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INTÉZMÉNYI IGÉNYRÖGZÍTŐ ŰRLAP 

a „Komplex kiváltási szükségletfelmérés” módszertan 

alkalmazását segítő személyes, helyszíni szakmai támogatáshoz 

1. Igény rögzítése 

Sorszám
1
 

Űrlapon rögzített igények felvételének módja:
2
   _________ 

Igényfelvevő neve: 

A helyszíni szakmai támogatásra kijelölt tanácsadó neve: 

A helyszíni szakmai támogatásra kijelölt tanácsadó telefonszáma: 

A helyszíni szakmai támogatásra kijelölt tanácsadó e-mail címe: 

2. Igénylő 

Igénylő
3
 neve: 

Igénylő telefonszáma: 

Igénylő e-mail címe: 

 

Igénylő intézmény/telephely
4
 neve:

5
 

Igénylő intézmény/telephely telefonszáma: 

Igénylő intézmény/telephely e-mail címe: 

  

                                                      
1
 A sorszám képzése: Igénylés száma/dátum (igény beérkezésének napja) 

(évhónapnap formátumban); pl.: 1/20140314 
2
 1 - Telefonon, 2 – Írásban postai úton vagy e-mailen; 3- Írásos jelzés esetén 

személyes egyeztetés történt (ebben az esetben dátummal jelezni kell ennek 
megtörténtét) 
3
 Igénylő: az a személy, aki az igényt jelzi, kapcsolattartó. 

4
 Intézmény: az az intézmény, amely számára a helyszíni szakmai támogatást 

igénylik. 
5
 Annyi Intézményi igényrögzítő űrlap kitöltése szükséges, ahány telephelyre igényli 

a személyes, helyszíni támogatást. 
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3. Szakmai támogatás adatai 

Érintett célcsoportok
6
 megjelölése létszámmal  

 értelmi fogyatékos személyek:     _________ 

 autizmus spektrum zavarban érintett személyek:   _________ 

 pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek:   _________ 

 szenvedélybeteg személyek:     _________ 

 látássérült személyek:      _________ 

 hallássérült személyek:      _________ 

 mozgássérült személyek:      _________ 

 súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek:   _________ 

 előbbi csoportba nem tartozó, halmozottan sérült személyek _________ 

 

Miben kér helyszíni szakmai támogatást? 

1. Személyközpontú terv elkészítése, a célok és részcélok kijelölése és a célokhoz, részcélokhoz 

területek jelölése, közös felméréssel, és/vagy interjúval, 

2. Felmérés megfigyeléssel, és élethelyzetben való megfigyelést követően a tapasztalatok 

átbeszélésével, közös felméréssel, és/vagy interjúval, 

3. Készségfelmérés, készségleltár használata, közös felméréssel, és/vagy interjúval, amennyiben 

tudja, határozza meg az életviteli területet: 

 A. modul: Önálló életvitellel kapcsolatos kompetenciák 

 B. modul: Kommunikációs kompetenciák 

 C. modul: Szociális és interperszonális kompetenciák 

 D. modul: Munkavégzéssel összefüggő és akadémikus kompetenciák 

4. Kockázatok felmérése és kockázatkezelési terv készítése, közös felméréssel, és/vagy interjúval, 

5. A felmérések dokumentálása során felmerült kérdések átbeszélése – módszertani támogatása, 

6. Az Adatrögzítő eszközök használatával kapcsolatban felmerült kérdések átbeszélése – 

módszertani támogatása, 

7. Az Egyéni komplex kiváltási fejlesztési tervek (EKKiFeT) elkészítésének tanácsadói támogatása, 

8. A felmérés eredményeinek az egyéni fejlesztési/gondozási tervekbe való becsatornázásának 

szakmai támogatása, 

9. Konzultáció 

10. Foglalkoztatási- rehabilitációs jellegű felmérési és/vagy tervezési feladatok tanácsadói 

támogatása 

                                                      
6
 Az igénylő intézmény ellátotti köre, akiket a helyszíni szakmai támogatás érint. 
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Az elakadás leírása röviden, lényegre törően: 

 

 

 

4. Szakmai támogatás időzítése, résztvevői 

Helyszíni szakmai támogatás igénybevételére megfelelő napok (legalább 5 lehetséges 

időpontot adjon meg): 

 

 

 

Helyszíni szakmai támogatásban várhatóan résztvevő személyek köre, létszáma: 

 

 

__________________ 

Igényfelvevő aláírás  
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