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MÉG LEHET JELENTKEZNI AZ
AOSZ MODELLPROGRAMJÁNAK

KÉPZÉSÉRE!
A modellprogram célja, hogy a speciális felépítésű képzési programok megvalósításával olyan laikus

személyeket képezzünk ki, akik utána képesek a családban élő, autizmusban érintett gyermekek vagy

felnőttek  támogatására,  pár  órás  felügyeletére,  kísérésére,  akár  a  szülő,  gondviselő  átmeneti

távollétében is.

A képzési programok kidolgozása és megvalósítása egyaránt az Autizmus Alapítvány (1089 Budapest,

Delej  u.  24-26.)  szakembereinek  közreműködésével  történik.  Külön képzés  szól  a  gyermekkorú,  és

külön a felnőtt  korú személyeket támogató segítőknek,  de a képzések felépítése azonos:  a segítők

először egy kétnapos blokkban elméleti felkészítést kapnak, utána az autizmusban érintett személlyel

és családjával otthonukban találkoznak és a tanult módszertant alkalmazva ismerkednek, majd egy

következő  kétnapos  képzési  blokkban  szakemberek  irányításával  megbeszélik,  feldolgozzák  a

tapasztalatokat. A képzésben tehát közvetlenül csak a képzésre jelentkező segítő személy vesz részt. Az

autizmussal élő személyt nevelő család oly módon kapcsolódik a programba, hogy otthonában fogadja

a segítőt, lehetőséget biztosítva számára a képzésen tanultak gyakorlatban történő megvalósítására.

Miután a segítők elvégezték a képzéseket és teljesítették a modellprogramban vállalt közreműködői

feladatukat, a továbbiakban önállóan, saját döntésük szerinti formában és keretek között folytathatják

segítői  tevékenységüket,  melynek felügyeletére és ellenőrzésére az AOSZ-nak már nincs hatásköre.

Autizmus-szakmai  támogatást  azonban  a  képzés  elvégzése  után  is  folyamatosan  biztosítunk  a

segítőknek:  szupervíziókat  szervezünk  számukra,  ahol  szakemberekkel  konzultálva  bővíthetik

tudásukat, gyarapíthatják tapasztalataikat. 

Az  EMMI  finanszírozásából  megvalósuló,  az  autizmusban  érintett  családokat  támogató

modellprogram keretében  2021.  május-június  folyamán  két,  egyenként  négynapos,  online

formában megtartandó képzésre kerül sor. A gyermekkori segítőknek szóló képzésre betelt a

20  fős  résztvevői  létszám,  de  a  felnőttkori  (egész  pontosan  14  évesnél  idősebb

személyt támogató) segítőknek szóló képzésbe még lehet jelentkezni 2021. április
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23-ig.

Várjuk  további  segítők  és  nekik  partnerséget,  gyakorlási  lehetőséget  biztosító  családok

jelentkezését a modellprogramba az aktuálisan meghirdetett  képzésünkhöz kapcsolódóan.

A felnőttkori segítőknek szóló képzés:

Segítők képzése autizmussal élő személyek otthoni támogatására E-001430/2016/D004

A FELHÍVÁS ITT található, TÁJÉKOZTATÓNK INNEN elérhető, a képzés ÓRARENDJÉT ITT lehet megnézni,

a JELENTKEZÉSI LAP és a CSALÁD NYILATKOZATA – FELNŐTTKORI KÉPZÉS GYAKORLÁSHOZ letölthető.

Figyelem! Az érvényben lévő járványügyi jogszabályi rendelkezésnek megfelelően – 104/2021. (III. 5.)

Korm. rendelet felnőttképzőkre vonatkozó (5) pontja – mindkét képzést online formában valósítjuk

meg. A további részleteket a képzési felhívások tartalmazzák.

Látogasson el honlapunkra: https://aosz.hu data.aosz.hu

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.Iratkozzon le itt.
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