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Pályázati felhívás 

A Budapesti Patrónus Alapítvány pályázati felhívást tesz közzé 2014 és 2015 évben  (8 hónap alatt) megvalósuló, 
autizmussal élő felnőtt fiatalok mellett műhelymunkában végzendő gyakornoki/asszisztensi feladatok ellátására. 
 
Pályázat célja: Olyan a felnőtt fiatal autizmussal élők gondozása, fejlesztése területén kezdő fiatal szakemberek bevonása, 
betanítása és megbízása, akik részt vennének a Rajmond klub autizmussal élő fiataljainak egyéni támogatási terv szerinti  
heti rendszerességgel történő mentorálásában, pedagógiai-gyógypedagógiai és mentális-pszichológiai fejlesztésében, 
terápiájában, viselkedés és egyéb problémáik, rossz szokásaik leküzdésében.  
 
Formája: Műhely és egyéni munka. A szakma elismert szakértőinek számító szakemberek irányítása mellett történő 
gyakornok ill. asszisztens szerű együttműködéssel és önálló feladatok ellátásával foglalkozni egy-egy autizmussal élő 
fiatallal. 
 
Feladat:  Közreműködni egyéni gondozási-támogatási tervének végrehajtásában, egyéni fejlesztés, mentorálás 
megvalósításában szakmai irányítás mellett az alábbi  lehetséges területeken: 
 
- egyéni pszichiátriai, gyógypedagógiai, mentálhigiéniai képesség és készségfejlesztések,  
- pszichoterápia, szociális belátás, mentalizáció fejlesztése 
- szociális-kommunikációs tréning 
- önismereti, önálló életvezetési felkészítés és tréning 
- autizmus specifikus kognitiv viselkedésterápia, rugalmasság elősegítése 
- autizmus specifikus egyéb szükséges kiscsoportos, páros terápia  
- munkára felkészítés, önálló lakhatásra felkészítés 
 
Megbízási idő: 2014. november 1-től  várhatóan 90-100 óra 7-8 hónap alatt (kb. heti 3 óra) 
 
Díjazás: 300.000-340.000,- Forint 
 
Pályázati feltételek: 

Pályázhat minden 21 év feletti felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkező, vagy legalább 3-ad éves hallgató, aki autizmus 
és terápiák területén már rendelkezik megfelelő szakmai ismeretekkel és kellően motivált a feladat ellátására, különös 
tekintettel a felnőtt autizmusra. Elsősorban jelenlegi, vagy leendő gyógypedagógusok, pszichológusok, pszichiáterek 
jelentkezését várjuk. 
 
Pályázni szakmai önéletrajzzal, képzettséget igazoló okirattal, indexkönyv másolattal, szakmai elképzeléseket, irányultségot 
és tervet is tartalmazó motivációs levél  benyújtásával lehet. A bírálatot személyes interjú egészíti ki. 
 
Pályázat benyújtásának helye: írásban, személyesen, vagy postai úton.  
 
Határidő:  2014.10.29. 12 óra. Helye:  Az alapítvány székhelye 
 
Megjegyzés: 

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenítésére, módosítására. További információk az Alapítvány két honlapjáról 
szerezhetők. 
 
 
Budapest, 2014. szeptember 20. 
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