjáról; a képzésben, felsőoktatásban való részvételt támogató
lehetőségek megismertetése; módszerek tanítása, „fogódzók” nyújtása a felnőtté válás nehézségeinek leküzdéséhez.
A KÉPZÉSI PROGRAM CÉLCSOPORTJA:
A program célcsoportját azok alkotják, akik autizmussal élő személyek hozzátartozói, valamint a területen dolgozó szakemberek,
továbbá mindazok, akik közvetve vagy közvetlenül érintettek az autista személyek ellátásában, segítésében.
A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK: a résztvevő
 képes lesz a felnőttkori autizmussal járó problémák azonosítására
 megérti a szülő, a család speciális feladatát az autista személlyel való együttélésben
 képes az autizmussal élőkre és családtagjaikra vonatkozó jogi háttér értelmezésére, eligazodik a munkavégzés,
családjog, gyámügy, felnőttképzés jogi szabályozásában
 ismeri az egyes támogatástípusokat, felismeri a jogszabályokból adódó lehetőségeket, eligazodik a gyakorlati
megvalósításban
A KÉPZÉSI PROGRAMBA VALÓ BEKAPCSOLÓDÁS FELTÉTELEI:
A képzésen való részvétel befejezett iskolai végzettséget nem igényel, szakmai végzettség és egészségügyi alkalmassági nem
szükséges. Előzetesen elvárt ismeretek: írás és olvasás készség a tanfolyam tananyagának feldolgozásához. Egyéb feltételek:
kitöltött, aláírt jelentkezési lap, felnőttképzési szerződés aláírása
A PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
A résztvevők által aláírt jelenléti ív, a résztvevők hiányzásainak dokumentálása a haladási naplóban
A KÉPZÉSI PROGRAM ÓRASZÁMA: 30 ÓRA, ebből 14 elméleti, 16 gyakorlati óra
A KÉPZÉSI PROGRAM TANANYAGEGYSÉGEI:
1. Felnőttkor és autizmus
2. Megváltozott munkaképességűek ellátása, cselekvőképesség, gondnokság, támogatott döntéshozatal
3. További szociális ellátások, egyéb támogatások
A KÉPZÉS FORMÁJA: CSOPORTOS KÉPZÉS
A KÉPZÉSI PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMA: MAXIMUM 24 FŐ
A KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ TELJESÍTMÉNYÉT ÉRTÉKELŐ RENDSZER LEÍRÁSA:
Az értékelő rendszer elemei a helyzetgyakorlatok, a képzés közbeni szóbeli visszajelzések, az írásbeli és szóbeli feladatok, az egyes
tananyagegységeknél részletezett módon. A képzés során az oktató folyamatosan figyeli az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazását
az esetleges újbóli megerősítés érdekében. A számonkérés tananyagegységenként, az adott tananyagegység végén történik.
A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉVEL MEGSZEREZHETŐ MINŐSÍTÉSEK: MEGFELELT / NEM FELELT MEG
A KÉPZÉS ELVÉGZÉSÉRŐL SZÓLÓ IGAZOLÁS KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI:
Valamennyi tananyagegység követelményeinek teljesítése, a tananyagegység-záró feladatok elvégzése. A hiányzás mértéke nem
haladta meg a 20%-ot tananyagegységenként és az egész képzésben egyaránt.
ELŐADÓK:
Németh Zsuzsanna, pedagógus, autizmus szakember, Autizmus Alapítvány
Vass Mária, tapasztalati szakember, érintett szülő
Dr. Gazsi Adrienn, jogász, KézenFogva Alapítvány
Dr. Kálozi Mirjam, az AOSZ megbízott jogásza
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