Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar

DOWN ALAPÍTVÁNY
1145 Budapest, Amerikai út 14. E-mail: down@downalapitvany.hu
Tel./fax: 363-63-53 Adószám: 18005282-1-42
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A Down Alapítvány 2015. szeptember 19. és október 15. között indítja:
TÁMOGATOTT LAKHATÁST SEGÍTŐK KÉPZÉSÉT.

A képzés célja:
Az önálló lakhatást támogató szakemberek (segítők, támogatók, mentorok) feladata mind elveiben,
mind célját tekintve eltér a szociális szolgáltatások ismert megoldásaihoz képest, így a fogyatékos
személyek nappali és bentlakásos intézményében, a korábbi rendeletek szerinti lakóotthonaiban,
idősek klubjában vagy otthonában végzett segítő feladatoktól. Az alapvető szaktudáson kívül
holisztikus szemléletre, tudatos etikára és a folytonos fejlődést, az életfogytig tanulást szem előtt tartó
proaktív és interaktív attitűdre van szükség, továbbá a támogatott lakhatás, mint új szociális
szolgáltatás eszköztárát és a jogi hátteret is meg kell ismerniük.
A képzés tartalmi követelményei:


Szociális szolgáltatásokban dolgozó/jártas szakember ismerje meg az értelmi fogyatékossággal
kapcsolatos specifikumokat.



A résztvevő ismerje meg az értelmi fogyatékosok támogatott önálló életének szakmai
megoldásait, a segítő szerepét a támogatott lakhatás, a támogatott foglalkoztatás és az ehhez
kapcsolódó támogatott döntéshozatal területén.



Ismerje meg a szociális segítő munkába ágyazott fejlesztés módszereit.



Nagymértékben növekedjen a szakember tudatossága a munkája során.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:


Szociális szolgáltatásokban dolgozó/jártas szakembert megismerteti az értelmi
fogyatékossággal kapcsolatos specifikumokkal.



A résztvevő megismeri az értelmi fogyatékosok támogatott önálló életének szakmai
megoldásait, a segítő szerepét a modern szociális munka elméleti ismeretei mellett az ide
vonatkozó gyakorlatot.



Megismeri a szociális munkába ágyazott fejlesztést, empowerment és coaching technikákat.

Tervezett képzési idő


Összes óraszám: 32 óra



Elméleti órák száma: 16 óra



Gyakorlati órák száma: 16 óra

A képzést az NCSSZI akkreditálta, a képzésért adható kreditpont értéke: 30 pont.
Részvételi díj: 20.000 Ft/fő
További információk az Alapítvány honlapján:
http://www.downalapitvany.hu/node/880
Jelentkezési lap:
https://docs.google.com/forms/d/1E0a8yaqpec9TsL_rtyq9KCR2WoRL-jjlbhobEVOQlXA/viewform
Kapcsolatfelvétel:
Jelentkezés: a down@downalapitvany.hu, ÉS a feher.zsanett@downalapitvany.hu e-mail címen.
Részletes információhoz a 06 20 373 8059-es telefonszámon 17 óra után és a fent említett e-mail
címeken juthatnak.

