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1. Bevezetés
A képzés célja
A képzés résztvevői felkészülnek a fogyatékosságügyi tanácsadói munkakör betöltésére. Ehhez megszerzik vagy megerősítik a szükséges ismereteket,
fejlesztik a szükséges képességeket és attitűdjüket. 

A résztvevő célja
A következő linkre kattintva írja be, hogy mire lenne szüksége a munkaköri leírásban szereplő feladatok ellátásához! 

http://moodle.fszk.hu/mod/chat/view.php?id=1341 

http://moodle.fszk.hu/mod/chat/view.php?id=1341
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1.1. A továbbképzés bemutatása
A képzés témakörei

1. Bevezetés, tájékoztatás
2. A fogyatékosságügyi tanácsadó fogalma, feladatai és helye a szociális rendszerben
3. Fogyatékosságügyi tanácsadói önismeret
4. Általános fogyatékosságügyi ismeretek
5. Sérülés-specifikus ismeretek és életút
6. Az egyenlő esélyű hozzáférés szemlélete
7. Konzultáció a projektmunkához
8. Kommunikáció és hálózati kommunikáció
9. Érdekvédelmi és érdekérvényesítési alapismeretek

10. Terepgyakorlati felkészítés
11. Terepgyakorlat
12. Projektmunka
13. Terepgyakorlati tapasztalat
14. Szemléletformálás
15. Egyéni fogyatékosságügyi tanácsadói munka
16. Fogyatékosságügyi tanácsadói önismeret
17. Projektbemutató, zárás

A képzés felépítése

96 szinkron képzési óra digitális tartalommal
36 asszinkron terepgyakorlati óra
24 asszinkron projektmunka óra
24 szinkron képzési óra digitális tartalommal

A számonkérés módja

aktív részvétel a képzésen (max. 10 % hiányzás),
terepfeladat sikeres teljesítése,
projektfeladat sikeres teljesítése.

A képzésben résztvevő tanácsadó 

Ismeri

a fogyatékosságügyi tanácsadó feladatait, 
a fogyatékosságügyi tanácsadó helyét a szociális rendszerben,
a tanácsadás szintjeit, formáit,
a fogyatékos személyek szükségleteit, kommunikációját, problémáját,
a fogyatékos személlyel és környezetével kapcsolat kialakítását és fenntartását szolgáló kommunikációs lehetőségeket,
a fogyatékos személyekhez életútjuk során kapcsolható intézményeket, szolgáltatókat,
a fogyatékos személyeknek nyújtandó szolgáltatások igénybevételének módját, folyamatát,
az életvitelt támogató eszközöket és módszereket, azok kölcsönzési folyamatát.

Képes

kommunikálni a fogyatékos személlyel,
azonosulni a kliens kérdésével, problémájával,
kapcsolatokat kialakítani és ápolni a klienssel és környezetével, az együttműködő partnerekkel,
az egyén szükségletéhez igazítottan felajánlani szolgáltatást,
a kliensre szabott tanácsadás végezni,
együttműködni a szociális diagnózist felvevő szociális szakemberrel,
az adminisztrációs feladatokat ellátni,
rendszeresen klubot szervezni és vezetni,
szemléletformáló alkalmakat megvalósítani.

Attitűd

munkáját a rá vonatkozó jogszabályok és protokoll szerint végzi,
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a munkája során a fogyatékos személyt helyezi a középpontba,
támogatja a kliensét a problémák beazonosításában és megoldás megtalálásában,
kiválasztja a kliense számára legmegfelelőbb szolgáltatásokat,
fogékony az információk befogadására és alkalmazására,
érzékeny a társadalmi problémák iránt,
a munkája során törekszik a hálózatos működésre.

Felelősség, autonómia

a problémás helyzetekben felelősen hoz döntést és keres megoldást,
a fogyatékos személy és családja érdekeit védve felelősen és bizalmasan kezeli a tudomására jutott információkat.
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1.2. Munkaformák egyeztetése

A képzésen résztvevők felkészülését szinkron és aszinkron órákon biztosítjuk. 

A képzés résztvevői 5 fős csoportokba rendeződnek  az aszinkron óra keretében zajló projektmunka megvalósítására. A csoportok alakítása az előzetes
ismeretek és a részvételi célok alapján.

Tájékoztató a digitális felkészítésben való részvételhez  
A következőkben megjelenő képzési tartalmak eltérő formában készültek, így találkozik majd ehhez hasonló szöveggel, ppt-
vel, word vagy pdf kiterjesztésű szövegekkel, filmekkel, hanganyagokkal. A digitális felkészítés tartalom vázát az oldal
szövegek és a ppt tartalmak adják, melyeket kiegészítenek további tartalmak.  

Amennyiben probléma merülne fel a digitális tartalom feldolgozása során, úgy keresse a ..........................
képzésért felelős munkatársait a .................................. honlapon található elérhetőségeken! 
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1.3. Képzési együttműködést alapozó tréning feladatok

Közös feladatok

névtanulás,
jégtörés,
csapatépítés.

Nekem a fogyatékosságügyi tanácsadás olyan, mint...

Folytassa  a mondatot a következő fórum felületen a válasz gomb megnyomásával.

A fórum linkje: http://moodle.fszk.hu/mod/forum/view.php?id=1342

A fogyatékosságügyi tanácsadó munka elemzése 

A következő linken a fogyatékosságügyi tanácsadó feladatanalízise történik a 4 megadott szempont szerint. Mi lehet a munkakör erőssége, gyengesége,
milyen lehetőségek és veszélyek rejlenek benne? 

A feladathoz tartozó link: https://miro.com/app/board/o9J_lKWEHHg=/

http://moodle.fszk.hu/mod/forum/view.php?id=1342
http://moodle.fszk.hu/mod/forum/view.php?id=1342
https://miro.com/welcomeonboard/lH3tSAJdDAgg86233au9n6mUJ94zgSC7ajXG0S4689fNp1KaxoL812BPNdy9qTlH
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2. A fogyatékosságügyi tanácsadó fogalma, feladatai és helye a szociális
rendszerben
Ebben a fejezetben a fogyatékosságügyi tanácsadó szerepét, kompetenciáját mutatjuk be kiemelten a különböző szolgáltatói rendszerekben betöltendő
szerepükkel, feladataikkal. 

A fejezetben a leírások mellett egy bemutatkozó rövidfilm, valamint képek segítik az ismeretek elsajátítását. 

A fejezetben az ellenőrző kérdések segítik a megszerzett ismeretek feldolgozását. 

Nézze meg a kisfilmet az Információs és Koordinációs Pontról
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2.1. A fogyatékosságügyi tanácsadó munkakör feladatai és munkaszervezés
A fogyatékosságügyi tanácsadók feladatkörét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2021. évi módosítása tartalmazza.

A munkakörhöz tartozó feladatok rendezése, csoportosítása

(3. § Az Nmr. a 27. §-t követően a következő alcímmel egészül ki.) 

„Fogyatékosságügyi tanácsadás

27/A. § A fogyatékosságügyi tanácsadás feladata:

a) tanácsadás biztosítása a fogyatékos személy és családtagjai számára, a velük való kapcsolatfelvétel,

az információnyújtás, a szociális készségek fejlesztése, az ügyintézés, valamint 

klubfoglalkozás és sorstársi csoportok szervezése, működtetése,

b) együttműködés a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókkal,

intézményekkel, egészségügyi alap- és szakellátásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal, oktatási, képzési,
szolgáltatásokat nyújtókkal, foglalkoztatási szolgáltatásokat nyújtókkal, közlekedési, sport-, kulturális és egyéb,
szabadidős tevékenységet nyújtó szervezetekkel, egyéb civil szervezetekkel, érdekvédelmi csoportokkal, valamint
egyházi intézményekkel, közösségekkel.

c) a fogyatékos személyek és családtagjaik számára biztosított szolgáltatások igénybevételének segítése, ideértve a család- és gyermekjóléti központ
által nyújtott szolgáltatásokat,

d) közreműködés egyes életvitelt támogató eszközök kölcsönzésében és speciális szolgáltatások közvetítésében,

e) együttműködés a szociális diagnózist felállító esetmenedzserrel, és

f ) kapcsolattartás a többi fogyatékosságügyi tanácsadóval.”

Adminisztratív feladatok

Az információs rendszer adatbázisát bővíti az újabb akadálymentes közszolgáltatások információival. 

Vezeti a munkaköréhez és tevékenységéhez kapcsolódó rendszeresített dokumentációt. 

További feladatok

Tevékenységével hozzájárul a fogyatékosságból adódó igényekre reagáló közszolgáltatások minőségének javulásához és hozzáférhetőségének
bővüléséhez.
Elősegítse az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulását. 

A fogyatékosságügyi tanácsadó szerepe a különböző szolgáltatói rendszerekben
3. § Az Nmr. a 27. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
A fogyatékosságügyi tanácsadóknak szolgáltatási tevékenységük során – az egyéni tanácsadáson túl – kiemelt szerepük van a széleskörű szakmai
tájékoztatásban, kapcsolattartásban, gyakorlati együttműködésben különösen:

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtókkal (kiemelten az esetmenedzserrel, családsegítővel, többi tanácsadóval) 

az egészségügyi szolgáltatásokat – alapellátást, szakellátást – nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal (a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátástól, a
járóbeteg szakellátástól a fekvőbeteg szakellátáson át, a szakápolást biztosító egészségügyi szolgáltatókig) 

a foglalkoztatási szolgáltatásokat nyújtókkal (a fejlesztő foglalkoztatástól a munkaerőpiaci (rehabilitációs) szolgáltatásig) 
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helyi érdekvédelmi szervezetekkel 

az oktatási, képzési szolgáltatásokat nyújtókkal (a pedagógiai szakszolgálati feladatoktól a
felnőttképzésig) 

a közlekedési, sport, kulturális és egyéb szabadidős szervezetekkel, szolgáltatókkal 

társadalmi szerveződések, érdekvédelmi csoportok, az aktív hitéletet biztosító egyházi
intézményekkel, közösségekkel

Az egyes együttműködések kialakítását követően rendszeres kapcsolattartással és konzultációval
fenntartja, működteti azokat.

Munkaszervezési és időgazdálkodási technikák

A munkaszervezés célja 

a tevékenységek olyan részfeladatokra osztása, amelyeket egyes személyek vagy csoportok végeznek el
ki kell válogatni az embereket, biztosítani kell az eszközöket, berendezéseket, valamint ki kell alakítani a „csoportokat” a feladat elvégzéséhez
biztosítani kell a tevékenységek kezdési és befejezési idejét, a munkatempók programozását

A munkaszervezés elemei

Célokat tűz ki – TERVEZÉS
Erőforrásokat biztosít – SZERVEZÉS
A szervezetet kialakítja – ÖSSZEHANGOLÁS
Az embereket motiválja – VEZETÉS

Vezetési elvek– Henri Fayol bányamérnök 
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Munkamegosztás
Fegyelem
Az irányítás egysége
Az egyéni érdekek alárendelése a csoportérdeknek
Centralizáció
Kezdeményezés

A jó vezetőnek nem az a feladata, hogy részletes útmutatást adjon a munka elvégzéséhez, sokkal inkább az, hogy elősegítse az önálló és eredményes
munkavégzést. 

http://www.viszki.sulinet.hu/tananyagtar/gazdasagi/barta/vsz.pdf

Pomodoro technika
A promodoro zseniálisan egyszerű módszer az időd hatékony elosztására. A módszer Francesco Cirillo nevéhez fűződik valamikor a 80-as évekből. A
lényege egyszerű:

25 perc munka 
3-5 perc pihenés

Azaz 25 percig csak az adott feladatra koncentrálsz, és minden szakasz után lazítasz egy picit. A 25 perctől többen eltérnek, bár nem nagyon érdemes,
mivel kb. ez az az időtáv, amíg megfelelően motivált, és koncentrált tudsz maradni…

Munkaszervezés célja

hatékony email-kezelés: olvasás, írás, rendszerezés folyamatainak beosztása és automatizálása
zavaró tényezők kizárása, összpontosítás a feladatokra, single tasking/multitasking
feladatok, teendők meghatározása
prioritások felállítása, kezelése, halogatás
időgazdálkodási módszerek, technikák, rendszerek, segédeszközök kialakítása
naptárkezelés, meetingek, értekezletek, telefonok, delegálás rendszerének felépítése

Reggeli tervezés bevezetése: https://www.justdoo.hu/trening/osszefoglalo/

Időgazdálkodás
Eisenhower-mátrix

http://www.viszki.sulinet.hu/tananyagtar/gazdasagi/barta/vsz.pdf
https://francescocirillo.com/pages/pomodoro-technique
https://www.justdoo.hu/trening/osszefoglalo/
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Ivy Lee módszer
„Minden egyes nap végén, írj le hat darab fontos célt, amit meg kell valósítanod holnap. Figyelj oda, hogy semmiképp nem lépheted túl a hatot. Ezután
rendelj fontossági sorrendet ezekhez a feladatokhoz. Másnap pedig kezd a napodat a legfontosabbal, és addig nem léphetsz tovább más feladatra, amíg az
nem készült el."                                         

 Idézet: 

https://szendreiadam.hu/tervezes/idogazdalkodas-modszerek/

https://szendreiadam.hu/tervezes/idogazdalkodas-modszerek/
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2.2. A fogyatékosságügyi tanácsadók fogalma és helye a szociális rendszerben
A fogyatékosságügyi tanácsadó készségei és tudása 

mit kell tudnia és mit nem kell tudnia,
a tudás megszerzésének lehetséges útja,
információszerzés és átadás folyamatai.

A fogyatékosságügyi tanácsadó speciális ismeretekkel, tudással rendelkezik a fogyatékosság szakterületéről.

Tevékenysége a segítői munkában behatárolt, a fogyatékosságból adódó kérdések, problémák megválaszolására, megoldására irányul.

Kompetencia határain túl mutató esetekben, helyzetekben szakmai kapcsolatokat kezdeményez és tart fenn más (köz-)szolgáltatókkal.

Az információnyújtás a fogyatékossággal kapcsolatos kérdésekre terjedhet ki, egyéb információkérés esetén az ügy lezárásra vagy átadásra kerül.

Jogi és etikai kompetenciák
A kapcsolódó törvények, jogszabályok ismerete:

1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról,
1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, 
1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet és ezek módosításairól szóló rendeletek, 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Második Könyv Második Rész, különös tekintettel
V-IX.), 
2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról, 
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról, 
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról,
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 
1295/2019. (V. 27.) Korm. határozata a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek
kiváltásáról szóló 2019–2036. évekre vonatkozó hosszú távú koncepcióról,
a szociális, gyermekjóléti és gyerekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013.(
X.24) Korm. rendelet ( Sznyr.),
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (Tr.),
a munka Törvénykönyve 2012. évi I. tv. (Mt.),
a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2020. (VIII.4.) SZCSM rendelet,
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.-) Korm. rendelet,
2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív jegyzőkönyv kihirdetéséről
(ENSZ Egyezmény),
a Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.),

2018. évi LII.  törvény a szociális hozzájárulási adóról,
a megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet,
7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról,
a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról s1zóló49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet,
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás
folyósításainak szabályairól,

a szakmai kompetencia határok ismerete,
az etikai normák – elsősorban a Szociális Munka Etikai Kódexe – ismerete és betartása (http://3sz.hu/sites/default/files/Etikai.pdf).

Speciális, a fogyatékosságügyhöz kapcsolódó ismeretei

a szakmai hálózatépítés, fejlesztés módszertanának ismerete,
a támogatott lakhatás elméleti hátterének ismerete,
a fogyatékosság területéhez kapcsolódó kiemelt és standard projektek (különös tekintettel az intézményi férőhelyeket kiváltó, támogatott lakhatási
projektre) céljainak, feladatainak ismerete,
a fogyatékos személyekkel, hozzátartozóikkal és a jelzőrendszeri tagokkal történő hatékony kommunikáció elméletének és gyakorlatának ismerete,
a fogyatékos személyek szociális diagnózisának felállításához szükséges elméleti ismeretek elsajátítása, annak érdekében, hogy együtt tudjanak
működni a diagnózist felállító szakemberrel.

Klienshez közvetlenül kapcsolódó tanácsadói tevékenységek

http://3sz.hu/sites/default/files/Etikai.pdf
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kapcsolatfelvétel, 
információnyújtás,
szükséglet/problémafeltárás,
tájékoztatás,
szociális készségek fejlesztése,
ügyintézés,
tanácsadói tevékenység,
értékelés,
esetlezárás,
esetátadás,
klubfoglalkozás, sorstársi csoportok szervezése, biztosítása,
folyamatkísérés, dokumentáció.
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2.3. A szociális ágazat rendszere
A fogyatékosságügyi tanácsadást, mint szociális alapszolgáltatási tevékenységet meghatározó főbb jogszabályok:

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről,
9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről,
60/2004. (VII.6.) ESzCsM rendelet A pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során
alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól,
36/2007. ((XII.22.) SZMM rendelet A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló
szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól,
1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

A jogszabályok egy része közvetlenül is megtekinthető az alábbi szakmai, ill. információs honlapokon: 

http://www.macsgyoe.hu/jogszabalyok/ 

https://www.efiportal.hu/jogok/

https://www.efiportal.hu/szocialis-szolgaltatasok/

https://www.efiportal.hu/penzbeli-es-termeszetbeni-ellatasok/  

http://www.macsgyoe.hu/jogszabalyok/
https://www.efiportal.hu/jogok/
https://www.efiportal.hu/szocialis-szolgaltatasok/
https://www.efiportal.hu/szocialis-szolgaltatasok/
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2.4. A szociális alap- és szakosított szolgáltatások
1. Szociális alapszolgáltatások:

falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
családsegítés,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
közösségi ellátások,
támogató szolgáltatás,
utcai szociális munka.

A fenti ellátások nappali ellátások, azaz tartós lakhatással és ellátással együtt járó elhelyezést nem biztosítanak.

Alapellátás fogalma: Lakosság lakóhelyének közelében szervezett ellátások, melyeket minden lakos igénybe vehet. Az alapszolgáltatások
megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló
életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
Tanácsadóként első sorban az alapellátás intézményeivel kell együttműködni, ezért fontos megismerni a jogi szabályozáson túlmenően a
szolgáltatások szakmai tartalmát is.

2. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás:

ápolást, gondozást nyújtó intézmény, tartós bentlakásos intézmény,
lakóotthon,
rehabilitációs intézmény,
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény,
támogatott lakhatás,
egyéb speciális szociális intézmény.

A szakosított ellátás fogalma: 

Ha életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a
rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. A szakellátások közös jellemzője, hogy lakhatási
szolgáltatásokra épülnek, illetve napi 24 órás, folyamatos működéshez, gondozási-ápolási tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
szakmai kritériumokat kell biztosítaniuk.
Amennyiben az alapellátás keretében nem látható el a személy, szakosított ellátást kell keresni. A gondozási szükséglet vizsgálat, illetve a komplex
szükségletfelmérés a felmérő eszközök, melyek eredményei alapján meghatározzák az igénybe vevő szükségleteit.
A szükségleteknek megfelelő szolgáltatás megtalálásában segítséget nyújtanak az esetmenedzserek és a családsegítők, azonban e mellett fontos
ismerni a lehetőségeket.

Gyermekjóléti ellátások (alap- és szakosított formában) 

3. Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:

Gyermekjóléti szolgáltatás, 
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
- Család- és Gyermekjóléti Központ (Szociális diagnózis biztosítása ls. Szt.64/A.)

- utcai (lakótelepi) szociális munka,
- kórházi szociális munka,
- óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás,
- készenléti szolgálat.

gyermekek napközbeni ellátása-bölcsőde,
gyermekek átmeneti gondozása,
gyermekek esélynövelő szolgáltatásai – Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda,
veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer,
családok átmeneti otthona,
gyermekek átmeneti otthona.

4. Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:

otthont nyújtó ellátás,
utógondozói ellátás,
nevelőszülői hálózat, 
- Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
gyermekotthon,
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speciális gyermekotthon[1],
különleges gyermekotthon[2],

Feladatok:  

Kérem, írják le, hogy a felsorolt intézmények közül, melyikkel volt már szakmai kapcsolata?
Mi a különbség az alap- és a szakellátás között?
Melyek azok az intézmények, amelyekkel tanácsadóként a leginkább kapcsolatba kerülhet?

[1] a súlyos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő, illetve súlyos pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató (a továbbiakban együtt: súlyos pszichés
tüneteket mutató) gyermek, neurotikus, antiszociális tünetekkel

[2] különleges ellátás: a tartósan beteg, illetve fogyatékos, a kora miatt sajátos szükségletekkel bíró három év alatti gyermek számára
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2.5. Az ellátórendszer vázlatos áttekintése - Szolgáltatások különböző szakterületekhez
kapcsolódóan – Pénzbeli ellátások
Jogosultság

alanyiság vagy rászorultsági elv: egészségügyi – szociális,
különös méltánylást érdemlő személyes élethelyzetre figyelemmel, pl. tartós ápolást végzők időskori támogatása, 
mérték: pótlás vagy kiegészítés,
forma: pénzbeli vagy természetbeni,
forrás: egészségbiztosítás, társadalombiztosítás,

Jogosultság jogalapja: kor (aktív, inaktív, gyermekes, megváltozott munkaképesség, baleset, betegség stb. )

Megállapító/folyósító/szolgáltató szerv

Tevékenységek: 
megállapítás feltételrendszere, folyamata, dokumentációk

Szolgáltatás/ellátás nyújtásának tartalma

Pénzbeli ellátások – szociális törvény  

Járási Hivatal:

időskorúak járadéka,
foglalkoztatás helyettesítő támogatás,
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás,
ápolási díj: normál, kiemelt, emelt összegű,
gyermekek otthongondozási díja, 

Képviselő testület:

települési támogatás (krízis, gyógyszer, lakhatás)

Természetbeni ellátások – szociális törvény

Járási Hivatal:

közgyógyellátás (alanyi, normatív), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,

Képviselő testület:

köztemetés, egyéb…..

Pénzbeli és természetbeni ellátások – Gyermekvédelmi törvény

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
gyermekétkeztetés,
gyermektartásdíj megelőlegezése,
otthonteremtési támogatás.

Egyéb települési támogatások

Egyéb pénzbeli ellátások

Egészségbiztosítás:

CSED, GYED, táppénz, baleseti ellátások,
örökbefogadói díj.

Társadalombiztosítás:

Nyugdíj ellátások, árvaellátás,
GYES.

Egyéb alapok/jogcímek:

rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás,
álláskeresési járadék,
családi pótlék, GYET, anyasági támogatás,
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fogyatékossági támogatás.

Egyéb természetbeni támogatások

közlekedési kedvezmények, autó, lakás átalakítás…

https://www.efiportal.hu/penzbeli-es-termeszetbeni-ellatasok/

KÉRDÉSEK 

A Központ és a hozzá tartozó Szolgálatok  támogatásai mire terjednek ki?
Sorolja fel a rendszeres és az eseti ellátásokat?
Találkozott már ellátással kapcsolatos kérdéssel? 

https://www.efiportal.hu/penzbeli-es-termeszetbeni-ellatasok/
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2.6. Szociális ellátások és szolgáltatások

Család- és Gyermekjóléti Központ – Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás egy szolgáltató - a CSGYJSZ - keretében működtethető. 

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat a családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény.

Preventív tevékenységek, szinten tartó tevékenységek: 

hivatali ügyintézés, szabadidős tevékenység, előre látható helyzetre felkészülés, tájékoztatás, információ átadás, közösségfejlesztés, készségfejlesztés.

Krízishelyzet megoldásában segítés – kötelező feladatok:

gyermeknél veszélyeztetettség, védelembe vétel/kiemelés, konfliktushelyzet.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

szervezési, 
szolgáltatási és 
gondozási feladatokat végez. 

A Szolgálat

A települési önkormányzatok feladatkörében, lakóhely szintű minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok.
Jellemzően családsegítőkkel dolgozik, akik a családokkal állnak közvetlen kapcsolatban, családsegítést végeznek az alapellátás szintjén.

Feladatai:  
alapszolgáltatás minden életkorban,
információnyújtás,
veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése, 
kríziskezelés,
ellátásokhoz való hozzájutás segítése, közvetítés szolgáltatásba (intézményen belül és intézményen kívül),
természetbeni, pénzbeli ellátások nyújtásához alapvető segítő szolgáltatás (jogosultság megállapításában, folyósításban és felhasználásban való
részvétel erre való felhatalmazás esetén [helyi rendelet]),
általános tanácsadások (szociális, életvezetési, mentálhigiénés, háztartás-gazdálkodási),
egyéb tanácsadások (pénzügyi, hitelválság, munkavállalási, pályaválasztási, támogatott foglalkozás),
szociális segítőmunka – gyermekekkel és családjukkal, egyénekkel, gyermektelen családokkal végzett szociális munka,
csoportmunka,
egyéni és csoportos készségfejlesztés,
közösségfejlesztő programok szervezése,
szabadidős programok szervezése,
hivatalos ügyek intézésének segítése, 
adományok közvetítése,
családlátogatás (környezettanulmány-készítés),
folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a járásszékhelyen működő család-és gyermekjóléti központtal.

Család- és Gyermekjóléti Központ (járásszékhelyen működik)

egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, 
szociális diagnózis felvétele,
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hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenység, 
speciális szolgáltatások – egyéb tanácsadók,
utcai/kórházi/iskolai-óvodai szociális munka,
támogatott lakhatás rendszerével kapcsolatos teendők majdani ellátása,
szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára évi intézkedési terv készítése alapján. 

A Központ

A központ munkatársai esetmenedzserek és egyéb képzettségű szakemberek.

Speciális szolgáltatásokat biztosít:  

kapcsolattartási ügyelet, közvetítői eljárás,
gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat – telefonos segítőmunka,
utcai, lakótelepi szociális munka (ha a helyi viszonyok azt indokolják),
kórházi szociális munka (ha a helyi viszonyok azt indokolják),
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF)-on való részvétel, s ahhoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása,
mediáció (konfliktuskezelési tanácsadó), 
jogi tájékoztatásnyújtás,
pszichológiai tanácsadás, 
családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia biztosítása,
szakmai támogatás nyújtása az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára,
jelzőrendszeri tanácsadói feladatok ellátása, 
menekültek integrációjának segítése (ha a helyi viszonyok azt indokolják),
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység. 

KÉRDÉSEK

Tudja, hogy ki a gyermekjogi képviselő az ellátási területén?
Beszélt már vele?
Van-e a szolgálatoknál a prevenciós tevékenységekbe sorolható rendszeres foglalkozás?
Ha van, részt vesznek-e ezeken fogyatékos személyek, gyerekek?
Ezek közül van olyan, ami kifejezetten a fogyatékos emberek célcsoportjának szól?
Van-e speciális nevelőszülő az ellátási területén?
Az Intézmény férőhelyi kiváltással kapcsolatban a Központ milyen tevékenységet végez?
Van-e a Központnak fogyatékos személlyel kapcsolata?
Milyen nagyságrendű a fogyatékos ellátottak aránya?
Bevonták-e már folyamatban lévő munkába érintett miatt az esetmenedzserek/családgondozók?
Van-e saját esete?
Szakmai programját az intézménynek megkapta, elolvasta?
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2.7. Szolgáltatások a szociális törvényben
Ismerkedjünk meg a szolgáltatásokkal részletesebben.

Alapszolgáltatás

falu és tanyagondnoki szolgáltatás,
étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés,
közösségi ellátások,
támogató szolgáltatás,
utcai szociális munka,
nappali ellátás.

Mindegyik érinti a fogyatékos embereket és van amelyiknél nevesített is
célcsoport.

Szakosított ellátások 

ápolást, gondozást nyújtó intézmény, 
rehabilitációs intézmény,
lakóotthon,
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény,
támogatott lakhatás,
egyéb speciális szociális intézmény.

Gyermekjóléti alapellátás (személyes gondoskodás keretébe tartozó)

gyermekjóléti szolgáltatás: a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás,
gyermekek napközbeni ellátása,
gyermekek átmeneti gondozása,
gyermekek esélynövelő szolgáltatásai – Biztos Kezdet Gyerekház, Tanoda. 

Gyermekvédelmi szakellátások (személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátás)

otthont nyújtó ellátás,
utógondozói ellátás,
területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések

Ezek a tevékenységek nem tanácsadói hatáskörbe tartozók, de fontos közvetítő/kísérő szerepet visznek bennük, melyek az alábbiak:

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,
védelembe vétel,
családbafogadás,
ideiglenes hatályú elhelyezés,
nevelésbe vétel,
nevelési felügyelet elrendelése,
utógondozás elrendelése,
utógondozói ellátás elrendelése,
megelőző pártfogás elrendelése,
javítóintézeti nevelés - külön törvény rendelkezik róla.

Működés – Fenntartó

integráltan vagy szegregáltan működik az adott intézmény,
települési önkormányzat, társulás, egyház, állam, civil, forprofit szervezet a fenntartó.

Egyéb szolgáltatások, amelyek köre bővíthető

civil és egyházi szektor, piaci alapon működő szolgáltatások, önsegítő csoportok, érdekvédelmi szervezetek.

Munkakörök a szolgálatoknál és a központokban

lakosságszám és esetszám a vetítési alap.
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Szolgálat:

Családsegítő – 4000 fő/1 vagy 25 család /1 (intézményvezető 3 fő felett),
Szociális asszisztens – ajánlott 10 000 fő felett.

Központ:

családsegítő – ugyanaz,
esetmenedzser/tanácsadó – min. 37.000 fő/1 vagy 50 család/1,
szociális asszisztens,
intézményvezető/szakmai vezető.

Kérdések 

Milyen ellátással került már kapcsolatba?
Helyi ellátórendszer feltérképezése már megtörtént?
Tud példát mondani az egyéb szolgáltatásokra az ellátási területén?
Van olyan esete vagy kollégától hallott már olyat, amikor a kötelező szolgáltatási palettán kívül sikerült
ellátást megoldani? (rokon, ismerős, kolléga, szomszéd, civil, stb.)
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2.8. A szociális diagnózis
A szociális diagnózis

64. § (8): A Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt
szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist. A család- és gyermekjóléti központ a szociális diagnózis elkészítésébe bevonhatja a nem
járásszékhely településen működő család- és gyermekjóléti szolgálatokat. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a
szociális szolgáltatókat és a szociális intézményeket.

64/A. § (3): A szociális diagnózis a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján meghatározza az igénybe venni javasolt szociális
szolgáltatásokat és - ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását - gyermekjóléti alapellátásokat. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a
szociális diagnózis kötelezi a szociális, gyermekjóléti szolgáltatókat és intézményeket, amelyek kötelesek a szolgáltatásra vonatkozó igényt
nyilvántartásba venni.

Kliensútban: A kliens szociális ellátás iránti szükségletei kielégítésének „megrekedése” a diagnózis elkészítésének döntő indoka.
A valós szükségletek megismerése, és azok ismeretében, az elismert szükségletek kielégítése érdekében fejleszteni lehet, illetve területileg
átcsoportosítani a szolgáltatásokat, biztosítva az egyenlő esélyű hozzáférést. 
A még mindig jelenlévő túlszabályozás helyett az elégséges szabályozást  lehet megteremteni. 
Újra átgondolható az állami, önkormányzati feladatellátás súlya a szociális ellátórendszeren belül az alapszolgáltatásokat is beleértve.
Felülvizsgálható a lakosságszám arányosan telepített kötelező feladatok elosztásának rendje. 
Kidolgozhatóvá válik az egyes szociális szolgáltatások esetében az utalványrendszer (voucher) bevezetésének feltételei. 
Át lehet ismételten tekinteni a kapacitáskoordináció és forrásallokáció lehetőségeit.
A szociális szolgáltatások megfelelő mennyiségű és minőségű biztosítása érdekében a felelősségi körök áttekinthetőbbé válnak (egyén, család
- tartásra kötelezett hozzátartozók, lakóközösség, civil szervezetek, for-profit szervezetek, önkormányzat, állam).

http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/228/EFOP_192_kozma_judit_szocialis_diagnozis.pdf 

Változás a klienskörben

Változóban a család – változóban a családsegítés 
(élettársi kapcsolatok, mozaik családok, gyermektelen házaspárok, egy szülős családok, egyedülállók, életesemények életkor szerinti kitolódása vagy
előrébb kerülése)

Régi helyzetek új köntösben: 

megélhetési, lakhatási problémák (más klienskör),
életvezetési nehézségek (más tudatmódosító szerek, több mentális beteg).

Új tendenciák:

válások – kapcsolattartási nehézségek, kényszerű együttélések, 
mentális betegségek, 
generációs problémák – gyermeknevelési nehézségek – iskola hárítása más intézményrendszerre,
fokozott konfliktusok – törékenyebb kapcsolatok,
adósságkezelés.

Erőforrások változása

Családsegítés módszertanának változása

Új módszertanok, eszközök bevezetése, mint a családterápia, konzultáció, terápiás elemek, idő és eszköztényezők változása, ismerethiány, nem frontális
tanácsadás valósul meg.

intenzív családmegtartó terápia,
családi döntéshozó konferencia,
kapcsolathálózati munka.

 

Kötelező vs önkéntes

Az átlagembertől a döntéshozókig senki nem vár mást a szociális munkásoktól, mint a leghátrányosabb helyzetűek problémáinak gyors és olcsó
megoldását. Természetesen e tekintetben a kép területileg differenciált.

 

Fenntartható szociális munka

A szociális munkás = problémaközvetítő.

http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/228/EFOP_192_kozma_judit_szocialis_diagnozis.pdf
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Egyenlőség és méltányosság, bevonás és partnerség.
Komplex helyzetekre az esetkezelés és a terápia nem elég.
Hol kezdjem? – A probléma makro háttere?
Aktív üzemmód szükséges! – Alakító, tervező a rutin esetkezelésen túli hozzáállás szükséges.
Közösséggel, csoporttal kell dolgozni.
Ökológiai válaszokat is lehetne keresni: lakáshelyzet, élelmezés, innováció terjesztés.

Szociális munkás szerepek:

menedzser és közvetítő,
elemző/értékelő,
forrásteremtő,
oktató,
tárgyaló,
tanácsadó.

Ezek a szerepek nem esnek teljes mértékben egybe a fogyatékosságügyi tanácsadói szerepekkel (lsd. korábbi Módszertani ajánlásban foglaltak, ill.
munkakör jogszabályi meghatározása).
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2.9. Szociális ágazati tevékenységek a gyakorlatban I.

1, Alapszolgáltatások

Házi segítségnyújtás: a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtanak. 
A szolgáltatás előtt gondozási szükségletet felmérő vizsgálatra kerül sor.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  
A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek
elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Családsegítés: 
A szolgáltatás általános és speciális segítő szolgáltatása keretében az önkormányzat segítséget
nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt
segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. 

Közösségi ellátás:  
A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű
ellátás.

Támogató szolgáltatás:   
Célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása,      elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint
életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. Szállító szolgálat működtetése,
információnyújtás, ügyintézési segítségnyújtás, segítségnyújtás a fogyatékkal élő személyek társadalmi integrációjához.

Utcai szociális munka:   
Az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérését, életet vagy testi épséget veszélyeztető helyzetének
megszüntetését, az életmóddal járó ártalmak csökkentését, szükség esetén ellátásának kezdeményezését, illetve az ellátás biztosításához kapcsolódó
intézkedés megtételét jelenti. 

Nappali ellátás:  
Tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben
képes személyek, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve
autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik
kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás:   
Célja az aprófalvak és külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből
eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. 

A tanyagondnoki szolgáltatás 70-400 lakosságszámú külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. A falugondnoki szolgáltatás 1000
lakosnál kisebb településen működtethető.

Étkeztetés:  
Azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.  
Szolgáltatás formái: szociális konyha és népkonyha.

https://hiros.hu/hirek/sokaknak-segitenek-a-tanyagondnokok
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2, Szakosított szociális ellátási formák

Ápolást gondozást nyújtó intézmények: 

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal,
illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról az ápolást, gondozást nyújtó intézményben
gondoskodnak, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. Gondozási szükséglet vizsgálat előzi meg.

Típusai:  

idősek otthona,
fogyatékosszemélyek otthona, (tervezett az 50 fő feletti otthonok kiváltása),
pszichiátriai betegek otthona, (tervezett az 50 fő feletti otthonok kiváltása),
szenvedélybetegek otthona, (tervezett az 50 fő feletti otthonok kiváltása),
hajléktalanok otthona.

Lakóotthonok:  
Olyan nyolc-tizenkettő, illetve tizennégy pszichiátriai beteget vagy fogyatékos személyt - ideértve az autista személyeket is -, illetőleg szenvedélybeteget
befogadó intézmény, amely az ellátást igénybe vevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít. 

Típusai:  

fogyatékos személyek lakóotthona,
pszichiátriai betegek lakóotthona,
szenvedélybetegek lakóotthona.

Ellátási formái

rehabilitációs célú lakóotthon,
ápoló-gondozó célú lakóotthon.

Márton Lakóotthon

https://www.martonlakootthon.hu/
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2.10. Szociális ágazati tevékenységek a gyakorlatban II.

3, A CSGYJK-ák és a CSGYSZ-ek felépítése, feladatai, elhelyezése a szociális ellátó rendszerben

Történeti háttér

1989-ben az ENSZ megalkotta Gyermekjogi Egyezményét első olyan jogi intézkedés, ami a gyermekek védelmét célozza.
1993 előtt országosan összesen 85 Családsegítő Szolgálat működött egységes törvényi szabályozás nélkül (lakhatási, anyagi problémákban segítettek).
Megalkották az 1993. évi III. szociális törvényt, mely kötelezi a település szintű családsegítő szolgálatok létrehozását, egységesen szabályozza
feladatait, működését. Elsősorban anyagi, lakhatási és életviteli problémákkal foglalkoznak.

Élesen elválik a gyermekes és gyermektelen családok szükségletei, és a velük való munka módszerek.

Megalkották az 1997. évi XXXI. törvényt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.

Megalakultak a Gyermekjóléti Szolgálatok, feladatuk a gyermekek veszélyeztetettségének feltárása, annak megszüntetése, észlelő és jelzőrendszer
működtetése.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jelenlegi feladatai

A személyek érdekeit védi, veszélyeztetettségükhöz vezető okok megelőzése, felderíti és családi keretek között megszünteti.
Válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tájékoztatása a magzat védelme érdekében.
Anyagi támogatásokról tájékoztatást nyújt, segít a támogatásokhoz való hozzájutáshoz.
Családtervezési, gyermeknevelési, mentálhigiénés tanácsadást biztosít.
Veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszert működtet (iskola, óvoda, rendőrség, bíróság, szociális ellátórendszer, gyermek- és felnőtt háziorvos).
Nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.
Preventív szabadidős programokat szervez.
Szülői kompetenciák fejlesztése.
Egyéni és csoportos készségfejlesztés.
Közösségfejlesztés. Környezettanulmányt készít felkérésre (gyámhatóság, bíróság).
Kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését.

A Család- és Gyermekjóléti Központok által nyújtott speciális szolgáltatások 
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Kapcsolattartási ügyelet: családban nevelkedő gyermekek és külön élő vérszerinti szülő, illetve nagyszülő számára, amennyiben nem megoldható a
gyermek vagy szülő lakóhelyén történő kapcsolattartás, helyszínt és felügyeletet biztosíthat a
kapcsolattartás zökkenőmentes lebonyolításához.
Pszichológiai tanácsadás: néhány alkalmas ingyenes pszichológiai tanácsadást biztosít kisebb traumák
feldolgozására, vagy tovább irányít a terápiás megsegítés felé.
Jogi tanácsadás: ingyenes jogi tanácsadást biztosít az igénylők számára.
Utcai- lakótelepiszociális munka: felderíti az utcán csellengő
fiatalkorúakat, s megpróbálja visszaintegrálni az oktatásba,
felkutatja a szerhasználó fiatalokat, s beintegrálja a megfelelő
szociális ellátásba.
Készenléti ügyelet: az intézmény munka idején kívül telefonos
ügyeletet biztosít, melyet az ellátási területen gyermeket érintő
krízis helyzetben bárki hívhat. (elsősorban koordináló szerepe
van)
Kórházi szociális munka: feladata a szociális válsághelyzetben
lévő anyának és gyermekének segítséget nyújtson a gyermeket
veszélyeztető tényezők megelőzésében, megszüntetésében;
gyermekelhanyagolás és gyermekbántalmazás észlelése esetén
jelzéssel éljen a területileg illetékes Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat/Központ, illetve a hatóság felé, a további bántalmazás
megakadályozása érdekében. 
Családterápia, családkonzultáció (nem kötelező
szolgáltatás): ingyenes családterápiás megsegítésben részesíti az igénybe vevő családokat. Párkapcsolati, nevelési, kapcsolattartási problémák
megoldásában segít rendszerközpontú szemlélettel. 
Óvodai és iskolai szociális munka: a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek
családjának és az intézmény pedagógusainak. Csoportos és közösségi szociális munkát lát el. 
Mediáció: speciális konfliktusmegelőző, -kezelő módszer és folyamat, amelynek lényege, hogy a két vagy több fél vitájában, a konfliktusban állók
beleegyezésével egy semleges, harmadik fél (mediátor) jár közben. A kapcsolattartást mediációs eljárás előzi meg. 
Fogyatékosságügyi tanácsadás ( EFOP 1.9.2. – modellprogram 2018. – 2021. NFSZK – CSGYJK) 
- MÓDSZERTANI AJÁNLÁS - A fogyatékosságügyi tanácsadói szolgáltatás folyamatairól 
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/198/m%C3%B3dszertani_aj%C3%A1nl%C3%A1s.pdf 

Egy példa a tevékenységre és annak feldolgozása 

Egy egyedülálló édesanya felkeresi a fogyatékosságügyi tanácsadót, mivel kisebbik gyermekénél Zsoltikánál (5 éves) autizmus spektrum zavart
állapítanak meg. Zsolti jelenleg integráló óvodába jár, mivel a legközelebbi speciális óvodába való eljutást az anya nem tudja megoldani. A befogadó
óvodának az alapító okiratában  szerepel, hogy SNI-s gyermeket felvehetnek és integrálhatnak a csoportokba, azonban az óvodapedagógusok erre
nincsenek felkészítve, így az óvónők szegregálják a gyermeket. Az iskolát már speciális iskolában fogja kezdeni Zsolti. A kisfiúnak van egy nővére,
Zsuzsi (10 éves) akit osztálytársai  folyamatosan csúfolnak a testvére állapota miatt.   A szülők nagyon nehezen kezelik a kialakult helyzetet. Az édesapa
jelenleg hajléktalanként él egy hajléktalan szállón, ezért a szülő és gyerekek kapcsolattartása nem megoldott. Az apa munkanélküli is, így
gyermektartásdíjat sem tud fizetni az édesanyának. A család nagyon nehéz anyagi körülmények között él. Az édesanya alig tudja már kezelni a helyzetet,
lelkileg is kimerült. 
Milyen szolgáltatásokba integrálható a család?

A tanácsadó feladata:  
Tájékoztatást nyújt az anyának, segíti az emelt összegű családi pótlék ügyintézésében.
Hová lehet integrálni CSGYJK-án belül?
Jogi tanácsadás lehetőségei.
Kapcsolattartási ügyelet biztosítása.
Pszichológiai tanácsadás lehetőségei.
Családterápia igénybevétele.
Iskolai, óvodai szociális munka.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálathoz (+ szociális diagnózis) CSGYJK-n kívül?
Támogató szolgálat felajánlása.
Területi Autizmus Munkacsoport tanácsadása.
Tanácsolni lehet az anya számára az autizmussal élő gyermeket/ket nevelő családok érdekvédelmét ellátó helyi civil szervezet megkeresését. 
Az édesapa számára tanácsolni lehet az állami foglalkoztatási szervek felkeresését.

Protokollok, módszertani anyagok  
- Protokoll - A gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és gyermekjóléti szolgáltatások folyamatairól 
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/198/protokollgyv.pdf  
- Protokoll - A család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított szociális segítő munka folyamatairól 
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/198/protokollsegitomunka.pdf  

http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/198/m%C3%B3dszertani_aj%C3%A1nl%C3%A1s.pdf
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/198/protokollgyv.pdf
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/198/protokollsegitomunka.pdf
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- Protokoll - A család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer folyamatairól 
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/198/protokolljelzorendszer.pdf  
- Protokoll - A Vörös kód kiadásával összefüggő feladatokról 
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/198/Protokoll_a_Voros_kod_kiadasaval_osszefuggo_feladatokrol_modositott_180110.pdf  

http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/198/protokolljelzorendszer.pdf
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/198/Protokoll_a_Voros_kod_kiadasaval_osszefuggo_feladatokrol_modositott_180110.pdf
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2.11. Fogyatékosságügyi tanácsadók számára szükséges tudástartalmak hálója,
alapismeretek
Készítsen gondolattérképet az eddig megismert szociális rendszerről a fogyatékosságügyi tanácsadó feladatai mentén. A gondolattérkép közepén a
fogyatékosságügyi tanácsadó áll.  

Ajánlott felület: https://www.mindmup.com/ 

Fórum feladat
A következő szociális ágazati témával kapcsolatos kérdésekre a fórumban lehet összegző választ adni. 

Link a fórumhoz: http://moodle.fszk.hu/mod/forum/view.php?id=1343

https://www.mindmup.com/
http://moodle.fszk.hu/mod/forum/view.php?id=1343
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3. Fogyatékosságügyi tanácsadói önismeret
 A fogyatékosságügyi tanácsadók munkájuk során a saját személyiségükkel dolgoznak, amely meghatározza a tanácsadói tevékenység attitűdjét,
módszertanának összeállítását. Ebben a fejezetben a "tanácsadói én"-nel foglalkozunk.  

Nézze meg a következő rövidfilmet az önismeretről!

Gondolja végig, hogy mit üzen Önnek a film?
A filmbe elhangzottakat, hogyan tudná szakmai munkája során hasznosítani?
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3.1. Önismeret

JOHARI ABLAK

 Az önismeret egyik széleskörűen használt modellje a Johari ablak, amelyet Luft és Ingham dolgozott ki ( Luft, 1973). A modell két fő dimenziót ad meg
az Én megértéséhez, egyfelöl a viselkedés és stílus azon aspektusait, amelyek ismertek a személy számára (ÉN), másfelöl előbbiek azon aspektusaik,
amelyeket azok ismernek, akikkel kapcsolatban áll. (MÁSOK).

A bal felső négyzet az un. Aréna vagy a nyilvános Én – az egyén viselkedésének az a része, amely ismert mind a személy előtt, mind azok előtt, akikkel
kapcsolatban áll. Az Aréna olyan információkat tartalmaz, mint pl.: a név, a fizikai megjelenés és családi vagy vállalati kötődések.

Az un. Vak terület a személy viselkedésének és stílusának azokat az aspektusait tartalmazza, amelyeket mások ismernek, de ő maga nem. Valaki lehet
úgy modoros, hogy annak nincs tudatában, amit azonban a többiek furcsának, zavarónak, vagy éppen kellemesnek találnak. Például, valaki
meglepetéssel hallhatja, hogy kérdezési módja zavarja a többieket, mert inkább vallatásnak érzik, mint kíváncsiságnak, vagy információkérésnek.

Az un. Zárt terület azt foglalja magában, amit a személy tud, de mások előtt nem tár fel: Az e területen lévő dolgok titkosak. Például egy beosztottat
zavarhatja az, ha főnöke nem kínálja hellyel egy megbeszélés alatt, de állva marad, anélkül, hogy tudtára adná főnökének, hogy ez zavarja őt. A főnök
azt gondolhatja, hogy a beosztott nem bánja, hogy áll és elfogadja ezt a magatartást, mint a hierarchikus kapcsolat részét. Mindannyiunknak sok ilyen
érzése van a Zárt területen, amelyeket nem akarunk feltárni az érintett személyek előtt.

A negyedik terület az un. Sötét terület, amely megközelíthetetlen mind a személy, mind mások számára. Egyes pszichológusok úgy vélik, hogy ez igen
nagy terület és hogy bizonyos körülmények  (pl.: egy baleset), egy bizonyos életszakasz vagy speciális eljárások, mind pszichoanalízis vagy
pszichodinamika, hirtelen tudatosíthatják a személyben saját rejtett aspektusait.

Elfogadás és előítélet

A következő képeket nézze meg, és írja be a fórumba, azt amit lát a képen! 
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Link az 1. fórumhoz: http://moodle.fszk.hu/mod/forum/view.php?id=1345 

A fórum bejegyzés elkészítése után a következő fórumban válaszoljon a feltett kérdésre!

Link a 2. fórumhoz: http://moodle.fszk.hu/mod/forum/view.php?id=1347 

A fogyatékossággal kapcsolatos előítéletről a következő link alatt olvasható elemző
írás: https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_a_taigetosztol/ch01s02.html

Betörés az ékszerboltba
 A feladat egy szöveg meghallgatása a közös képzési során.

Hajótörés az óceánon
Döntéshozási feladat a közös képzési alkalom során.

Szakmai önismeret
Mindenkinek, aki a segítő munkában dolgozik fontos, hogy megvédje mentális egészségét és fejlessze szakmai kompetenciáit. A szupervízió segít, hogy
a szakmai tevékenység során felmerülő problémára külső szemszögből rálásson a szakember és megismerje a működésmódját, önreflektív legyen. 

A szupervízió történhet egyéni vagy csoportos formában. 

A munkája során mindig keresse a lehetőséget a szupervízióra vagy rendszeres esetmegbeszélésre. 

http://moodle.fszk.hu/mod/forum/view.php?id=1345
http://moodle.fszk.hu/mod/forum/view.php?id=1347
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_a_taigetosztol/ch01s02.html
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3.2. A tanácsadás fogalma, szintjei és modelljei
A tanácsadás fogalma
A tanácsadás két személy közötti kapcsolat: képzett tanácsadó részvételével - a kliens alkalmazkodási, döntéshozatali vagy fejlődési szükségleteinek
néhány aspektusára koncentrál - lehetővé teszi, hogy a kliens fejlessze önismeretét, felfedezhesse lehetőségeit és változást kezdeményezzen.

http://eznembla-bla.uw.hu/tananyagok/eet/2felev/tanacsadas.pdf

 

A tanácsadás szintjei

http://www.revalap.hu/tavoktatasi_tananyagok/2008_Altern_munkaero-piaci_szolg_terv_modszertana/05/lm_pg_1689.html

  

A tanácsadás modelljei
(1) Eladó – vásárló modell

 

(2) Orvos – beteg modell

http://eznembla-bla.uw.hu/tananyagok/eet/2felev/tanacsadas.pdf
http://www.revalap.hu/tavoktatasi_tananyagok/2008_Altern_munkaero-piaci_szolg_terv_modszertana/05/lm_pg_1689.html
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(3) Folyamatkezelő modell

 

 

A tanácsadói beszélgetésvezetés modelljei

•      szókratészi beszélgetés,

•      értelmező beszélgetés,

•      nondirektív beszélgetés,

•      strukturált beszélgetés-vezetés.

http://www.revalap.hu/tavoktatasi_tananyagok/2008_Altern_munkaero-piaci_szolg_terv_modszertana/05/lm_pg_1689.html

 

 

http://www.revalap.hu/tavoktatasi_tananyagok/2008_Altern_munkaero-piaci_szolg_terv_modszertana/05/lm_pg_1689.html
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3.3. Tanácsadói ars poética
A tanácsadással kapcsolatos ismeretek alapján a következő fórum bejegyzésben elemezze az Ön számára kialakítható tanácsadói szintet, modellt,
módszert!

Link a fórumhoz: http://moodle.fszk.hu/mod/forum/view.php?id=1348 

Á

http://moodle.fszk.hu/mod/forum/view.php?id=1348
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4. Általános fogyatékosságügyi ismeretek
 Nézze meg a filmet, majd gondolja végig, mit üzen Önnek!

   

  

A következőkben olvasható információk magyarázata ide klikkelve olvasható el. 

WHO modell- 1980- 1997

Betegség – károsodás – fogyatékosság – hátrány

WHO modell- 1997

Többdimenziós, komplex meghatározás, melyben az egyes elemek között kölcsönös kapcsolat áll fenn.

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_fogyatekossagtudomany_a_mindennapi_eletben/FM/sfmjs43g.htm
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4.1. Saját élmény a fogyatékosság területén

Fogyatékossággal kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése, rendszerezése. 

Gondolkodjon el a képről, amely az ELTE BGGYK gondozásában megjelent Fogyatékos emberek a 21. századi magyar társadalomban című könyv
borítóképe! 

A képre kattintva a tartalom elérhető.

https://edit.elte.hu/xmlui/static/pdfjs/web/viewer.html?file=https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/54881/Fogyat%c3%a9kos_szem%c3%a9lyek_a_21._sz%c3%a1zadi_magyar_t%c3%a1rsadalomban_A.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
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4.2. Fogyatékosság fogalmának változása a rehabilitációs modellek tükrében

WHO modellek:

WHO modell 1980 1997 
Betegség, károsodás, fogyatékosság, hátrány,
WHO modell 1997 
Többdimenziós, komplex meghatározás, melyben az egyes elemek között kölcsönös kapcsolat áll fenn.

A képre kattintva további információk érhetők el.

Rehabilitációs modellek:

A képre kattintva további információk érhetők el.

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Ertelmileg_akadalyozottak_kortana/1_fejezet_fogyatkossg_fogyatkos_emberek_megtlse__who_modellje.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_fogyatekossagtudomany_a_mindennapi_eletben/FM/sfmjs43g.htm


2021. 06. 15. Fogyatékosságügyi tanácsadó blended képzés

moodle.fszk.hu/mod/book/tool/print/index.php?id=1331 43/177

Olvasmány a témában
Könczei György, Hernádi Ilona, Kunt Zsuzsanna, Sándor Anikó: A fogyatékosságtudomány a mindennapi életben

Fogyatékosság fogalma

A következő fórum bejegyzésben határozza meg a saját szavaival a fogyatékosság fogalmát figyelembe véve a ppt-
ben látott és hallott információkat, és az Internet hiteles forrásából származó ezzel kapcsolatos tartalmakat.  

  

Link a fórumhoz: http://moodle.fszk.hu/mod/forum/view.php?id=1349  

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_a_fogyatekossagtudomany_a_mindennapi_eletben/FM/sfmjs43g.scorm
http://moodle.fszk.hu/mod/forum/view.php?id=1349
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5. Sérülésspecifikus ismeretek
Ebben a fejezetben megismerkedünk a sérülésspecifikus gyógypedagógiai rendszerekkel, bemutatásra kerülnek a különböző sérülésspecifikus területek
mint az:

autizmus spektrumzavar,
hallássérülés,
mozgássérülés,
látássérülés,
intellektuális képességzavar,
beszéd- és nyelvi fogyatékosság,
siketvakság,
halmozott fogyatékosság,
pszichoszociális fogyatékosság,

valamint a kommunikációs akadálymentesítés lehetőségeit járjuk körül.

Az előadásokban találhatók informatív szövegek, filmek, képek, amelyek segítik az ismeretek elsajátítását.  

A felkészítés ezen tematikai egységét összefoglalja a Fogyatékos személyek a KÖZszolgáltatás ÜGYfelei - Komplex kisokos a fogyatékos
emberekkel történő kommunikációhoz című kiadvány, amely rövid ad útmutatást nyújt az érintettekkel kapcsolatos sikeres kommunikációhoz.  

http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/200/Komplex-kisokos-NFSZK_MONT%C3%81ZS-kiadv%C3%A1ny%20%281%29.pdf
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5.1. Ismeretek az autizmusról, együttműködés autista személyekkel
Közérthetően az autizmusról

 

  

Definíció

Autizmus/autizmus spektrum zavar az idegrendszeri fejlődés zavara, amely etiológiai hátterét és jellegzetes viselkedéses mintázatait tekintve egyaránt
heterogén. Egységességét az úgynevezett „autisztikus triász/diád” adja. Az autizmus spektrumába tartozó állapotok egész életen át befolyásolják a
fejlődést és a viselkedést. Az összetett biológiai háttér közvetlenül jelenleg nem befolyásolható, azonban az egyénre szabott, autizmus-specifikus,
komprehenzív, pedagógiai-pszichológiai beavatkozások jelentős fejlődést, életminőség javulást eredményezhetnek. 

Autizmus spektrum: az autizmus klinikai képe rendkívül változatos, egyénen belül és egyének között is erősen variál. Az állapotot jelenleg tehát
multidimenzionális spektrumként értelmezzük, ahol a nagyfokú heterogenitáshoz vezető legfontosabb dimenziók: az autizmusban való érintettség
mértéke, az életkor, az intelligenciaszint, a beszéd és a beszédértés szintje, a személyiség, a környezeti hatások (pl. családi miliő, terápia intenzitása és
minősége), valamint a társuló betegségek, zavarok. Az eddigi kutatási eredmények alapján nem lehetséges a spektrumon belül valid alcsoportokat
elkülöníteni.

Értelmezés 

Az autizmus egyik alapvető jellemzője, hogy az érintettek számára igen nehéz megérteni a társas helyzeteket.
Ilyen pl. az írott és íratlan szociális szabályok megértése és az ebből fakadó elvárásokhoz való gyors, rugalmas alkalmazkodás.
Az autizmussal élő emberek viselkedését egy hozzá nem értő ember gyakran félreértheti, tévesen ítélheti meg, mert az autizmus sokszor kívülről nem
látható.
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Autisztikus triász/diád:

Korábbi szemlélet szerint BNO-10:
1. reciprok szociális interakciók,
2. reciprok kommunikáció minőségi eltérései,
3. szűk körű, sztereotip, repetitív érdeklődés, aktivitás, viselkedés.

Legújabb szemlélet szerint DSM-5:
1. tartós deficit a szociális kommunikációban és a szociális kapcsolatokban,
2. szűk körű repetitív mintáztok a viselkedésben, érdeklődésben, aktivitásban, ehhez a területhez újabb tüneteket soroltak, úgymint fokozott vagy

csökkent szenzoros érzékenység, szokatlan szenzoros reakciók, sztereotip beszéd.

Triászon/diádon kívüli jellegzetességek:

szokatlan szenzoros reakciók,
egyenetlen képességprofil, szigetszerű képességek.

(Egészségügyi szakmai irányelv – Az Autizmusról/Autizmus spektrum zavarokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma –Egészségügyért Felelős Államtitkárság
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI KOLLÉGIUM 2017.)

Általános jellemzők 

nehéz annak közlése, hogy mire van szüksége, vagy mit érez,
nehéz a másokkal való kapcsolatteremtés,
nehéz annak megértése, hogy a másik ember mit gondol, vagy mit érez,
a váratlan vagy szokásostól eltérő dolgok nyugtalanítóak lehetnek,
gyakran elvész a részletekben,
túlterhelődhet a környezeti ingerektől,
gyakran jár együtt a nyelvi fejlődés zavarával,
problémák jelentkeznek a nonverbális kommunikáció (pl. gesztusok, mimika, hanglejtés) értésével és használatával,
jellegzetes erősségek: pl. kiváló mechanikus memória, saját érdeklődési körön belül kiemelkedő tudás, teljesítmény, részletfókuszált feldolgozás.

A kommunikáció eltérésének sokszínűsége:

van aki nem beszél és van, aki nagyon jól, sőt szokatlanul sokat beszél és sokat vagy furcsa dolgokról kérdez,
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van aki beszél, de keveset és máshogy, pl. korábban hallott kifejezéseket, mondatokat ismétel (echolália),
van aki jól beszél, mégis nehezen lehet vele beszélgetni, vagyis egymás mondandójára építkezve társalogni,
van aki rosszul érti a szavakat és mondatokat, és van, aki jól ért, de mégis gyakran félreérti vagy szó szerint értelmezi, amit hall,
van aki ritkán vesz fel szemkontaktust, van, aki gyakrabban, de mégis kevéssé tud a tekintetével egyértelműen üzenni a másik embernek, vagy a
beszélgetést, közös játékot a tekintetével kísérni, szabályozni; azaz a tekintetnyelv kevésbé finoman hangolt, nem mennyiségi, hanem minőségi
eltérésről van szó,
van aki alig használ gesztusokat, kevés érzelem vagy üzenet olvasható le az arcáról, és kevéssé is érti ezeket a jelzéseket és van, aki szélsőségesen
használja ezeket a kommunikációs eszközöket.

A rugalmas gondolkodás és viselkedés átlagtól való eltérésének megnyilvánulásai:

van aki izgatott állapotban látványos, ismétlődő mozdulatokat tesz például a karjaival, gyakran ugrál vagy jár lábujjhegyen és van aki örömében csak
diszkréten megremeg,
figyelmét a tárgyak jelentéktelen vagy mozgó alkatrészei (például a nyitogatható ajtók, a forgó kerekek vagy egy zsinór) keltik fel és van akinek az
érdeklődését egy-egy téma köti le szokatlan mértékben és ezen a területen igen tájékozott lehet (például a számok vagy betűk, a járművek vagy éppen
a mosógépek),
van aki szereti sorba rendezni a tárgyakat és van aki bonyolult játékokat játszik, de jellemzően mindig ugyanúgy,
van aki nehezen tűri a változást/változtatást a mindennapi rutinban, szokásaiban (pl. megszokott útvonal vagy ruházat) és van aki alkalmazkodóbb, de
egy területen, pl. az étkezésben nehezen változtat,
van aki szereti ugyanazt a néhány dolgot csinálni, egyhangúan játszik, képzelete csekély és van aki gazdag képzelettel játszik, de nem lehet hozzá
kapcsolódni vagy elképzelésein változtatni.

Autistaként a plázában

 

 

Együttműködés autista személlyel

A tér- idő struktúra, az előrejelzés és a vizuális segítségek biztonságot jelentenek számukra.
Akadálymentes kommunikációs eszközrendszer és stílus:

hosszabb idő a feldolgozásra,
rövid, egyértelmű fogalmazás, metaforák, szarkazmus, irónia, terjengős körmondatok használatának a kerülése.

Változások, szokásostól eltérő események időben történő jelzése.
Váratlan eseménykor egyértelmű algoritmusok, tervek.
Az írásos információk vizuális kommunikálása a beszéd mellett vagy helyett (pl. tárgyak, képek, piktogrammok, írott nyelv).
Szükség esetén Augmentatív és Alternatív Kommunikáció (AAK) használata.
Tájékozódás megkönnyítéséhez térképek, piktogramok használata.
Hosszabb folyamatok kisebb lépésekre bontása.
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Igény esetén, az autista ember számára biztonságot nyújtó, őt jól ismerő személy jelenlétének biztosítása.
Kiszámítható helyzetek biztosítása, mivel a váratlan helyzet könnyen stresszt okoz.
A szenzoros túlterhelődés stresszt okoz, ezért kerüljük.
Pontos tájékoztatás vizuális megerősítéssel.
Várakozási idő minimalizálása.
Kommunikáció egyértelművé tétele, a fontos információk külön kiemelése.
Néven szólítással a fókusz megadása – most tőle kérdezünk.
Egyszerre egy kérdést tegyünk fel.
Jelezzük, hogy mi fog történni.
Jelezzük, hogy mit csináljon, milyen választási lehetőségei vannak.
Kevés zavaró inger legyen.

Nehézségek és megoldások:

A fontosabb információk írásban, lépésről lépésre.
Ismeretlen helyszínen a tájékozódás pontos térképpel.
Az épületen belül a tájékozódást megkönnyítik a jelek, feliratok, piktogramok. 
Fényképek a személyekről, akikkel kapcsolatba kell kerülnie.
Biztosítsuk a biztonságot nyújtó, őt jól ismerő személyt ha igényli.
Egyértelmű, áttekinthető, vizuális információk nyújtása az ügyek intézéséhez. Az elvárásokat világos, egyértelmű módon, amikor csak erre
lehetőség van, írásban kommunikáljuk.
Összetett feladat, tevékenység részekre bontása, az egyes tevékenységekhez folyamatleírás, algoritmus.
Kerüljük a metaforát, az iróniát, a szarkazmust, mert ezek megértése nehézséget okozhat.
Biztosítsunk több időt a megértésre, reagálásra.

 (Farkasné, Szőke 2019 Komplex kisokos)
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5.2. Ismeretek az intellektuális képességzavarról, együttműködés intellektuális
képességzavart mutató személyekkel
Definíció

Magyarországon az értelmi fogyatékosság meghatározása sok változáson ment keresztül az utóbbi években, évtizedekben. Meghatározásánál ma már
nem elsődlegesen az intelligencia-tesztek eredményét veszik figyelembe, hanem az ún. adaptív viselkedés szintjét, amely az önálló élethez és a
társadalmi részvételhez szükséges képességek és készségek szintjét mutatja (pl.: kommunikáció, tájékozódási készségek, idő és mennyiség kezelése,
problémamegoldás, önellátás, kapcsolatteremtés, önirányítás, egészség és biztonság, szórakozás és munka stb.).

Értelmi fogyatékosság

„a központi idegrendszer fejlődését befolyásoló örökletes és/vagy környezeti hatások eredőjeként
alakul ki, amelynek következtében az általános értelmi képesség az adott népesség átlagától – az
első életévtől kezdve – számottevően elmarad, és amely miatt az önálló életvezetés jelentősen
akadályozott.”  

(Czeizel, Lányiné, Rátai 1978)

A manapság használt megnevezés az „intellektuális képességzavar” jól leírja, hogy a sérülések
következtében átfogó, a fejlődésmenetet komplexen érintő zavarról van szó, mely az érintett
személy esetében az élet minden területére kihatással van. Érinti az intellektuális működést és az adaptív magatartás jelentős korlátozottságával
jellemezhető. 

(Luckasson, 2002 in. Lányiné, 2017)

Az AAIDD 2002-es rendszere az egyéni működésekre ható körülményeket úgy tekinti át, hogy figyelembe veszi:

az intellektuális képességeke,.
az adaptív viselkedés szintjét,
a társas részvételt és kapcsolatteremtési képességet, a szociális szerepek kialakulását.

A súlyosság szerinti osztályozást a támogatási szükségletek mentén definiálja. 

(Csákvári és Mészáros, 2012, 7. idézi Schalock és mtsai, 2010)

A támogatási szükséglet alapján osztályozási kategóriák:

időszakos támogatás (az enyhe értelmi fogyatékosságnak feleltethető meg),
korlátozott támogatás (mérsékelt/középsúlyos értelmi fogyatékosság),
kiterjedt támogatás (súlyos értelmi fogyatékosság),
pervazív (átható/állandó) támogatás (igen súlyos, halmozott értelmi fogyatékosság).

(Csákvári és Mészáros, 2012, 7. idézi Schalock és mtsai, 2010)

Terminológia

A fogalomnak sokféle elnevezése létezik. A régi, illetve köznyelvi elnevezések sokszor helytelenek, pejoratívak, félreérthetők.
Az értelmi fogyatékossággal kapcsolatban az értelmi fogyatékos, értelmi sérült, intellektuálisan sérült, de a tanulásban akadályozott, értelmileg
akadályozott kifejezést is gyakran használják, ami két utóbbi gyógypedagógiai kifejezésként használatos (Csákvári, Mészáros 2012).
Értelmi sérült emberek jelenlétében ezeket a gyógypedagógiailag helyes kifejezéseket sem célszerű használni, mert rosszul eshet nekik. A legjobb a
személy tevékenységére utaló kifejezés, pl.: utas, tanuló, kliens, páciens stb.
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Általános jellemzők

Az értelmi fogyatékos emberek csoportja 3 fő tulajdonsággal jellemezhető:

1. Normál övezet alá eső intellektuális működés: ez a kritérium hangsúlyozza az értelmi fogyatékosság intellektuális természetét.
2. Az adaptív magatartás a napi tevékenységek, és a személy társadalmi részvételének teljesítéséhez szükséges képességek és készségek

akadályozottsága.  
A fogalmi (pl.: kommunikáció, írás-olvasási, tájékozódási készségek), a szociális és a praktikus készségek jelentős fejlődésbeli elmaradására.

3. Korai kezdet:Ez a kritérium elkülöníti az intellektuális képességzavart a felnőttkorban kezdődő degeneratív betegségektől (pl. Alzheimer-kór) és a
felnőttkori koponyasérülésektől. 

(Csákvári, Mészáros 2012).

Cselekvőképesség, támogatott döntéshozatal, helyettes döntéshozatal 
Magyarországon a cselekvőképességet érintő 4 fokozatot alkalmaz a joggyakorlat:

cselekvőképes,
korlátozottan cselekvőképesek,
cselekvőképtelenek,
támogatott döntéshozatal.

Együttműködés intellektuális képességzavart mutató személlyel: 

Közvetlenül a fogyatékos személyhez intézze a szavait, ne a kísérőjéhez.
Legyen türelmes! Ne legyen frusztrált, ha ismételnie kell magát, vagy másként kell fogalmaznia.
Legyen egyszerű a kommunikáció! Beszéljen tisztán, használjon rövid szavakat, egyszerű tőmondatokat, kérdéseket! Kerülje az összetett
bonyolult szerkezetű mondatokat, az idegen szavakat és a metaforák használatát! Ha kell, mondja másképp az információt.
Bátran kérje meg a személyt, hogy ismételje meg mondandóját, ha nem ért valamit. Ne fejezze be a személy helyett a szavait, mondatait, mert
megzavarhatja a fogalmazásban.
Kérdezze meg, hogy szeretné-e, ha Ön leírná az információt.
Legyen felkészült a könnyen érthető verbális és írásos kommunikáció jellemzőiből, a könnyen érthető információátadás elektronikus vagy vizuális
formáiból. Alkalmazza a könnyen érthető kommunikáció (KÉK) szabályait! 
Ilyen például a rövid, tömör mondatszerkezet alkalmazása, amelyben egyszerre csak egy információ hangzik el, valamint az idegen szavak,
mozaikszavak, római számok kerülése (Farkasné dr. Gönczi, 2018).
Mindig a személy szükségleteire reagáljon, ahelyett, hogy feltételezéseket állít fel a képességeiről. A szükségletek kiderítéséhez a fenti szabályokat
kövesse, bátran kérdezzen vissza a személynél.

 (Farkasné, Szőke 2019 Komplex kisokos)

A könnyen érthető kommunikáció alapelvei

Tudjuk, kinek készül a könnyen érthető szöveg.
Tudjuk, milyen formában dolgozunk.
Egyszerűen és érthetően mutassuk be az információkat.
A szöveg kidolgozásba vonjunk be értelmi fogyatékos embert.

Inclusion Europe szervezet - nemzetközi Pattways projekt

Könnyen érthető kommunikáció logója

A könnyen érthető kommunikációval kapcsolatos ismeretek és a szóbeli - írásbeli szabálya Farkasné dr. Gönczi Rita szakmai oldalán
(www.konnyenertheto.gonczirita.hu) megtalálható. Továbbá a Facebook közösségi portálon aktuális információk elérhetők: 

  

http://www.konnyenertheto.gonczirita.hu/
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5.3. Ismeretek a pszichoszociális fogyatékosságról, együttműködés a pszichoszociális
fogyatékos személyekkel
Definíció

hosszan tartó mentális károsodás;
korlátozhatja a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalást.

A mentális zavarok kialakulásának okai:
genetikai hatások: pl. veleszületett sérülékenységből adódó megküzdési nehézség;
biológiai tényezők: pl. sejtek közti információt szállító 12 vegyület sérülése;
szociális környezet hatásai: pl. folyamatosan fennálló stressz megküzdés hiánya.

A pszichózis tünetei

a) Hallucinációk (érzékcsalódások)

látási hallucinációk,
hallási hallucinációk,
szaglási hallucinációk,
ízlelési érzékcsalódások,
tapintási hallucinációk,
testi hallucinációk.

A hallucinációk egyszerre több érzékszerv részéről is jelentkezhetnek (Tringer, 2010). 

b) Téveszmék

A valóságra vonatkozó téves, megalapozatlan ítéletet jelent, melynek valódiságáról az egyén meg van győződve.

c) Skizofrénia 

Súlyos, átható tünetekkel járó pszichiátriai betegség, amely általában késő kamaszkorban vagy fiatal felnőttkorban indul. Klinikai tünetei pl.
téveszmék, hallucinációk, érzelmi elsivárosodás, szociális visszahúzódás és dezorganizált, szétesett magtartás.

d) Hangulatzavarok

depresszió,
mánia,
bipoláris zavar.

e) Organikus zavarok, pl. demencia. 

f) Neuroform, stresszhez társuló és szomatoform betegségek, pl. fóbiák, szorongás, kényszerbetegségek.

g) A felnőtt személyiség és viselkedésének zavarai, pl. Borderline (érzelmileg labilis), az antiszociális, a nárcisztikus vagy az elkerülő tünetegyüttes.

Együttműködés pszichoszociális fogyatékossággal élő személlyel

Pszichoszociális fogyatékossággal élő ember esetében is az asszertív (önérvényesítő) kommunikáció nagy segítséget nyújthat az ügyintézés esetén.
Ennek jellemzői: önkifejező, őszinte, egyenes, közvetlen, tekintettel van mások jogaira, konkrét helyzetre, célra, személyre irányul, szociálisan
elfogadható.
A pozitív, nem stigmatizáló, nem ítélkező magatartás és kommunikáció utat nyithat egy pszichiátriai diagnózissal rendelkező ember felé.
Agresszív viselkedés esetén fontos a higgadtság, nyugalom!
Beszéljen halkan, nyugodtan, határozottan!
Figyeljen nonverbális jeleire, hogy összhangban legyenek a nyugalmi állapottal!
Ne grimaszoljon! Ne mutasson félelmet!
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Szükség esetén zökkentse ki az ügyfelet a helyzetből! Pl. víz kínálása, témaváltás.
Amennyiben máshoz kell küldeni az ügyfelet, segítő tevékenységgel együtt tegye.
Mindig legyen lehetősége a fizikai kilépésre a helyzetből!

 

A jó kommunikációhoz hozzátartozik, hogy tudjuk:

mikor van rá szükség,
mit kell kommunikálni (miről beszéljünk),
hogyan kommunikáljunk.

Mikor? 

Soha ne beszéljen meg semmi fontosat, amikor dühös vagy ideges a beszélgetőpartnere, mert ilyenkor nehéz világosan gondolkoznia, figyelnie és az
építő jellegű megoldásokra koncentrálnia. Mielőtt beszélne a szolgáltatást igénybe vevőszeméllyel, szánja rá a szükséges időt, hogy nyugodt hangulatban
legyenek.

Miről? 

Több probléma egyidejű felvetése túl sok lehet a szolgáltatást igénybe vevő számára ugyanúgy, mint bárki másnak. Tehát a legjobb megoldás egyszerre
csak egyet választani. Válasszon egy problémás területet, ami valóban fontos, és fókuszáljon arra az ügyfelével!

Hogyan? 

A verbális kommunikációja legyen egyszerű, tömör és konkrét. A nonverbális kommunikáció arra vonatkozik, ahogyan beszél – a hangszín, testtartás,
szemkontaktus, arckifejezés, fizikai távolság a beszélgetők között. A nonverbális üzenet gyakran fontosabb, mint a verbális.

(Farkasné, Szőke 2019 Komplex kisokos)

Hasznos információk az Ébredések Alapítvány honlapjáról: https://ebredesek.hu/rolunk/betegjogok-a-pszichiatriaban/ 

https://ebredesek.hu/rolunk/betegjogok-a-pszichiatriaban/
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5.4. Ismeretek a beszéd- és nyelvi fogyatékosságról, együttműködés beszéd- és nyelvi
fogyatékos személyekkel
 

  
Definíció:

Beszédben akadályozottságról akkor beszélünk, ha különféle károsodások következményeként megjelenő hang-, beszéd-, nyelvi zavar gátolja az
egyén és a környezete közötti interakciót, alkalmazkodást.
Az öröklött, veleszületett, szerzett, organikus, funkcionális, pszichés és környezeti okok következtében kialakult beszédhibák a legenyhébb
artikulációs eltéréstől az egész kommunikációt érintő súlyos zavarig terjedhetnek (Fehérné Kovács, 2001).
FONTOS: a beszédfogyatékosság nem csak a beszédprodukció, hanem a beszédértés zavarait is magában foglalja.
„A DSM–5 (APA, 2013) meghatározásában a nyelvi zavar (language disorder) a nyelv elsajátításának és használatának különböző modalitásokban
(például beszéd, írás, jelnyelv vagy egyéb) a fejlődés korai szakaszától tartósan megnyilvánuló nehézsége, amelynek hátterében beszédértési és/vagy
produkciós zavarok húzódnak meg. Fő tünetei az alacsony receptív és expresszív szókincs, korlátozott grammatika (morfológiai és/vagy szintaktikai
zavarok), illetve zavarok a társalgási képességekben.
A nyelvi képességek számottevően és mennyiségileg meghatározhatóan elmaradnak az életkor alapján elvárttól, és működésükben korlátozzák a
hatékony kommunikációt, a társas részvételt, az iskolai teljesítményt vagy a foglalkozásbeli teljesítményt. Kizáró kritérium, hogy a nyelvi zavar nem
tulajdonítható hallás- vagy más szenzoros sérülésnek; motoros működészavarnak vagy egyéb egészségi, idegrendszeri állapotnak, és nem
magyarázható intellektuális képességzavarral (Mészáros, 2015).”

Néhány gondolat az egyéni szükségletről

A beszéd- és nyelvi fogyatékosságot mutató személyek szintén rendkívül heterogén csoportot alkotnak. Több fogyatékossággal járhat együtt az
átlagostól eltérő beszéd, a kommunikáció valamiféle zavara. Nehéz általános érvényű megállapításokat tenni arra vonatkozóan, hogy mi a velük való
kommunikáció sikerességének a kulcsa. A környezet észszerű alkalmazkodásának hiánya megnehezítheti az érintett személyekkel való párbeszédet.
Például a beszédhangok eltérő képzése vagy a beszéd folyamatosságának eltérése miatt nehezebben érthető a beszéd- és nyelvi zavart mutató személy
beszéde, amit tovább nehezít a zajos szolgáltatói tér. A beszéd- és nyelvi fogyatékosságot mutató személy számára frusztráló lehet, ha a
beszélgetőpartnere csak felületesen figyel rá, és így nem tudja megosztani gondolatait, kéréseit. 
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Együttműködés beszéd- és nyelvi fogyatékossággal élő személyekkel 

Általánosan elmondható, hogy a beszéd-, nyelvi fogyatékosság nem jár együtt intellektuális képességromlással, fontos, hogy ennek megfelelően
kommunikáljon a beszédében akadályozott partnerével! A kommunikációs zavar sok esetben csak a produkciós szinten lelhető fel, ám bizonyos
esetekben a mondandó megértetése is akadályokba ütközhet. Ha tisztában van az illető személy kommunikációs problémájának természetével, és azzal,
hogy a fogyatékos ember milyen segítséget használ például a beszéde kiegészítésére, pótlására, akkor annak megfelelően választhatnak együtt
kommunikációs formát. Ne legyenek előfeltevései! Ne emelje fel a hangját, nincs halláscsökkenése az illetőnek. Lehetőleg csendes környezetben
történjen a kommunikáció.

Legyünk türelmesek, ne sürgessünk!
Hagyjunk elég időt a kommunikációra!
Fontos az empatikus, támogató jelenlét biztosítása.
Ne a hiányra összpontosítsunk!
Figyeljük, hogy mire képes.
Tapintatos, nem tolakodó segítő szándékot mutassunk.
Szemkontaktus fenntartása, ideális hangerő, tempó, hangsúly, hanglejtés szükséges.
Fogadjuk el a beszédhibás személy beszédét!

Kommunikáció dadogó személlyel

A beszélgetés alatt végig tartsa fenn a természetes szemkontaktust. Akkor is törekedjen erre, ha kezdetben – mert ilyen helyzetben még nem volt –
kellemetlenül érzi magát a megakadások végig hallgatása során.
Kerülje a beszéd formájára utaló megjegyzéseket! Ezek a megjegyzések a dadogó személyt frusztrálják, így feszültebb lesz: a helyzet
kommunikációs zavart eredményez.
A megakadó közléseiket, szavaikat, mondataikat ne akarja helyettük kimondani, kiegészíteni, ez számukra a türelmetlenség jele. Várja meg, amíg
elmondják a teljes közlendőjüket!
Ne próbáljon tréfálkozni vagy nevetni a helyzeten!
Az Ön beszéde legyen kimért és nyugodt tempójú, anélkül, hogy mindez túlzottnak vagy kevésbé természetesnek hatna.
Éreztesse a dadogó beszédpartnerrel, hogy amit és ahogy beszél, az felkelti az érdeklődését.
Ha a dadogó személy megakadásai időlegesen megszűnnek és aktuálisan képes a folyékony beszédre, ne dicsérje ezért, és ne mondjon olyan
mondatokat, hogy: „Most jól tudtál beszélni!" vagy „Gratulálok, most sokkal jobban beszéltél!". Ettől úgy érezheti magát az érintett személy, mintha
minden alkalom a beszéde megítéléséből állna.

 

Kommunikáció afáziás személlyel

Abban az esetben, ha felmerül Önben, hogy ügyfele speciális kommunikációs szükségletű, pl. afáziás, érdemes az alábbi javaslatokat követnie.
Hagyjon kellő időt a társalgásra.
Kényelmesen helyezkedjen el, üljön le és teremtsen szemkontaktust az afáziás személlyel.
Beszéljen lassan, megfelelő artikulációval. Használjon rövid és egyszerű mondatokat, miközben a mondatok lényeges, tartalmas szavait
hangsúllyal kiemeli.
A társalgás legfontosabb szavait írja le, majd ismételje meg a közlendőt, az írott formát adja át az érintett személynek emlékeztetőül, amelyet
későbbi kommunikációjában eszközként fel tud majd használni.
Segítse az afáziás személy önkifejezését azzal, hogy támogatja kommunikációját rámutatással, gesztikulációval, rajzolással, írással. Buzdítsa arra
az érintett személyt, ha képes rá, hogy írjon vagy rajzoljon szándékai kifejezése érdekében.
Ha az afáziás személy közölni akar valamit, a félreértések elkerülése érdekében pontosan tisztázni kell, hogy „miről”, „kiről” akar információt átadni,
mi történik vagy történt, illetve az esemény hol és mikor történik. Fontosak a megfelelő kérdések, a találékonyság, a módszeres előrehaladás a
társalgásban, annak érdekében, hogy az események konstrukciója megfelelő módon alakuljon. Törekedni kell a „többválasztásos” kérdések
használatára, valamint a válaszlehetőségek felsorolására, amelyből az afáziás ügyfél kiválaszthatja a kommunikációs szándékának leginkább
megfelelőt.
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 (Farkasné, Szőke 2019 Komplex kisokos)
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5.5. Ismeretek a hallássérülésről, együttműködés siket és nagyothalló személyekkel

Definíció

„A hallássérülés a hallószerv valamely részének veleszületett vagy szerzett sérülése, illetve fejlődési rendellenessége, mely az éptől eltérő
hallásteljesítményt eredményez.”
“Annak alapján, hogy a hallássérülés a hallószerv mely részének károsodása eredményeképpen jött létre, vezetéses, idegi, illetve kevert típusú
hallássérülés különböztethető meg.”

/Harangozó Judit és mts. (2014): Célcsoportok bemutatása. Szakmai anyag foglalkozási tanácsadók részére. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft., Budapest, p.6-p.7/

“A hallássérülés gyógypedagógiai fogalma elsősorban a beszédértéshez szükséges hallásterületen közepes vagy annál súlyosabb fokú nagyothallást,
siketséggel határos vagy siketségnek diagnosztizált hallásveszteséget jelent. Más megközelítésben a hallássérültek pedagógiája a hallássérült kifejezést
olyan halláscsökkenésre alkalmazza, amelynek következményeként a beszédfejlődés nem indult meg, vagy a beszéd oly mértékben sérült, hogy a beszéd
megindításhoz, korrekciójához speciális beszédfejlesztő módszerek alkalmazására van szükség.” (Farkas, 2000.)

A hangerő csökkenés érzékelése szempontjából a következő kategóriák állíthatók fel a főbb beszédfrekvenciákon mért hallásveszteséget alapul véve:

enyhe nagyothallás: 25 - 40 db hallásveszteség,
közepes nagyothallás: 40 - 60 db hallásveszteség,
súlyos nagyothallás: 60 - 90 db hallásveszteség,
átmeneti sáv a súlyos nagyothallás és a siketség között: 90 - 110 db hallásveszteség,
siketség: 110 db felett.

Csoportosítás a hallásveszteség mértékének és a beszédmegértésnek az összefüggései alapján:

enyhe fokú nagyothallás:
a távoli, ill. a halk beszéd okozhat nehézséget,

közepes fokú nagyothallás:
a társalgások során szükséges a beszélő megértéséhez, hogy az érintett lássa a beszélő száját,
a megértés csupán 50% körüli érték,
a hallókészülék használata szükséges,

súlyos nagyothallás:
csak a közeli, nagy hangerejű beszéd megértése, ill. a környezeti zajok felismerése,
a beszédértés készülékhasználat nélkül nem lehetséges,

siketség:
csak a rendkívül erős zajokat, hanghatásokat érzékelik, inkább vibrációs érzékelések,
kommunikációjuk elsősorban a vizuális csatornákra - szájról olvasás, jelnyelv, írás, képek - épül.

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény kimondja, hogy hallássérült az a személy, aki olyan siket vagy
nagyothalló személy, aki kommunikációja során a magyar jelnyelvet vagy valamely speciális kommunikációs rendszert használja, illetve siketvak
személy az az egyidejűleg hallás- és látássérült személy, aki kommunikációja során speciális kommunikációs rendszert használ.
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Néhány gondolat az egyéni szükségletről

"A „hallássérült személyek” gyűjtőfogalom, amely a siket és a nagyothalló személyeket egyaránt magába foglalja, függetlenül a hallássérülés okától,
súlyosságától, a hallásállapot milyenségétől.  
A siket emberek nem rendelkeznek hasznosítható hallásmaradvánnyal, általában nem viselnek hallókészüléket, mert hallásállapotuk hallókészülékkel
sem korrigálható. A hangzó nyelv helyett, ők elsősorban a jelnyelvet használják. Identitásuk alapján a siketközösség tagjának tekintik magukat.  
A nagyothalló személyek hallásmaradvánnyal rendelkeznek, és általában hallókészüléket használnak, mellyel többé-kevésbé megértik a hangzó
beszédet. A hallókészülékek között vannak jól látható, ún. fülmögötti hallókészülékek, és kevésbé észrevehető hallójárati hallókészülékek is. Mivel a
hangzó nyelvi/vagy hang alapú kommunikáció számukra többékevésbé elérhető, a jelnyelvet nem/ritkán használják, legtöbbször nem ismerik azt.
Segítheti a kommunikációt az indukciós hurok is, ami a hangforrásból érkező hangot a környezet zajainak kizárásával tisztán juttatja el a
hallókészüléket viselő személy saját hallókészülékébe, valamint egyre többen használnak adóvevő készüléket is erre a célra.  
A siket és nagyothalló emberek számára a zökkenőmentes kommunikáció biztosításához lehet szükségük segítségre. Mindkét fél számára a
beszédértést nehezítő tényezők kiküszöbölése szükséges. Ilyen lehet, ha nem ismeri a jelnyelvet a szolgáltatást nyújtó személy, a siket vagy nagyothalló
személynek pedig nehézséget okoz a folyamatos szájról olvasás vagy a szóban, ill. írásban közölt információ értelmezése.  
A jelnyelv egy önálló, természetes nyelv, és mint nyelv, saját nyelvtani szerkezettel és szabályrendszerrel rendelkezik. A jelnyelv és a hangzó nyelv
nyelvtani különbségei észrevehetők lehetnek a közszolgáltatásban dolgozó munkatárs számára, ha siket személlyel kommunikál, hiszen többnyire nem a
hangzó nyelv nyelvtani szerkezetét használja a hallássérült ügyfél.  
Egy több személy részvételével zajló beszélgetés során mindig oda kell figyelni, hogy a beszélgetés és a téma a siket és nagyothalló személyek számára
is egyértelmű és követhető legyen, mert amennyiben nem, az félreértésekre adhat okot." 

Farkasné Gönczi Rita, Szőke József (2019). Fogyatékos személyek a közszolgáltatás ügyfelei Komplex kisokos a közszolgáltatások egyenlő esélyű
hozzáférésének biztosításához, NFSZK 

Segédeszközök:

hallókészülék

cochleáris implantátum

https://fszk.hu/wp-content/uploads/2021/03/komplex_kisokos_NFSZK_MONTAZS_kiadvany.pdf
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indukciós hurok

fényjelző és rezgő eszközök (pl. óra, csengő)

Együttműködés hallássérült személlyel 
Álljon oda, ahol láthatja Önt a siket vagy nagyothalló személy (látótér)! Figyeljen a fényviszonyokra, és úgy helyezkedjen, hogy minél több fényt
kapjon, az arca ne legyen árnyékban! Például, ne üljön olyan erős fényforrás elé, mint az ablak. Ilyenkor Önből semmi sem látszik.
Kerülje a túlartikulálást és beszéd közben ne tegye a kezét vagy egy tárgyat a szája elé!
Ha nagyothalló az ügyfél, akkor csökkentse a háttérzajt!
Érdemes olykor elismételni megerősítésként az elhangzottakat, megbeszélteket. 
A beszélgetés elején megkérdezheti, hogy mivel segítheti a kommunikációt: hallja-e, értie amit Ön mond. Semmiképpen sem szabad kiabálni, mert az
ellenérzést vált ki, és szájról olvasás esetén a szájképet is torzítja. Ha siket személy az ügyfél, akkor akár halkan, vagy hang nélkül is lehet
kommunikálni, ami az artikulációban is segít. Nagyothalló ügyfél esetén azonban érdemes lehet egy kicsit hangosabban – de nem kiabálva – beszélni.
Kerülje a körmondatok alkalmazását! Inkább rövid, tömör mondatokat használjon és a kérdéseket is röviden, egyszerű szóhasználattal tegye fel.
Ha nehezen értik meg egymást, kommunikáljanak írásban (pl. tableten, laptopon, mobiltelefonon) vagy használjon gesztusokat, jelzéseket a
mondanivaló illusztrálására.
Hívjon jelnyelvi tolmácsot ha siket ügyfél jön! Olykor a nagyothalló ügyfelek is kérhetik, hogy jelnyelvi tolmács tegye akadálymentessé a
kommunikációt, hiszen vannak, akik jelnyelvet használnak, de szájról olvasási vagy írótolmácsolás is lehetséges számukra.
Igénybe veheti a SINOSZ KONTAKT Tolmácsszolgálatot is, mely egy videó alapú jelnyelvi tolmácsszolgáltatás: https://www.skontakt.hu/
Biztosíthat eseményekre jelnyelvi tolmácsot, írótolmácsot (laptopon feliratozza az elhangzottakat és lehetőség szerint ezt vetítse is ki), jegyzetelőt,
írásos vagy jelnyelvi tájékoztatókat.

 

http://akadalymentesites.com/akadalymentesites-tervezese/indukcios-hurokerosito
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Nehézségek és megoldások:

írásos kommunikáció (lehet tableten, laptopon vagy akár mobiltelefonon is),
akusztikailag megfelelő környezet (háttérzajnak pl. zene, mások társalgásának, zajforrásoknak a kizárása, csereelem biztosítása, indukciós vagy
hagyományos erősítés),
a rendezvényen, eseményen biztosítsanak feliratozást (laptopon feliratozzuk az elhangzottakat és lehetőség szerint ezt vetítsék is ki) jelnyelvi tolmács
hiányában,
jegyzeteljenek helyette,
jelnyelvi tolmács igénylésnél a tolmács érkezésének lejegyzése az ügyfél számára.
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5.6. Ismeretek a látássérülésről, együttműködés látássérült személyekkel

Mivel is állunk szemben?

Definíció:

„Látássérültnek tekinthető az a személy, akinek jobbik szemén maximális korrekcióval mérhető látásélessége az ép látás 30%-a (V:0,3), vagy ennél
kevesebb, illetve látótere nem több 20°-nál.”

WHO BNO-9 1992-es definíciója

Látássérülés esetén a látószerv (szemgolyó, látóideg, látókéreg) valamelyik eleme sérül különböző fokban.

Látásteljesítmény alapján 3 csoportot különböztetünk meg:

Vak: látáson kívüli érzékszervek használata, fehér bottal közlekedés.
Aliglátó: fényt vagy nagyobb tárgyat érzékelnek, nem biztos, hogy látás útján azonosítanak, nagyrészt hang és a tapintás útján szerzik az
információkat és oldják meg a helyzeteket. Síkírás, olvasásra megtaníthatóak bizonyos esetekben és különböző segédeszközökkel.
Gyengénlátó: látásveszteségük nagyfokú, látó típusú életmód, síkírásra, olvasásra megtaníthatóak, és a látást használják a mindennapi életükben.
Általában nem használnak fehér botot, különböző optikai segédeszközökkel vagy a környezet megváltoztatásával síkírást olvasnak.

Normál látás:

Rövidlátás:
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Cukorbetegség következtében bekövetkező retinopátia:

adaptáció zavara nehezített a különböző fényviszonyokhoz való alkalmazkodás, pl. felhős időben belép egy kivilágított helyiségbe. (cukorbetegség
okozta  retina sorvadás – diabetes retinopathia).

Makula degeneráció:

látótér kiesés, szűkület mintha tölcséren keresztül nézne (látóidegsorvadás – atrophia nervi optici,  farkasvakság- csőlátás – retinits
pigmentosa, macula  degeneratio).
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Myopia – látásélesség csökkenése:

látásélesség csökkenése homályos látás (közel- és  távollátás – myopia és hypermetropia).

Retinitis pigmentosa:

látótér kiesés, szűkület mintha tölcséren keresztül nézne (látóidegsorvadás – atrophia nervi optici, farkasvakság- csőlátás – retinits pigmentosa, macula
degeneratio).

További látási funkciós problémák:

kontrasztérzékenység csökkenése (zöldhályog - glaucoma),
színlátás zavara (agyi sérülés esetén),
fluktuáló látásteljesítmény /az egyik pillanatban még jól lát kisebb részleteket, a másik pillanatban már csak a tárgyak körvonalát látja (pl.
cukorbetegség, agyi sérülés).
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Együttműködés vak, aliglátó és gyengénlátó személlyel

Találkozáskor mutatkozzon be és mutassa be azokat, akik még szintén jelen vannak! Ha tudja a látássérült személy nevét, szólítsa őt a nevén, hogy
tudja, mikor beszél hozzá. Esetleg érintse meg a karját, hogy tudja, hozzá beszél!
Ajánljon fel segítséget, ha szükségesnek tűnik, de figyeljen a válaszra – vegye észre a jelzéseket! Mielőtt felajánlja a segítségét, mindig kérdezze
meg, hogy igényel-e segítséget, és ha igen, akkor miben!
Egyenesen a látássérült személyhez beszéljen, ne a kísérőjének feltett kérdéseken keresztül kommunikáljon vele!
Ne feltételezze, hogy a látássérült ember nem lát semmit! Ha az ügyintézési helyzet szükségessé teszi, teljesen elfogadott, ha megkérdezi, mennyire
lát és ezt hogyan tudja a gyakorlatban hasznosítani.
Ne kiabáljon! A látással és hallással kapcsolatos problémák nem függenek össze, csak ritka esetekben járnak együtt. Ezt a ritka állapotot nevezik
siketvakságnak, amely esetekben speciális segítségre van szükség.
Legyen pontos a szóbeli irányadásnál, és kerülje, azokat a kifejezéseket, melyeknek értelmezéséhez látás szükséges, mint például az „ott”! Vak vagy
gyengén látó ember tájékoztatása esetén a hozzá képest bal és jobb irányok szerint adjon tájékoztatást.
Szóban jelezze vissza a kommunikáció során a figyelmét, egyetértését (pl. igen, értem kifejezések)!  A bólogatás, mimika nem informatív a
látássérült személy számára.

 

Vizuális segítségnyújtás

Ha nyomtatott anyagot készít gyengénlátó személyek részére, akkor érdemes kikérni a véleményüket, hogy milyen formátumban kérik.
Gyengénlátó ügyfelek számára általában az Arial, Verdana 18, félkövér betűtípus ajánlott. A nagyobb sor- és betűtávolság ugyanolyan fontos, mint a
betűk mérete.
A gyengénlátó embereknek a megvilágítással kapcsolatos szükségleteik eltérőek. A megvilágításnak komoly jelentősége lehet. Bizonyos
szembetegség esetén a megfelelő megvilágítás javít látási teljesítményükön. Fontos ügyelni azonban a visszatükröződés kiküszöbölésére, mint például
fényes papír, vagy rosszul elhelyezett világítótest. Vannak azonban olyan szembetegségek, melyek esetében a túlzott fény épp ellenkezőleg, negatívan
hat.

Közlekedés és tájékozódás támogatása

Menjen a látássérült személy mellett, kicsit előtte, ne karoljon bele, hagyja, hogy ő karoljon Önbe, vagy fogja meg a könyökét, amikor szüksége
van segítségre! Vak személy esetén kínálja fel a kísérés lehetőségét, ajánlja fel a karját. A vak személy megmutatja a számára biztonságos vezetési
formát. Ez esetben is a vak személy előtt menjen fél lépéssel. Szűk helyen vonja maga mögé a vak személyt, hogy védeni tudja.
Kerülje a forgóajtókat! Lépcsőn vagy mozgólépcsőn azzal segítsen a látássérült embernek, hogy számára érthető módon megmutatja a korlátot,
hogy használni tudja, ha szeretné. Fontos tudatni vele, hogy a mozgólépcső felfele vagy lefele indul. Mindig kérdezze meg, merre akar menni, ha
(mozgó)lépcsőhöz vagy lifthez érkeznek.
A leülés esetén tegye a látássérült személy kezét a szék háttámlájára vagy mondja el neki világosan, hol találja meg a széket, az milyen állásban
van, így le tud ülni egyedül!
Az ajtókat vagy nyissa ki, vagy csukjuk be teljesen, de ne hagyja félig nyitott állapotban!
Ne hagyjon magára nyílt terepen látássérült embert, vagy ne tegye ezt úgy, hogy nem figyelmezteti őt előre! Mielőtt elindulna, vezesse őt valamilyen
tájékozódási ponthoz, például recepciós pulthoz, így nagyobb biztonságban fogja érezni magát, és könnyebben fog tájékozódni.
A látássérült embereket mindig tájékoztassa arról, ha elmozdít tárgyakat vagy bútorokat!
Soha ne simogasson hámot viselő vakvezetőkutyát, mert elvonja a figyelmét a munkájáról!
Nyugodtan használhat olyan szavakat, mint „látja” és „nézze”, mert ez a szókincsünk része. Ellenkező esetben mindannyian kellemetlenül fogják
érezni magukat.

 

Ügyintézés, aláírás
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A vak és gyengénlátó személyek képernyőolvasó szoftver és / vagy más kisegítő lehetőségek alkalmazásával, pl. nagyítás, kontrasztos megjelenítés,
képesek a számítógép és az okostelefon önálló és adaptív használatára. Ezért az elektronikus ügyintézés, az online elérhető információk rendkívül
hasznosak. Amennyiben az ügyintézés során tájékoztató anyagokat kíván átadni, kérdezze meg, hogy azt nyomtatott formában vagy elektronikusan,
pl. e-mailben elküldve igényli-e az ügyfél, illetve mondja el, az adott dokumentum, vagy e-ügyintézési felület mely honlapon, milyen menüponton belül
érhető el.

A látássérült személy képes írni és olvasni, csak ehhez speciális eszközöket és alkalmazásokat használ. Dokumentumok aláírásakor kérdezze meg a
vak személyt, hogyan nyújthat Ön segítséget? Pl. helyezze az aláírás helyéhez az általa hozott aláíró keretet, tegye az ujját vagy a toll hegyét az aláírás
kezdeti pontjához, stb. A vak vagy gyengénlátó személy cselekvőképes, függetlenül attól, hogy milyen módon képes az írásra és olvasásra, illetve hogy
képes-e nevének aláírására!

 (Farkasné, Szőke 2019 Komplex kisokos)
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5.7. Ismeretek a mozgássérülésről, együttműködés mozgássérült személyekkel
Definíció 

Gyógypedagógiai szempontból mozgáskorlátozottnak nevezzük azokat a személyeket, akik a tartó vagy mozgató szervrendszer struktúrájának vagy
funkciójának sérülése/hiánya következtében a fizikai teljesítőképesség megváltozása miatt az életkori tevékenység végzésében maradandóan
korlátozottak, nevelésük, személyiségfejlődésük átmenetileg vagy tartósan speciális feltételeket, eljárásokat igényel.
A mozgáskorlátozottság rendkívül sok variációban fordulhat elő, különböző súlyossági fokkal, ebből adódóan eltérő lehet a tanulók speciális
megsegítés iránti szükséglete.

Maradandó mozgásbeli állapotváltozás az élet bármelyik szakaszában felléphet. Lehet veleszületett vagy későbbi életkorban szerzett, ami baleset vagy
betegség következtében a megtanult mozgásfunkciók részleges vagy teljes elvesztését jelenti, tehát más életminőség alakul ki.

Forrás: Ágoston, G. (2006). Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szövegértés-szövegalkotás. Budapest:
SuliNova. Dávid, M. (2015). Speciális igényű hallgatók/tanulók a felsőoktatásban és a felnőttképzésben.

Néhány gondolat az egyéni szükségletről

A mozgássérülés igen heterogén állapot, és van, hogy ránézésre nem megállapítható. A szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáféréséhez különböző
segédeszközt használhatnak a mozgássérült személyek (például mankót, járókeretet, kerekesszéket, vagy a számítógép irányításhoz fejegeret,
tekintetkövető egeret). Az észszerű alkalmazkodás elvet alapul véve, a szolgáltatásokat igénybevevő egyéni szükségleteihez kell alakítani, módosítani. A
szolgáltatások akadálymentességének meglétét és fenntartását folyamatosan biztosítani kell. Az épületet akadálymentesen kell kialakítani, természetesen
az önálló bejutáson túl, a berendezésen át megfelelően kell kialakítani és az akadálymentességet fenn is kell tartani. A haladásukat akadályozó bútorzat,
letört kapaszkodók vagy zárva lévő, raktárnak használt akadálymentes mosdó stb. használhatatlanná tehetik az amúgy akadálymentes épületet is. 

(Farkasné Gönczi, Szőke: Fogyatékos személyek
a közszolgáltatás ügyfelei. Komplex kisokos a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének biztosításához)

Nézze meg a következő filmet!

Gondolja végig, hogy az egyenlő esélyű hozzáférés jegyében milyen javaslatokat tenne a filmben megfogalmazott problémák
kezelésére!

Kerek(es) világ - részlet 1.
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Együttműködésben mozgássérült személlyel

Ha kerekesszéket használó emberrel beszél, úgy üljön le, hogy ne kelljen felnéznie Önre, azonos szemmagasságban legyenek.
Beszéljen egyenesen az érintett személyhez, és ne az esetleg jelenlévő kísérőjéhez.
Soha ne atyáskodjon kerekesszékkel közlekedő emberek fölött azzal, hogy megpaskolja a fejüket vagy vállukat. Ez sértő!
Ne egyszerűsítse a mondanivalóját, fogalmazzon úgy, ahogy bármikor máskor tenné. A mozgássérülés társulhat más fogyatékossággal is, de ez nem
jelenti azt, hogy mindegyikük érintett értelmi képességeiben. Illetve lehetnek kommunikációjukban akadályozott személyek, felsővégtag érintettségű
és aláírásra nem képes személyek, vagy heves mozgásviharokkal rendelkező emberek, akiknek szintén ép intellektusuk van, ezek a tünetek nem
feltétlenül járnak együtt értelmi sérüléssel. Azonban a mozgássérült emberek visszatérő megalázó élménye, hogy értelmi sérültnek tekintik őket és
gyerekként viszonyulnak hozzájuk.
Figyelje meg a mozgássérült személy kommunikációját. A többség beszéde jól érthető, viszont a beszédszervek érintettsége esetén akár nehezen
érthető is lehet, esetleg segédeszközt használhat a kommunikációhoz (pl. kommunikátor).
Bizonyosodjon meg róla, hogy közlekedésnél a célhoz szabad, akadálytalan útvonal vezet és legyen szék nélküli üres hely az asztalnál annak, aki
kerekesszéket használ.
A mozgáskorlátozott személy számára az utazás, a helyváltoztatás mindig hosszabb időt vesz igénybe, ezért tájékozódjon előre.
Csak akkor tolja a kerekesszéket, ha megkérik rá. Ne vegye át az irányítását kérés nélkül.
Fontos tájékoztatni a mozgáskorlátozott személyt az ügyintézés várható időtartamáról.
Felsővégtag érintettség esetén a kézírás nehézséget okozhat, vagy az átlagostól eltérő módon történhet, ajánlja fel segítségét.
Kerekesszék-kompatibilisen kialakított, alacsony pultnál fogadja a kerekesszékkel érkező ügyfelet. Ez az önrendelkező, akadálymentes ügyintézés
egyik alapfeltétele.
A működő, elérhető, és a szabványoknak megfelelő akadálymentes WC biztosítása az akadálymentes épület és szolgáltatás egy másik alapfeltétele,
Enélkül a szolgáltatás nem akadálymentes és ezt azonnal és folyamatosan biztosítani szükséges. Az akadálymentesség súlyos hiányáról az
ügyintézőnek az ügyfelet előre kell tájékoztatnia.
Ha segít az útpadkánál, kérdezze meg, hogy szembe vagy háttal szeretne-e inkább (fel- vagy le) menni. Legyen felkészült – ismerje meg előre a
rámpák és akadálymentes létesítmények pontos helyét.
Soha ne támaszkodjon valakinek a kerekesszékére – a szék az ember személyes teréhez tartozik, rettentően zavaró és durva, ha valaki rátámaszkodik,
vagy rajta lóg.

Nézze meg a következő filmeket!

Gondolja végig, hogy az előző és a jelen filmek kapcsán milyen szempontokat venne figyelembe mozgássérült kliens érkezése esetén!

Kerek(es) világ - részlet 2. 
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5.8. Ismeretek a komplex támogatású szükségletről, együtt működés komplex
támogatású személyekkel
Néhány gondolat az egyéni szükségletről

A komplex támogatási szükségletű személyek a mindennapjaik során egyénre szabott asszisztenciát igényelnek, így a szolgáltatások igénybevétele során
is. Az érintett személyek nagyon egyediek, a sérülések típusától és annak súlyosságától, valamint a sérülés(ek) bekövetkezésének időpontjától függően.
Helyzetekből adódóan más-más, vagy kombinált támogatásokra lehet szükségük, pl. személyi segítésre, akadálymentesített környezetre, ami fizikai és
info-kommunikációs akadálymentesítést is jelent. Fontos észben tartani, hogy a súlyos sérülések nem feltétlenül párosulnak értelmi fogyatékossággal.
Ezért a kommunikáció során tájékozódjuk, hogy milyen és mennyi segítségre van szükségük. Egy mozgássérült, beszéddel nem kommunikáló személy
esetén az ügyintézés során az épületbe való bejutáson kívül, a jelek/jelzések (pl. képek, piktogramok) segítik a tájékozódást. A kommunikációhoz un.
augmentatív (kisegítő) és alternatív eszközöket használhatnak. Ilyenek pl. a kommunikációs táblák, amiken képek és szavak találhatók, amik okos
eszközön elhelyezve ki is mondják az üzeneteket.

Alapismeretek az augmentatív és alternatív kommunikációról (AAK)

Mi az AAK?

Az augmentatív, mint a beszédet kiegészítő, az alternatív, mint a beszédet helyettesítő eszközök és módok összességét jelenti.
„Az érthető beszéd hiánya következtében súlyosan károsodott kommunikációs funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló kommunikációs
rendszerek csoportja. Lényege, hogy hiányzó beszéde helyett a sérült személy nonverbális úton fejezi ki magát, felhasználva mindazt a lehetőséget,
amelyet a hangjelzések, gesztusok, manuális rendszerek, jelnyelv stb. és/vagy a betűket, rajzokat, jelképeket, fotókat, tárgyakat stb. tartalmazó
kommunikációs táblák, valamint a hangadó gépek (kommunikátorok) biztosítanak. (Kálmán, 1997)”

Több mint eszköz!!!

Olyan, a hangzó beszédet kiegészítő és helyettesítő módok, eszközök, melyek segítségével  a kommunikációjukban sérült személyek kifejezhetik
magukat, illetve ezeknek segítségével a megértést is támogatni lehet.

  

Kiknek van szüksége AAK-ra?

„E populációhoz tartoznak mindazon személyek, akik a gesztusok, beszéd és/vagy az írásos kommunikáció átmeneti, vagy végleges zavara miatt nem
képesek ezek révén kielégíteni valamennyi kommunikációs igényüket. A kommunikációs akadály elsődleges oka ezeknél a személyeknél nem a
halláskárosodás. Bár e csoport egyes tagjainál fellelhető bizonyos mennyiségű beszéd a fentieknek megfelelően ez soha nem elegendő arra, hogy a
változatos kommunikációs igényeknek megfeleljen” (American Speech Language and Heraing Association, 2006).
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Segédeszközt nem igénylő kommunikációs módok

Egyszerű természetes jelek, és jelzések: pl. a testi jelzések, a mimikai jelzések.
Konvencionálisabb nonverbális jelzések – pl. bólogatás, kézrázás.
Egyénre jellemző jelzések, a környezet is tudatosan kialakíthatja és bővítheti ezeket.
Gesztusok, egyéni gesztusok, pl. Állj, stop!
Gesztusnyelv.
.Jelnyelv.
Ujjábécék, kézábécék
Tadoma és egyéb taktilis kódok, jelrendszerek.
Szájról olvasás.

Segédeszközt igénylő kommunikációs módok

tárgyak / tárgyszimbólumok: pl. egész tárgyak, miniatürizált tárgyak, tárgyrészletek és un. reprezentáns tárgyak is,
képek: fotók, színes rajzok, vonalas rajzok,
képi szimbólumok: képrendszerek, pl. a PCS (Picture Communication Symbols),
Bliss nyelv,
egyéb nyelvi szintű jelképrendszerek, pl. Braille ABC és írás,
betűk, szóképek, írott szöveg.

Tárgyak, tárgyszimbólumok:

Előnyük, hogy konkrét, nem tűnékeny, nem igényel bonyolult asszociációs kapcsolatot. A korai szakaszban, illetve súlyosabb IKZ esetén, valamint és
szenzoros sérülésnél nagyon jól használhatók.

Vannak a valós tárgyak, tárgyrészletek, asszociációt igénylő tárgyszimbólumok.
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AAK fényképes napirend. Számítógépes egér - tanulás, szappan - kézmosás, kanál - ebéd, legó - játék, szivacs, fogkefe - fürdés, lefekvés. 

Képek, képi szimbólumok:

fényképek,
rajzok,
logók,
piktorgrammok, Szimbólum-gyűjtemények  pl. PCS,
önállóan használhatóak,
könyvbe fűzbe,
kommunikációs táblákon elhelyezve,
okos eszközökön pl.applikációk segítségével megjelenítve.

Első fényképek: 

ismert személyek,
helyszínek, kedvenc játékok, saját ruhadarabok stb.

Ezek után térünk rá az általánosabb (pl. internetről letöltött, vagy újságból kivágott) fényképekre. 

Egyszerű képek: 

az egyszerű képekkel történő  kommunikáció jellemzője, hogy a gondolkodás még viszonylag konkrét szintjén történik,
nem igényel bonyolult nyelvi készségeket.
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Logók: 

tárgyi emlékeztetők, melyek az adott személy konkrét élményeivel, tapasztalataival  kapcsolhatók össze,
belépőjegyek, kedvenc édesség papírja stb.
Első „beszélgetőkönyv” képanyaga lehet: Hol voltunk? Mit csináltunk? Mivel mentünk? Stb.

Piktogramok: 

olyan képi szimbólumok, melyek képszerű hűséggel tükrözik az ábrázolni kívánt tárgyakat,
fajtái: kézzel rajzolt képek, kész képkészletek és képrendszerek,
legismertebb a PCS, és a Boardmaker program.

Gesztusok: 

Hangadó gépek és okoseszközök: 
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Ismeretek a siketvakságról

Definíció:

A siketvakság fogalma gyűjtőfogalom. Alapvetően a halmozott fogyatékosság területére sorolják, mivel „egy vagy több, azonos vagy egymástól
független időben fellépő biológiai sérülés/károsodás következményeként jön létre, és több funkcióterületre kiterjedő fogyatékossággal jár” (Balázs,
2001).

A modern gyógypedagógiai irány alapján – amely a WHO és az FNO definícióira alapoz:  

A siketvakság jelentősen eltér az adott területhez tartozó csoportoktól például a meghatározott speciális kommunikációs szükséglete miatt, így önálló
fogyatékossági kategória.
A siketvak személyek „látás- és hallássérülése egyidejűleg fennáll.
A „siketvak” jelző nem szó szerint értendő, mivel az érintettek legtöbbjének van különböző mértékű látás- és hallásmaradványa. A két érzékszerv
egyidejű sérülése különbözik a „tisztán” hallássérült, illetve a látássérült állapottól, mivel az élethelyzetet, információ felvételt és a tanulási
lehetőségeket tekintve teljesen speciális állapotot eredményez”.

Veleszületetten siketvak személy, amikor a két sérülés már a születés körül olyan mértékű, hogy számukra az információszerzés, a gondozás, fejlesztés
és tanulás speciálisan a siketvakok számára kialakított módszerek és eszközök alkalmazásával lehetséges. Leggyakoribb kórokai a koraszülöttség, a
rubeola szindróma, a terhesség alatt ért vírusfertőzés, születéskori fertőzések, agysérülések, és szindrómákkal járó állapot, olyanok, mint a Charge,
Alstrom, Goldenhard, Treacher-Collins.

A szerzett siketvakság esetében a meglévő látás- vagy hallássérüléshez a későbbi életkorban társul a másik érzékszerv károsodása. Az állapot hátterében
vírusfertőzések, daganatos betegségek, időskori cukorbetegség, macula degeneratio, toxikus mérgezés vagy antibiotikum állhatnak. Az Usher szindróma
esetében mindkét érszékszerv érintett, a belsőfül eredetű nagyothallás, siketség és a szem ideghártyájának sorvadása a vezető tünetek.

A siketvakság a kialakulás szempontjából az alábbi főbb csoportokra bontható:

Congenitalis (veleszületett) siketség és vakság, hallás- és látássérülés.
Congenitalis hallássérülés (siketség is), később jelentkező látássérüléssel.
Congenitalis látássérülés (vakság is) később fellépő hallássérüléssel.
Szerzett látás- és hallássérülés, mely a beszédtanulás után alakul ki.

Az érzékszervi érintettség alapján a következő kategóriák határozhatók meg: 

siket és vak,
vak és nagyothalló,
siket és gyengénlátó,
nagyothalló és gyengénlátó,
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funkcionálisan siket és vak (fiziológiásan „ép” érzékszervek mellett fennálló állapot, a sérülés agyi eredetű ún. cerebrális hallás- / látássérülés, mely
szintén speciális megsegítést igényel). (Kiss Mária, 2009, 29).

Általános jellemzők:

A komplex sérülés az egész személyiségre kihatással van.
Jellemző az információszerzés, a kommunikáció, a szociális kapcsolatteremtés akadályozottsága.
Bizonytalan, torzított információkkal rendelkeznek a világról, mivel súlyos mértékben akadályozott annak megismerésében.
Nehezen látják előre, vagy követik a körülöttük zajló eseményeket.
A kommunikációs folyamatok kivitelezése segítőkön keresztül valósul meg.
A szerzett siketvak személyek esetében meghatározó, hogy melyik sérülés társult a már meglévőhöz.
A hallássérüléshez társuló látássérülés esetében a jelnyelv, a számukra adaptált taktilis jelnyelv, a daktil és fonomimikai jelek kiegészítésre jól
használhatóak.
A síkírás tenyérbe jelölő módszerei, valamint a látássérülés formájától és mértékétől függően a képek, képi szimbólumok is jól alkalmazhatóak.
A súlyos látássérüléshez időben később társuló hallássérülés esetében a taktilis jelnyelv, a Braille kézbe jelelt változata, a Tadoma, az írott Braille,
valamint a tárgyas és taktilis szimbólumok használata javasolt (Királyhidi 2009).

A kommunikáció mellett, különösen súlyos látássérülés esetében, az önálló életvezetés és a tájékozódás, közlekedés is jelentősen akadályozottá válik. A
siketvak személyek számára az életvezetésükhöz legtöbb esetben – a speciális jelnyelvi tolmács mellett – a személyi segítő biztosítása is fontos.

Segédeszköz nélküli kommunikáció:

testnyelv: egyszerűen strukturált, tudatos és akaratlan is lehet a használata, nincs időbelisége (pl. fészkelődés, mimika),
gesztusnyelv: egyszerűen strukturált kézjelek mondat értékkel, időbelisége van, alkalmazható taktilis (kézből kézbe) formában (pl. integetés, magával
húzás),
daktil vagy fonomimikai jelek: a betűk kézjelekkel történő bemutatása,
kézjelek: tömörítésre, rövidítésre alkalmas (pl. a daktil, a Braille abc, a LORM- ábécé, a síkírás, kézbe jelelve),
jelnyelv: nyelvi rendszer nyelvtannal, időbeliséggel. Ritkán tanulják meg a születetten siketvak személyek,
vibrotaktilis jelek: a kéz az arcon, és azon érzékeli a beszédet, változást (pl. TADOMA),
vokalizáció: tudatos hangadás (pl. kiáltás vagy hangadás választásos helyzetben),
beszéd: egyszerű, tömör szerkezet alkalmazható, nem használható a szleng,
egyéb jelzések (pl. izzadás, légzésritmus változás).

Segédeszközt igénylő kommunikáció:

Tárgyak, tárgyrészletek: alkalmazható teljes tárgy (pl. pohár az ivás jele), tárgyrészlet (pl. hinta kötelének egy darabja), kicsinyített tárgy (pl. autó),
tárgyszimbólum (pl. vonaljegy). Összeállítása szakember feladata.
Képek: (pl. fotó, színes rajz, fekete-fehér rajz, vonalas ábra, szimbólum), de a speciális, a lapra ragasztott kicsinyített tárgy vagy tárgyszimbólum is
kép. A képek képrendszerré alakíthatók, de függ a siketvak személy látásmaradványától és kognitív képességétől.
Írott nyelv: lehet a megszokott szöveg vagy Braille-írás. Leggyakrabban kiegészítő kommunikációs eszköz.
AAK eszközök: lsd. AAK kommunikáció fejezetben.

Helen Keller 19 hónaposan veszítette el látását és hallását egy betegség következtében. Az első siketvak személy, aki egyetemre járt és bölcsész diplomát
szerzett. Író, politikai, fogyatékosságügyi aktivista. Önéletírása megtalálható a Magyar Elektronikus Könyvtárban. 

Ismeretek a halmozott- és a súlyos, halmozott fogyatékosságról

Definíció:

A halmozottan fogyatékosság olyan állapot, amely egy vagy több azonos, vagy egymástól független időben fellépő biológiai sérülés/károsodás
következményeként jön létre és több funkcióterületre kiterjedő fogyatékossággal jár (Lányiné 2001).

A halmozottan fogyatékos személyek esetében az egyes sérülési területek eltérő súlyossági fokot mutathatnak. Igen széles spektrumban jelenhet meg a
súlyosan halmozottan fogyatékosság (pl. súlyos mozgássérülés és tanulási zavar).

Súlyos, halmozott fogyatékosság

egész élet során fennálló állapot,
testi struktúrák károsodása következtében,
a speciálisan humán funkciók minimálisan két területén,
súlyos vagy legsúlyosabb mértékű zavar jelentkezik.

 

http://mek.oszk.hu/02900/02961/html/
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Kommunikáció a komplex kommunikációs igényű személlyel

Egyeztessen a személlyel, hogy használ-e kommunikációt segítő eszközt. Ha használ, akkor hol tartja, hogyan lehet elővenni.
A kommunikációs eszközök a mozgásállapothoz igazítottak, így az egyéni szükségleteknek megfelelően működnek. Ne mozdítsa el, vagy vegye el az
eszközt a személy engedélye nélkül.
Kérje meg a személyt, hogy mutassa meg, hogyan jelzi az igent és a nemet.
Különböző kommunikációs táblák léteznek, például a betűtáblák és képes táblák. A táblákon a mutatás történhet testrésszel, vagy eszközzel, amit
akaratlagosan tud mozgatni a személy.
Néhány eszköz hangosan kimondja, amire a személy mutat, más eszközök nem. Amennyiben nem mondja ki, úgy önnek érdemes kimondania a szót,
amire a személy mutat, hogy valóban jól értelmezi-e a kommunikációs üzenetet.

 

Együttműködés komplex támogatási szükségletű személlyel

Az emberi méltóságot minden esetben tiszteletben kell tartani.
Sokkal hosszabb időt szánjon az ügyintézésre!
Használjon az érintett személy számára megfelelő kommunikációs formát, vagy kérjen segítséget, tolmácsolást!
Fontos információ lehet az akadálymentes mosdó, egy elvonulást biztosító hely (pl. átöltözés, étkezés miatt).
Bizonyosodjon meg arról, hogy biztosan érti a beszédet!
Bizonyosodjon meg a személy igen-nem jelzéseiről, hiszen ez nagyon egyedi lehet, nem feltétlenül mindig a bólintás vagy a fejrázás!
Amennyiben a személy nem rendelkezik kommunikációs eszközzel vagy segítő személlyel, aki segíti a kommunikációs nehézségek áthidalását, a
stabil igen - nem jelzéseket használva, eldöntendő kérdések formájában próbálja a kommunikációt kivitelezni. Ne felejtse, hogy ezzel a módszerrel
lassú és fárasztó az interakció, mindkét fél számára.
Amennyiben az érintett személy semmilyen speciális kommunikációs eszközzel – képeket tartalmazó lapok, füzetek, tablet/telefonon elérhető
képkommunikációs applikáció, betűtábla, kommunikátor – nem rendelkezik, próbáljon egyszerű, rövid, tömör üzeneteket gesztusokkal és képekkel
kísérni. Képek hiánya esetén papír, ceruza használatával egyszerű rajzokat készíthet, melyek sokat segíthetnek a kölcsönös megértésben.
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Abban az esetben, ha a személy használ speciális kommunikációs eszközt, kérje meg, hogy mutassa be, hogyan használja azt. Gondosan figyelje
meg az eszköz használatát.
A betűtábla használat esetében a legegyszerűbb, ha néhány betű megmutatása után rákérdez a szavakra, ezzel lehet az üzenet kivitelezésének tempóját
gyorsítani.
Legyen türelmes, a kommunikációs tempó speciális eszközök használatával lassabb.

 Együttműködésben siketvak személlyel

Mindig egyeztetni kell a siketvak személlyel vagy a kommunikációs segítőjével a közlekedésről, az ügyintézés során az elhelyezkedésről és az
alkalmazható kommunikációs formáról. A bekísérés és leültetés az Együttműködés a látássérült személlyel című fejezetben megadott forma szerint
történik.
A közös kommunikáció során ne várja, hogy a siketvak személy a megszokott kommunikációs helyzetben az elvárható módon viselkedik.
Például nem fog a szemünkbe nézni, a megbeszélés során nem ad megerősítő vizuális jelzést a megértésről. A megbeszélés alatt a saját tevékenységét
is narrálja (pl. „A nyomtatványt Ön elé teszem.” „A nyomtatványt elvettem”.).
A megbeszélés során mindig a siketvak személynek szóljon az információ, még akkor is, ha a kommunikációs segítő/jelnyelvi tolmács tolmácsolja.
Ez éppen olyan helyzet, mint egy külföldi esetében, ott sem a tolmáccsal folyik a megbeszélés. Az információáramlás jelentősen lelassul. A
kommunikáció során mindig időt kell hagyni a kommunikációs segítő/jelnyelvi tolmács tolmácsolására, a siketvak személynek az információ
feldolgozására, válaszára és a válasz tolmácsolására. A megbeszélés során a könnyen érthető kommunikáció szóbeli szabályainak alkalmazása
ajánlott, például egyszerű mondatok használata, egy mondatban egy információ megfogalmazása.
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6. Fogyatékos személyek életútja
A jelen képzési egység a fogyatékos személy életútját végig követve mutatja be a különböző szektorok megjelenését, feladatát, mint például a
köznevelés, a szociális szektor. 

Az egymást követő életszakaszok intézményhálójának és szolgáltatói körének bemutatása lehetőséget nyújt a fogyatékosságügyi tanácsdó számára, hogy
meghatározza helyét, szerepét az adott körben, és felmérje az együttműködéseket, amellyel az adott kliensét támogatni tudja. 

A kliensek sikeres támogatását segítheti, ha ismerjük a családi hátteret. Kis Noémi, Eltérően fejlődő gyermek a családban című tanulmánya többek közt
kitér a család helyzetére, a kapcsolatrendszerek változására, a gyász folyamatára, valamint a gyermek másságával való sikeres megküzdés tényezőire is.

http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/193/Elt%C3%A9r%C5%91en%20fejl%C5%91d%C5%91%20gyermek%20a%20csal%C3%A1dban.pdf
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6.1. A sajátos nevelési igényű (SNI) gyerek útja és támogatórendszere a
koragyermekkortól a tankötelezettség végéig
A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek helyét a gyógypedagógiai rendszerben a következő jogszabályok határozzák meg: 

Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

Mindemellett a fogyatékossággal élő személy későbbi életeseménye alapján a következő jogszabályok hasznosak:

2013. évi LXII. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról 
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kliensutak támogatási rendszerét mutatjuk be, ahol láthatóvá válnak azok az intézmények, szolgáltatók, a kiknek az együttműködése szükséges a sikeres
köznevelési részvételhez.

A köznevelésről szóló törvény értelmében sajátos igényű gyerek vagy tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A sajátos nevelési igényű gyermek tanuló speicális intézményben vagy ikluzív formában végezheti tanulmányait. A speciális intézményekben az SNI
tanulók járnak csak, ahol külön a számukra szóló fejlesztő, oktató, nevelő munkát végeznek az ott dolgozó gyógypedagógusok, szaekmeberek. Az inkluzív
nevelés - oktatás azt jelenti, hogy az SNI gyermekek, tanulók a többségi intézménybe járnak, ahol a szükségletüknek megfelelő támogató, fejlesztő
eljárásokat külön foglalkozásban biztosítják számukra, viszont a többi foglalkozás során együtt tevékenykedik kortárs közösségben.

Az SNI gyermekek, tanulók ellátása során a kliens szolgáltatói kört kell alapul venni, amelyben meghatározható az egyénre szabott formában nyújtható
szolgáltatás/ok. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.360623
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300015.emm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300015.emm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99300003.TV
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A klens számára megfelelő szolgáltatáshoz való hozzájutást a pedagógiai szakszolgálat és a szakértői bizottság által végzett vizsgálatok eredménye
alapján készített szakértői javaslat tartalmazza.  A pedagógiai szakszolgálat lehet állami vagy egyházi vagy civil fenntartású megyei székhelyintézmény
vagy megyei tagintézmény vagy tankerületi illetékességű tagintézmény. 

 Az SNI gyermek számára a következő többletszolgáltatások szervezhetők a jogszabályok alapján az oktatási- egészségügyi-szociális intézményi hálózat
és a családsegítő szolgáltatások hálójában: 

Pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásai 
védőnői hálózat,
családsegítő szolgálat,
gyermekvédelem,
fogyatékos személyek otthona,
tehetségpontok,
biztos kezdet gyermekházak,
bölcsőde,
köznevelési intézmények,
EGYMI.

A minőségi oktatás olyan oktatás, amely inkluzív, mivel célja minden tanuló teljes részvétele. 

Az inkluzív oktatás 
• szemléletmód, 
• az oktatási rendszerek, a tanulási környezet átalakítása, 
• alkalmazkodás a tanulói sokféleséghez.

(Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All UNESCO, 2005).

A fogyatékossággal élők csoportjainak integrációjához első lépés az akadályok lebontása.

Akadálymentes környezet

fizikai akadálymentesség,
kommunikációs akadálymentesség,
pedagógia akadálymentesség.

Teljes akadálymentesítés / Egyenlő esélyű hozzáférés = társadalmi akadályok lebontása = ismeretek megszerzésének, a tartalmas munkavégzésnek a
lehetősége.

Néhány adat az SNI tanulók ellátásáról

A köznevelési intézmények 94%-ában folyik SNI ellátás.

Az SNI gyermekek arányának változása 

2001/2002: 3,6%
2013/2014: 5,2%

Az SNI gyermekek ellátása intézménytípusonként
66% együttnevelés
34% különnevelés

A gyógypedagógiai intézmények 79%-a átalakult EGYMI-vé vagy EGYMI feladatokat lát el.

A speciális intézmények szükségesek, mert a speciális, felkészült szakértelem teljes mértékben rendelkezésre áll. Továbbá megfelelő fizikai környezet,
megfelelő eszközökkel (optimális esetben) biztosítható. Illetve a szükséges egészségügyi és szociális szolgáltatások, szak- és szakmai szolgáltatások a
tanulók közvetlen elérhetőségében vannak. Azaz a gyerekek számára stabil, biztonságos és (meg)értő környezetet teremt.

A speciélis intézmények "inkubátor-hatás” – a erős, vagyis a közoktatás után megszűnik a támogató környezet számos eleme, felnőttként kell (újra)
megtanulni másként „boldogulni az életben”. A többségi gyerekek felnőtt korukig nem találkoznak sérült társaikkal (a felsőbbrendűség és alárendeltség
érzése már kisgyermekkorban kialakul) Nagy földrajzi távolságok és az intézmények működési modelljéből fakadóan a gyerekek kiszakadnak a családi
környezetből. A „passzív kedvezményezetti státusz” kényelme és kiszolgáltatottsága komoly veszélyforrás lehet. Nem utolsó sorban a speciális
intézmények fenntartása „sokkal többe kerül”. 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (EGYMI) szerepe
Differenciált szolgáltatási professzió kialakítása: Lehetővé tenni, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók lehetőség szerint lakóhelyükhöz közel
kapják meg a különleges gondozási igényükből fakadó szolgáltatásokat.

Az együttnevelés szükséges, mert
lehetőség a passzív kedvezményezetti státuszból az aktív munkaerő-piaci szereplővé válásra,
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elmozdulás az öngondoskodásra való képesség felé,
valós közösségi, társadalmi környezet (annak minden „ridegségével” együtt), családi környezetben,
támogatja a társadalmi tolerancia, elfogadás növekedését,
európai törekvések és trendek alapján hosszabb távon „kifizetődőbb” megoldás.

Az eredményességről 
1. Az oktatási rendszer csak annyira jó, amennyire a tanárok, akik alkotják (képzés, továbbképzés).
2. Az eredményes tanulás elképzelhetetlen színvonalas tanítás nélkül (infrastruktúra, értékelés, hatékony vezetés).
3. A kiváló teljesítményhez minden gyermek sikere szükséges (tanulási lehetőségek méltányos elosztása, differenciálás, heterogén csoportok, a

pedagógiai folyamatok minőségének ellenőrzése).

GONDOLJA VÉGIG AZ ALÁBBI ESETET!
Fiatal házaspárnak Down-szindrómás gyermeke született. A kórházban tudtak a CSGYJK-ban működő Információs
és Koordinációs Pontról. A fiatal pár személyes felkeresés során kér segítséget, hogy "most hogyan tovább"…

Egy 10 éves Angelman- szindrómás fiatalt nevelő család költözik a körzetükbe. Segítséget kérnek, hogy a a
számukra biztosítható szolgáltatások mentén felépítsék az életüket.
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6.2. A támogatott döntéshozatal, a támogatott lakhatás (TL) jogszabályi környezetének
bemutatása
A támogatott lakhatás 2013. január 1-től a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 75 .§-ban  nevesített szakosított
ellátást nyújtó szolgáltatás.

Célcsoportja: fogyatékos-, pszicho-szociális fogyatékos-, szenvedélybeteg személyek

Nyújtott szolgáltatási elemek: 

1. lakhatás,  
2. esetkezelés,
3. tanácsadás,
4. gondozás,
5. felügyelet,
6. étkeztetés,
7. gyógypedagógiai-,
8. pedagógiai segítségnyújtás,
9. készségfejlesztés,

10. háztartási-, háztartást pótló segítségnyújtás,
11. szállítás.

A támogatott lakhatás kialakítását és működését meghatározó legfőbb jogszabályok

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról,
369/2013. (X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és
ellenőrzéséről,
1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről,
9/1999 (XI.24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről,
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról.

A támogatott lakhatás kialakítását és működtetését meghatározó irányelvek

ENSZ Egyezmény 19., cikk (CRPD)  - 2007. évi XCII. Törvénnyel kihirdetve,
Közös Európai Útmutató - Útmutatás a gyerekek, a fogyatékossággal élő személyek, a mentális problémákkal élő személyek és az idősek intézményi
ellátásáról a családi és közösségi alternatívákra való tartós áttérés végrehajtásáról és elősegítéséről,
A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036. évekre vonatkozó
hosszú távú koncepcióról (EFOP 1.9.1., EFOP 1.9.2.),
A támogatott lakhatás és szolgáltatási gyűrű kialakításának és működtetésének protokollja (FSZK, 2018),
Szolgáltatási elemek tevékenységei (http://fszk.hu/hir/tervezesi-segedanyag-a-kivaltasban-reszt-vevo-intezmenyek-reszere/)

Nézze meg a következő filmet, és vegye végig benne, hogy milyen szolgáltatásokat biztosít a támogatott lakhatás, illetve milyen külső
szolgáltatásokat vesznek igénybe a lakók! 
 

http://fszk.hu/hir/tervezesi-segedanyag-a-kivaltasban-reszt-vevo-intezmenyek-reszere/
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Támogatott lakhatással kapcsolatos kulcsfogalmak

Paradigmaváltás - Nézze meg a 4.1 képzési egység táblázatát!
Fogyatékosság személete: orvosi modell helyett szociális modell, a társadalomnak a fogyatékos ember szükségleteihez való ésszerű alkalmazkodás.
Biztonságot garantáló merev intézményi működésmód felváltása az egyéni szükségletek kielégítését központba állító, életminőség fókuszú rugalmas
szolgáltatásnyújtással.
Izolált, szegregált lakhatási feltételek helyett közösségi befogadás, közösségi lakhatási formák kialakítása.
Támogatott életvitel. 
Támogatott döntéshozatal - Nézze meg a 4.2 képzési egység IKZ tartalmát!

A támogatott életvitel standardjai 
Forrás: REACH Standards in Community Living (Paradigm, UK, 2007)

1. Én döntöm el, hogy kivel élek együtt.

2. Beleszólásom van abba, hogy hol élek. Nem kell olyan helyen laknom, ahol nem szeretek élni.

3. Beleszólásom van abba, hogy milyen segítséget kapok. 

4. Én dönthetem el, hogy miben és mennyit segít nekem a segítő.

5. Beleszólásom van abba, hogy kik a segítőim. Ha valakivel elégedetlen vagyok, választhatok mást.

6. A segítőim értenek a feladatukhoz, és elégedett vagyok velük.

7. Én döntöm el, hogy kikkel barátkozok és segítséget kapok ahhoz, hogy új barátokat szerezzek és a számomra fontos emberekkel tartani tudjam a
kapcsolatot.

8. Segítséget kapok ahhoz, hogy eldönthessem, hogyan élhetek egészségesen és hogyan lehetek biztonságban.

9. Én döntöm el, hogyan töltöm a szabadidőmet és milyen szolgáltatásokat veszek igénybe.

10. Ugyanolyan jogaim és kötelességeim vannak, mint a többi állampolgárnak. Segítségek kapok ahhoz,hogy megértsem a jogaimat és
kötelességeimet.

11. Lehetőségem van változtatni az életemen. Rendszeresen megkérdezik tőlem, hogy elégedett vagyok-e, s ha nem, segítenek változtatni. 

Támogatott döntéshozatal mint jogintézmény

Nem érinti a fogyatékos személy jogi értelemben vett cselekvőképességét. (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény). Az önrendelkezés és
az autonómia korlátozásának minimalizálását veszi célba; vallja, hogy a döntéseket nemcsak másoktól függetlenül, de másokkal való kölcsönös
függésben is lehet érvényesen hozni. A támogató és a támogatott személy bizalmi kapcsolatára épít. A támogatás, tanácsadás igénybevétele mindig
önkéntes, sosem kényszeríthető a fogyatékos személyre. A támogató a támogatott fogyatékos személyt az érdekeire és döntésének lehetséges
következményeire figyelemmel a legkörültekintőbb módon tájékoztatással látja el. A támogató nem hoz döntéseket a fogyatékos személy helyett, hanem
azt csak facilitálja, s így a folyamat eredménye a támogatott személy saját döntése lesz. 

Támogatott döntáshozatal elve a mindennapokban 

A döntések szabadsága valamennyi ember számára az életminőség egyik legfontosabb mércéje. A magas támogatási szükséglettel bíró személyek, a
jogilag teljes korlátozás alá helyezettek esetében is meg kell adni a döntés lehetőségét a napi gyakorlatban. Pl. mit szeretne enni, inni? – melyik pulóverét
vegye föl? – a szabadidejében mit csinál szívesebben? – kivel időzik szívesebben? Ezek mind olyan kérdések, amelyek naponta előfordulnak a TL-ben, s
amelyekre a fogyatékos személy is tud válaszolni.  
 

Meg kell adni a tévedés lehetőségét is! Előfordulhat, hogy valaki rosszul dönt, de ezt a megfelelő támogatással, a döntés következményeinek
értelmezésével a hasznára fordíthatja. A támogatott döntéshozatalról könnyen érhető nyelven is olvashatnak a TL szolgáltatást igénybe
vevők.
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6.3. A támogatott lakhatás szolgáltatói gyűrűje
Támogatott lakhatás = lakhatási szolgáltatás + szolgáltatási gyűrű szolgáltatási elemei

1993.évi III. tv.75.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján: 
A szolgáltatási elemeket a TL szolgáltatás fenntartója az alábbi módokon biztosíthatja: 
a) szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel a szolgáltatási elem nyújtására kötött megállapodás útján, 
b) a támogatott lakhatás részeként, a szakmai létszám és tárgyi feltételek teljesítésével, (példa erre az esetre: amennyiben a TL-en belül biztosítja a
fenntartó a gyógypedagógiai segítségnyújtást, akkor a TL-ben dolgozó munkatársak között szükséges alkalmazni a pl. a nappali ellátásban vagy a
támogató szolgálatban kötelezően előírt terápiás munkatárs munkakörű személyt, aki jelen esetben gyógypedagógus képesítéssel rendelkezik. Az
alkalmazandó munkatársak létszámát a komplex szükségletfelmérés összegző adatlapja szerint a szolgáltatás biztosításához szükséges óraszámnak az
összes ellátottra számított összege határozza meg. Fontos még, hogy ez esetben nem szükséges a releváns alapszolgáltatást engedélyeztetni, illetve
szolgáltatói nyilvántartásba vételi eljárást lefolytatni.) 
c) a szintén saját fenntartásában álló szociális szolgáltatások útján, 
d) a szolgáltatási elemekre kiterjedő tevékenységi köre szerinti, a szolgáltatói nyilvántartásba véglegessé vált döntéssel bejegyzett szervezet útján. 

  
Támogatott lakhatás szolgáltatói gyűrűje 
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A támogatott lakhatásban biztosított további 9  szolgáltatási elemet nyújtó és igénybe vehető szociális alapszolgáltatások 

Étkeztetés

Célcsoport: szociális rászorultság alapján: fogyatékos, pszichoszociális fogyatékos, idős, hajléktalan, szenvedélybeteg, ill. egészségügyi állapot alapján. 
Jogosultság: szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. 
A szolgáltatás tartalma: étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani 
Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, elvitelének lehetővé
tételével, lakásra szállításával. 
Formája: szociális konyha, népkonyha.

Falu és tanyagondnoki szolgáltatás

Célcsoportja: hátrányos helyzetű, idős, fogyatékos, pszicho-szociális fogyatékos, szenvedélybeteg személyek. 
Jogosultság: lakhely alapján. 
Nyújtott szolgáltatási elem: szállítás, megkeresés, közösségi fejlesztés. 

Házi segítségnyújtás

Célcsoport:

- III. fokozatú gondozási szükséglettel rendelkezők köre, idős, beteg, fogyatékos, szenvedélybeteg személyek.

Házi segítségnyújtás tartalma:

- szociális segítés keretében: háztartási és háztartáspótló segítségnyújtás szolgáltatási elemet nyújt  (higiénia, háztartás, veszélyhelyzet intézkedései,
intézménybe beköltözés segítése), 
- személyi gondozás keretében – gondozás szolgáltatási elemet nyújt (szociális segítés tevékenységeit is magába foglalja + gondozás, ápolás) a R. 5-ös
számú melléklete szerint. Szakápolási igény → jelzés: otthonápolás → gondozási szükséglet újbóli felmérése → intézményi elhelyezés lehetősége. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Célcsoport: egyedül élő idős (65 év fölött), beteg, illetve fogyatékos, pszicho-szociális fogyatékos személyek, 
Nyújtott szolgáltatási elem: felügyelet, 
Tartalma: 
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- Permanens felügyelet biztosítása eszköz alkalmazásával, segítségnyújtás a helyszínen, 
- Diszpécser szolgálat működtetése – a gondozó 30 percen belüli helyszínre érkezését szervezi. 

Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás

Célcsoport: szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok, 
Nyújtott szolgáltatási elemek: megkeresés, tanácsadás, közösségfejlesztés, esetkezelés, pedagógiai-, gyógypedagógiai segítségnyújtás, 
A szolgáltatás tartalma: a családok számára a szociális mentálhigiénés problémákhoz, krízishelyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

Közösségi ellátás

Célcsoportja: pszicho-szociális, szenvedélybeteg személyek, 
Jogosultság: szakorvosi vélemény alapján, 
Nyújtott szolgáltatási elemek: megkeresés, készségfejlesztés, gondozás, tanácsadás, esetkezelés, 
A szolgáltatás tartalma: 
- a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, 
- a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését, 
- a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, 
- a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, 
- az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, 
- megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében, 
- a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. 

Fogyatékos-, pszicho-szociális fogyatékos személyek, szenvedélybetegek nappali ellátása

Célcsoport: 3. életévüket betöltött fogyatékos és autista személyek, valamint pszichoszociális fogyatékos, szenvedélybeteg személyek, 
Jogosultság: szakorvosi vélemény alapján, 
Nyújtott szolgáltatási elemek: esetkezelés, készségfejlesztés, gondozás, pedagógiai-, gyógypedagógiai segítségnyújtás,felügyelet, tanácsadás, étkeztetés. 

Esetenként foglalkoztatáshoz való hozzáférést biztosíthat

A TL szolgáltatást igénybe vevők a közösség tagjaival azonos módon vehessék igénybe szükségletük és igényük szerint: 

egészségügyi alap-, és szakellátást (otthoni szakápolás),
foglalkoztatási lehetőségeket: fejlesztő foglalkoztatás, rehabilitációs munkalehetőség, nyílt munkapiac munkahelyei,
képzési, oktatási lehetőségeket,
sport-, kultúra-, szabadidő- és rekreáció lehetőségei,
a környező települések szolgáltatásait: üzletek, posta, vendéglő, közösségi ház,
hivatalok, érdekvédelmi, jogvédő szervezetek szolgáltatásait,
természetes támogatói kört, melynek kiépítésében, aktivizálásában a TL támogatást nyújt.

Támogató szolgálat

Célcsoport: súlyos fogyatékos személyek, 
Jogosultság: súlyos fogyatékosságot igazoló szakértői vélemény (FOT, vakok járadéka,emelt összegű családi pótlék igazolása), 
Nyújtott szolgáltatási elemek személyi segítés keretében: felügyelet, gondozás, készségfejlesztés, pedagógiai-, gyógypedagógiai segítségnyújtás,
háztartási és háztartáspótló segítségnyújtás, tanácsadás, esetkezelés, szállító szolgálat keretében: szállítás. 
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6.4. A támogatott lakhatás és szolgáltatás szükséglet felmérése
A támogatott lakhatás jogosultsági feltétele

Fogyatékos személyek esetében: 
- alapvizsgálat + komplex szükségletfelmérés,

Pszicho-szociális fogyatékos személyek: 
- szakorvosi vélemény + komplex szükségletfelmérés,

Szenvedélybeteg személyek esetében: 
- szakorvosi vélemény+ komplex szükségletfelmérés.

Komplex szükségletfelmérés

A férőhelyre várakozás időszakában végzik el, kiváltja az előgondozást.
TL szolgáltató igényli a felmérést az NSZI Módszertani Igazgatóságán.
1 fő szakképzett külső felmérő (NSZI által kijelölve), valamint 1 fő belső felmérő szakember az intézményvezető kijelölése alapján végzi a felmérést
az  igénylő maximális bevonásával.
A felmérő eszköz 8 életterületen méri az igénylő támogatási szükségletét. Ez az alapja a támogatott lakhatás egyénre szabott szolgáltatásnyújtásának, a
TL új, progresszív eleme a többi szociális szolgáltatáshoz képest.

Komplex szükségletfelmérés módszertani útmutatója: https://tamogatoweb.hu/index.php/hirek/30-komplex-tamogatasi-szuksegletmero-eszkoz 

A komplex szükségletfelmérés Összegző lapjának megállapításai:

Támogatott lakhatásra való jogosultságot, speciális feltételeket jelöl meg.
Egyéni szolgáltatási terv elkészítéséhez, majd a havi személyi térítési díj megállapításához megfelelő adatokkal szolgál.
Költségvetési támogatás igénylésének alapját képezi (átlagos, magas, fokozott szükségleteknek megfelelően, különböző összegű költségvetési
támogatás igényelhető).

https://tamogatoweb.hu/index.php/hirek/30-komplex-tamogatasi-szuksegletmero-eszkoz


2021. 06. 15. Fogyatékosságügyi tanácsadó blended képzés

moodle.fszk.hu/mod/book/tool/print/index.php?id=1331 88/177

6.5. Alapfogalmak, illetve a foglalkozási rehabilitáció helye a komplex rehabilitáció
folyamatában
A legfontosabb alapfogalmak: 

komplex rehabilitáció,
foglalkozási rehabilitáció - foglalkoztatási rehabilitáció,
komplex minősítés,
megváltozott munkaképességű személy,
munkaerőpiac,
nyílt - védett foglalkoztatás,
foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás.

Komplex rehabilitáció

A komplex rehabilitációra rendszerként tekintünk. Célja a megváltozott munkaképességű személyek támogatása a társadalomban való részvételük
teljesebbé válása érdekében. Fontos jellemzője az egyénre szabottság és a rehabilitálandó személy aktív részvétele a folyamatban.
Területei: egészségügy, mentálhigiénés szolgáltatás, szociális terület, oktatás, képzés, foglalkoztatás.

Foglalkozási rehabilitáció 

A foglalkozási rehabilitációra a komplex rehabilitáció részeként tekintünk. Célja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának
támogatása, a munkaerőpiaci integrációjuk elérése érdekében. 

Foglalkozási rehabilitációról beszélünk: 

megváltozott munkaképességűek számára elérhető képzés kapcsán,
amikor a munkavégzéshez szükséges készségek elsajátítása, fejlesztése történik,
amikor a munkavállalást megnehezítő tényezők feltárása és a megoldás keresése zajlik,
és akkor is, amikor a munkáltatók érzékenyítése, a munkáltatók informálása történik.

A foglalkoztatási rehabilitáció a fejlesztő foglalkoztatás és az akkreditált foglalkoztatásban használatos fogalom. 
Célja, hogy különböző módszerekkel felkészítse a munkavállalót a megváltozott munkaképesség miatt szükségessé váló új munkakör betöltésére, vagy a
nyílt munkaerőpiaci munkavállalásra. 

Komplex minősítés

A komplex minősítés számos, az egészségkárosodáshoz köthető ellátási formát, szolgáltatást és munkáltatói kedvezményt alapoz meg.
A komplex minősítés során a hangsúly a funkciókárosodások helyett a megmaradt egészségi állapoton, fejleszthető képességeken és rehabilitációs
esélyeken van.
A minősítés végeredményeként a bizottság az egészségi állapot mellett arról is döntést hoz, hogy a beteg számára javasolható-e a rehabilitáció az
elkövetkező időszakban.

 

Megváltozott munkaképességű személy 

A megváltozott munkaképességű személyek fogalma szorosan kötődik a komplex minősítéshez, de olyan személyekre is kiterjed, akik nem rendelkeznek
komplex minősítéssel. 
Ide tartoznak a szerzett egészségkárosodással rendelkező emberek mellett a fogyatékossággal élő személyek is, akik fogyatékossági ellátásra jogosultak,
illetve a korábbi ellátási rendszer alapján jogosultságot szerző személyek. 
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Munkaerőpiac 

A munkaerőpiac a piacgazdaság egyik fő alkotóeleme. A munkaerő adásvételével kapcsolatos viszonyok összessége, amelynek gazdasági és társadalmi
vetülete is van. 
Szereplői: 

munkavállalók, önfoglalkoztatók,
munkáltatók,
kormányzat, állam,
szakszervezetek,
elhelyezkedést segítő szolgáltatások.

Nyílt munkaerőpiac és védett foglalkoztatás

Fejlesztő foglalkoztatás: a védett foglalkoztatási forma egyik altípusa, ahol a legtöbb segítséget kapják meg a munkavállalók a munkavégzés során.
Akkreditált munkáltatónál történő foglalkoztatás: szintén egyfajta védett közeget jelent a munkavállaló számára, de ez a foglalkoztatási forma
közelebb áll a versenypiachoz, mint a fejlesztő foglalkoztatás.
Közfoglalkoztatás: speciális munkaviszony, célja a nyílt munkaerőpiacra történő visszailleszkedés elősegítése.
Nyílt munkaerőpiaci munkavállalás a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásának legmagasabb szintje.

Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás 

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás olyan komplex tevékenység, amely elősegíti, hogy a megváltozott munkaképességű emberek – beleértve a
fogyatékos és egészségkárosodott személyeket is – el tudjanak helyezkedni tartósan, elsősorban a nyílt munkaerőpiacon. 

A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások szereplői: 

aktív korú, álláskereső vagy inaktív megváltozott munkaképességű személyek,
akkreditált foglalkoztatóknál dolgozó megváltozott munkaképességű munkavállalók,
nyílt munkaerőpiaci munkáltatók, valamint fejlesztő-, akkreditált- és közfoglalkoztatók,
a szolgáltatók partnerszervezetei és az állami hivatalok.

További tájékozódási tartalmak 

http://fszk.hu/kiadvany/a-foglalkozasi-rehabilitacio-fogalomgyujtemenye/

http://fszk.hu/kiadvany/a-foglalkozasi-rehabilitacio-intezmenyrendszere/

https://fszk.hu/kiadvany/megjelent-a-foglalkozasi-rehabilitacios-szolgaltatasok-cimu-kiadvany

http://fszk.hu/kiadvany/a-foglalkozasi-rehabilitacio-fogalomgyujtemenye/
http://fszk.hu/kiadvany/a-foglalkozasi-rehabilitacio-intezmenyrendszere/
https://fszk.hu/kiadvany/megjelent-a-foglalkozasi-rehabilitacios-szolgaltatasok-cimu-kiadvany


2021. 06. 15. Fogyatékosságügyi tanácsadó blended képzés

moodle.fszk.hu/mod/book/tool/print/index.php?id=1331 90/177

6.6. A foglalkozási rehabilitáció intézményrendszere
A foglalkozási rehabilitáció hazai rendszere az elmúlt évtizedekben jelentős átalakuláson ment keresztül, amely érintette nemcsak a szabályzók, hanem a
szemlélet, a minősítés, az ellátási formák, a támogatási rendszerek és az intézményi rendszer változásait is.

A foglalkozási rehabilitáció 3 részének átalakítását figyelhettük meg: 

  minősítési rendszer átalakítása,
  ellátási rendszer átalakítása,
  támogatási rendszer átalakítása.

Minősítési rendszer

2008-ig a társadalombiztosítási ellátásokat( ld. TB) meghatározó minősítési kategóriák:

2008-2012 között a TB ellátásokat meghatározó minősítési kategóriák:

2012-től a TB ellátásokat meghatározó minősítési kategóriák:
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Kivételes rokkantsági ellátás:  
különös méltánylást érdemlő körülmények fennállásakor, pénzbeli ellátás, keresőtevékenység hiányában, minimum 50% egészségkárosodás esetén,
ellátást elutasító határozattal, a biztosítási idő, rehabilitálhatóság és életkor figyelembevételével igényelhető. 

Komplex minősítés
Célja a kérelmező egészségi állapotának, a rehabilitálhatóságnak, a rehabilitáció lehetséges irányának, a rehabilitációs szükségleteknek, továbbá a
rehabilitációhoz szükséges időtartamnak a megállapítása. 
A komplex bizottság minimum 4 főből áll: 

legalább két fő orvosszakértő – közülük egy fő a komplex bizottság elnöke,
legalább egy fő foglalkozási rehabilitációs szakértő, és
legalább egy fő szociális szakértő.

Foglalkozási rehabilitációs szakember 

Tájékozódik 

a kérelmező foglalkoztathatóságról,
a munkavállalást várhatóan támogató és gátló feltételekről, szakmai tapasztalatokról, végzettségekről, egyéni adottságokról, körülményekről,
a kérelmező számára javasolható szakmákról, szakterületekről.

A megváltozott munkaképességű személy rehabilitálhatósága esetén a komplex minősítés részeként foglalkozási rehabilitációs javaslat készül. 
A rehabilitációs javaslatban a szakértő megállapítja: 

a rehabilitáció lehetséges irányát,
a rehabilitációs szükségleteket, továbbá
a rehabilitációhoz szükséges időtartamot.

Szociális szakértő 
Megállapítja 

a rehabilitációhoz szükséges szociális szükségleteket,
a javasolt szociális ellátások, szociális szolgáltatók körét,
a foglalkozási rehabilitáció megvalósításához szükséges szociális rehabilitáció időtartamát.

Megadja a kérelmező számára 
a javasolt lakóhely-közeli szociális szolgáltatók nevét, címét, elérhetőségét,
tájékoztatást nyújt a foglalkozási rehabilitációhoz szükséges szociális ellátásokról, azok igénybevételének lehetőségeiről.

Komplex szakvélemény 
A komplex bizottság összegző véleményét tartalmazza a komplex szakértői minősítés, más néven a komplex szakvélemény. Amennyiben a bizottság
tagjai között valamilyen területen nincs egyetértés, úgy abban a bizottság elnöke dönt. A komplex szakvélemény megléte szükséges egyes támogatások
és szolgáltatások igénybevételéhez, ezért nagyon fontos dokumentum a célcsoport (megváltozott munkaképességű emberek) számára! 

Ellátási rendszer 
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A jelenlegi rendszerben a rokkantsági és rehabilitációs ellátás igényelhető, az azonban csak az orvosi vizsgálat függvényében derül ki, melyik ellátásra
lehet jogosult az igénylő, ezért összefoglaló néven megváltozott munkaképességű személyek ellátásaként lehet igényelni. Az ellátás iránti kérelmet
a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalhoz lehet benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon
személyesen vagy postai úton. A benyújtott iratok feldolgozásán túl személyes vizsgálatot is végez a rehabilitációs hatóság, amely során a kérelmező
meglévő egészségi állapotát vizsgálja a több tagból álló szakértői bizottság, ez alapján készül el a komplex minősítés. A komplex bizottsági vizsgálathoz
szükséges a házi orvos által kiállított beutaló, valamint az egészségi állapot megállapításához szükséges összes orvosi dokumentum és a személyes
iratok.

A komplex minősítés végeredményeként a 6 minősítési kategória egyikébe sorolja be az egészségi állapotot a bizottság közös döntése alapján: 

B1 kategória
B2 kategória
C1 kategória
C2 kategória
D kategória
E kategória

Támogatási rendszer

A foglalkozási rehabilitáció intézményrendszerén belül megkülönböztetjük 

az állami rendszer szolgáltatási tevékenységét,
az akkreditált foglalkozási rehabilitációs szolgáltató szervezetek munkaerőpiaci szolgáltatásait, és
az egyéb (nem akkreditált) szolgáltatók szolgáltatási tevékenységeit.

Állami rendszer szolgáltatási tevékenysége 

A rehabilitációs hatóság foglalkozási rehabilitációs ügyintézőjével történő együttműködésre kötelesek a rehabilitációs ellátásban részesülők, a
rokkantsági ellátásban részesülők, fogyatékossági támogatásban részesülők, vakok személyi járadékában részesülők. A komplex minősítés alapján 60%,
vagy annál kisebb mértékű egészségi állapottal rendelkezők szolgáltatást kérőként vállalhatják az együttműködést. A rehabilitációs hatósággal történő
együttműködés az egyénre szabott rehabilitációs tervben foglaltak alapján valósul meg. 

Akkreditált foglalkozási rehabilitációs szervezetek
Az állami intézmények munkája mellett közel 25 éve kezdték meg tevékenységüket az első alternatív munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó civil
szervezetek. Céljuk a fogyatékossággal élő emberek nyílt munkaerőpiaci munkavállalásának támogatása volt.

Később jogszabályi szinten szabályozták e szolgáltatói kör tevékenységét, így jött létre az akkreditált foglalkozási rehabilitációs szolgáltató szervezetek
köre, melyek vonatkozásában a Budapest Főváros Kormányhivatalának Rehabilitációs Főosztálya az illetékes.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/rehabilitacios-szolgaltatast-vegzo-akkreditalt-szolgaltatok

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/hirek/rehabilitacios-szolgaltatast-vegzo-akkreditalt-szolgaltatok
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A foglalkoztatás szereplői
Nyílt munkaerőpiaci munkáltatók 
A nyílt piaci munkavállalás célja, hogy az egészségkárosodott és fogyatékossággal élő emberek a végzettségüknek, képességeiknek, motivációiknak,
személyes erősségeiknek, valamint egészségi állapotuknak megfelelő munkahelyet találjanak, és elfogadó környezetben egészséges embertársaik között
dolgozhassanak. 

Az alábbi cégeket tekinthetjük nyílt piaci munkáltatóknak: 

  önkormányzatok,
  állami intézményrendszer, háttérintézmények,
  egyházi fenntartású intézmények,
  kis- és középvállalkozások, multinacionális vállalatok,
  néhány főt foglalkoztató társas vállalkozások.

Akkreditált munkáltatók: 
A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása védett körülmények között, az un. akkreditált foglalkoztatásban is megvalósulhat. Az
akkreditáció célja annak tanúsítása, hogy a munkáltató rendelkezik azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek biztosítják a megváltozott
munkaképességű dolgozói számára az egészségi állapotuknak megfelelő munkahelyi környezetet, valamint vállalják, hogy tevékenységükkel elősegítik a
munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósítását. 
A munkahelyek akkreditációja, a munkáltatók adatbázisának vezetése, valamint a foglalkoztatás támogatásához a pályázatok kezelése Budapest Főváros
Kormányhivatala feladatkörébe tartozik: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/foglalkoztatasi-rehabilitacio 
Az akkreditált foglalkoztatásról bővebben az alábbi kiadványból lehet tájékozódni: https://fszk.hu/kiadvany/akkreditalt-foglalkoztatas/ 

Fejlesztő foglalkoztatás:

A fejlesztő foglalkoztatás egy olyan foglalkoztatási forma, mely a szociális alap- vagy szakosított ellátások igénybevételét feltételezi és a védett
foglalkoztatás egyik altípusa. A fejlesztő foglalkoztatásnak foglalkoztatási és fejlesztési elemei is vannak (pl. készségfejlesztés vagy
kompetenciafejlesztés). Tartalma így többet jelent, mint a terápiás célú tevékenység, de az akkreditációs foglalkoztatás követelményeit, feladatát még
nem éri el – hidat képez a foglalkoztatási szintek között, valamint továbblépést jelent a magasabb szintű foglalkoztatás felé. 

Közfoglalkoztatás 

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy olyan speciális formája, amelynek célja, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen bekerüljön, illetve
visszailleszkedjen az elsődleges munkaerőpiacra. 
A közfoglalkoztatók támogatást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítsanak a halmozottan hátrányos, köztük a megváltozott
munkaképességű személyek átmeneti jellegű, határozott időtartamú foglalkoztatására. 
Közfoglalkoztatásban azok a megváltozott munkaképességű személyek vehetnek részt, akik betöltötték 16. életévüket, rehabilitációs ellátásban
részesülnek, vagy nem jogosultak ellátásra.  A rokkantsági ellátásban részesülő személyeknek viszont mérlegelniük kell, hogy a közfoglalkoztatotti
munkaviszonyt vagy a rokkantsági ellátást választják, mert a kettő kizárja egymást. Aki rokkantsági ellátásban részesül, nem lehet közfoglalkoztatott. 
A közfoglalkoztatás alapvetően állami és önkormányzati feladatok ellátására irányul, a végzett tevékenység nem lehet nyereségérdekelt, piac- és
profitorientált. 

Szociális szövetkezetek:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/foglalkoztatasi-rehabilitacio
https://fszk.hu/kiadvany/akkreditalt-foglalkoztatas/
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Ennek a szervezeti formának az a célja, hogy olyan önfenntartó szervezet jöjjön létre, amely hátrányos helyzetű térségekben, hátrányos helyzetű
álláskeresők és inaktív emberek munkahely-teremtését, foglalkoztatását, vagy képzését és oktatását szolgálja. Tevékenységében meghatározó, hogy
javítsa a társadalom leszakadó rétegeinek helyzetét. 
Magyarországon szociális szövetkezeti forma létrehozására 2006. július 1-jétől van lehetőség. További információ kapható a Szociális Szervezetek
Országos Szövetségének honlapjáról – www.szoszov.hu. 

 

Háttéranyagok
http://fszk.hu/kiadvany/a-foglalkozasi-rehabilitacio-intezmenyrendszere/

https://fszk.hu/kiadvany/megjelent-a-foglalkozasi-rehabilitacios-szolgaltatasok-cimu-kiadvany/

http://www.szoszov.hu./
http://fszk.hu/kiadvany/a-foglalkozasi-rehabilitacio-intezmenyrendszere/
https://fszk.hu/kiadvany/megjelent-a-foglalkozasi-rehabilitacios-szolgaltatasok-cimu-kiadvany/
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6.7. A foglalkozási rehabilitáció célcsoportjai
A foglalkozási rehabilitáció résztvevőit több oldalról is meg tudjuk közelíteni. Amint azt a foglalkozási rehabilitáció intézményrendszerét feldolgozó
fejezetből is láttuk a foglalkoztatási oldalról is 5 különböző szereplővel találkozunk. Ebben a fejezetben bővítjük a palettát, és bemutatjuk közelebbről a
megváltozott munkaképességű személyeket, mint a foglalkozási rehabilitáció fő célcsoportját, illetve röviden a célcsoportot képező egyéb
szervezeteket.

A vonatkozó törvényeket tanulmányozva azt láthatjuk, hogy a megváltozott munkaképességű személyek alkotják azt a szerteágazó halmazt, amelynek
részei a fogyatékossággal élő és az egészségkárosodott személyek csoportja is. Mindkét célcsoport meghatározása jogszabályban jól körülhatárolt.

Fogyatékos személy az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással -
illetve ezek bármilyen halmozódásával - él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal
egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.

látási fogyatékosság,
hallási fogyatékosság,
értelmi fogyatékosság,
autizmus spektrumzavar,
mozgási fogyatékosság,
pszichoszociális fogyatékosság,
beszéd fogyatékosság,
halmozott fogyatékosság.

Az egészségkárosodott személyek csoportjába azok a személyek tartoznak, akiknek különböző fiziológiai, fizikai funkciói rövidebb-hosszabb ideig
rendellenesen működnek és ezért állandó vagy időszakos orvosi ellátásban részesülnek a rendellenességek gyógyítása, javítása vagy szinten tartása
érdekében.

Az egészségkárosodás körébe tartozik minden olyan betegség, amely egészségügyi eszközökkel tökéletesen meg nem gyógyítható, de szinten tartható
rövidebb-hosszabb ideig tartó egészségügyi beavatkozásokkal, illetve romló állapot esetén a romlás lassítható.

Az egészségkárosodott személyek esetén a betegségük jellemzőinek figyelembevételével valósulhat meg a foglalkoztatásuk.

Más és más sajátosságokat szükséges figyelembe venni például egy gégemetszett, egy asztmás, egy vizelettartási problémával küzdő, egy epilepsziás,
egy transzplantált vagy egy dialízisre szoruló személy esetén.

Egészségkárosodás típusai

fertőző és parazitás betegségek,  
daganatos megbetegedések,
a vér és vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek ,  
endocrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek,
mentális és viselkedészavarok,
az idegrendszer betegségei,
a szem és függelékeinek betegségei,
a fül és csecsnyúlvány megbetegedései,
a keringési rendszer betegségei,
a légzőrendszer betegségei,
az emésztőrendszer betegségei,
a bőr és bőr alatti szövet betegségei,
a csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei,
az urogenitális rendszer megbetegedései,
sérülés, mérgezés és a külső okok bizonyos egyéb következményei,
máshova nem osztályozott panaszok, tünetek és kóros klinikai és laboratóriumi leletek.

Foglalkozási rehabilitáció egyéb célcsoportjai
munkáltatók,
családok,
az egyén szűkebb és tágabb társadalmi környezete,
szakpolitikai szereplők,
szociális intézmények,
oktatási, képzési, felnőttképzési intézmények,
egészségügyi intézmények,
szakmai szervezetek.
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További szakirodalmak
https://fszk.hu/kiadvany/celcsoportok-bemutatasa-foglalkozasi-tanacsadok-reszere/

https://fszk.hu/kiadvany/egyseges-szolgaltatas-modszertan/ 

https://fszk.hu/kiadvany/atvezetesszolgaltatas-modszertan/ 

https://fszk.hu/kiadvany/celcsoportok-bemutatasa-foglalkozasi-tanacsadok-reszere/
https://fszk.hu/kiadvany/egyseges-szolgaltatas-modszertan/
https://fszk.hu/kiadvany/atvezetesszolgaltatas-modszertan/
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6.8. Foglalkoztatást ösztönző támogatások és elhelyezkedést segítő szolgáltatások

Személyi kedvezmény - munkavállaló veszi igénybe

Az összevont adóalap adója csökkenthető havonta a minimálbér 5 százalékának megfelelő összeggel, a súlyos fogyatékosság, rokkantsági járadék,
valamint a 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott betegségek esetében.

Ennek igazolására az ellátást megállapító határozat és igazolás fogadható el.

További információk: 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 40. §
335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak
minősülő betegségekről  
https://nav.gov.hu/nav/ado/szja/A_szemelyi_kedvezmeny20190130.html

Adókedvezmény - a munkaadó veszi igénybe

Megváltozott munkaképességű személyek után részkedvezményt lehet igénybe venni a szociális hozzájárulási adóból. Az adókedvezményt azon
személyek után lehet érvényesíteni, akiknek a komplex minősítése alapján az egészségi állapota 60%, vagy az alatti.  A teljes kedvezményezetti kört
részletezi a 2018. évi LII. törvény 13.§ (3) bekezdése.

A kedvezmény érvényesíthető a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak után, illetve ha egyéni vállalkozó a megváltozott munkaképességű
személy, valamint abban az esetben is, ha gazdasági társaság tagja. A kedvezmény egyenlő az adómegállapítási időszakra a kifizető által a foglalkoztatott
után, az egyéni vállalkozó által saját maga után megállapított, a tag után a kifizető által megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszerese után
17,5 százalékos mértékkel megállapított összeggel.

A kedvezmény az egészségi állapotot igazoló komplex minősítéssel, vagy az azután folyósított ellátást megállapító határozattal érvényesíthető. A
kedvezmény az arra jogosító egészségi állapot fennállásáig vehető igénybe.

További információk: 
2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról 

Rehabilitációs hozzájárulás megfizetése alóli mentesség – a munkáltató veszi igénybe

Rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles az a munkáltató, ahol a foglalkoztatottak száma a 25 főt meghaladja és az általa foglalkoztatott
megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a foglalkoztatotti létszám 5%-át.

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 1 évre, 1 fő után a mindenkori minimálbér 9-szerese. 2020-ban 1.449.000 Ft. Az éves összeg a kötelező
foglalkoztatotti létszám (5%) eléréshez hiányzó fő számának szorzata a rehabilitációs hozzájárulás mértékével.

További információk: 

94. információs füzet - https://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz/2020  
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23-24. §

A rehabilitációs hozzájárulás szempontjából megváltozott munkaképességű személynek számít, akinek: 

a komplex minősítés alapján az egészségi állapota 60% vagy attól alacsonyabb mértékű,

https://nav.gov.hu/nav/ado/szja/A_szemelyi_kedvezmeny20190130.html
https://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz/2020
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ha 40 % egészségkárosodással rendelkezik és az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya
alatt,
a munkaképesség-csökkenése 50-100% mértékű és az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt,
aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül,
és a munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri.

Szabadság – a munkavállaló veszi igénybe 

A munka törvénykönyve szabályozása alapján minden naptári évben a meghatározott alapszabadságon felül évente öt munkanap pótszabadság jár annak
a munkavállalónak, aki 
– megváltozott munkaképességű, 
– fogyatékossági támogatásban részesül, 
– vakok személyi járadékában részesül.

A törvény részletezi, kiket tekint megváltozott munkaképességű személyeknek: 
– a rehabilitációs hatóság vagy jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex
minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, 
– aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés
időbeli hatálya alatt, 
– akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy 
– rokkantsági ellátásban részesül. 

További információ: 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 120. § és a 294. § (1) l) 

Elhelyezkedést segítő foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások

A foglalkozási rehabilitáció intézményrendszerét bemutató fejezetben megismerhettük az állami rendszer szolgáltatási tevékenységét és a civil
szolgáltató szervezetek munkaerőpiaci szolgáltatásait. Láthattuk azt, hogyan épülnek egymásra a különböző szolgáltatási elemek.

A következőkben pedig a jogszabályok által meghatározott tanácsadási típusokat ismerjük meg, amelyeket az akkreditált szolgáltató szervezetek
nyújtanak a hozzájuk forduló megváltozott munkaképességű személyek és munkaadók számára. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival
kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete meghatározza a tanácsadási típusokat.

Tanácsadás típusai

1. Egyéni tanácsadás

1.1. foglalkozási rehabilitációs információ nyújtása – a tanácsadó széleskörű tájékoztatást nyújt a munkaerőpiaci intézményrendszerről és szereplőkről, a
jogszabályi környezetről, a munkát keresőknek nyújtható támogatások, képzések és szolgáltatások lehetőségeiről és az igénybevétel feltételeiről annak
érdekében, hogy az ügyfél információellátottságának növelése mellett hatékonyabbá váljon a munkaerőpiaci integráció folyamata;

1.2. foglalkozási rehabilitációs tanácsadás – a megváltozott munkaképességű személyek megmaradt, fejleszthető képességeire épülő komplex
rehabilitáció, munkaerőpiaci integráció és a munkába állás elősegítése, a foglalkoztathatóság fejlesztése valósul meg.

Ennek keretében a tanácsadó a 
- foglalkozási rehabilitációs munkatanácsadás során felméri a munkaerőpiaci adottságokat, készségeket és képességeket, segíti az elhelyezkedést
akadályozó körülmények feltárását és megszüntetését, valamint a megváltozott   munkaképességű személlyel közösen meghatározza a foglalkozási
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rehabilitációs folyamat lépéseit és célját egy egyéni fejlesztési terv elkészítése során; 
- foglalkozási rehabilitációs álláskeresési tanácsadás során hozzásegíti a megváltozott munkaképességű állást kereső személyt a megmaradt
képességekkel és a   korábbi munkaerőpiaci előzményekkel összeegyeztethető reális célállás megtalálásához, megosztja vele az álláskereséshez
szükséges megfelelő ismereteket, valamint felkészíti az eredményes álláskeresésre, valamint az egyénre   szabott   állásfeltárás során a célállásnak
megfelelő munkaadókat keres fel. 

1.3. foglalkozási rehabilitációs célú pályatanácsadás – a tanácsadó elősegíti a pályaválasztás, a pályamódosítás megvalósítását, a megfelelő pályaterv és
képzési cél meghatározását. Segítséget nyújt a pályamódosítást, vagy pályaválasztást célzó továbbtanulási lehetőségek kiválasztásában az egyéni
igények, szükségletek, életcélok, munkavállalói készségek, képességek felmérése, továbbá a képzésre történő felkészítés, tanulási képességek és
készségek vizsgálata módszerek alkalmazásával;

1.4. foglalkozási rehabilitációt elősegítő pszichológiai tanácsadás – a megváltozott munkaképességű személy életvezetéséből, egészségi állapotából vagy
a személyiségproblémákból eredő, az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárásra kerülnek, valamint a tanácsadó segíti a munkába állást
akadályozó érzelmi nehézségek kezelését és a személyes problémák megértését, feldolgozását és megoldását;

1.5. foglalkozási rehabilitációs mentori szolgáltatás – ennek során megvalósul a képzésben részesülők benntartásának segítése, a lemorzsolódás
elkerülése, a munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés elősegítése, a betanítás, a munkahelymegtartás segítése, az utókövetés, valamint az egyéni
rehabilitációt támogató, segítő szolgáltatások szervezése, az életvitelt, munkavállalást segítő eszközök hozzáférésének szervezése a mentor által.
Továbbá egyéb tanácsadási módszerek és eszközök felhasználásával segíti a mentor a munkaerőpiaci integrációt és a munkaadók befogadóvá válását a
megváltozott munkaképességű személyek iránt.

2. Csoportos tanácsadás

2.1. foglalkozási rehabilitációt elősegítő álláskeresési technikák tréning – az álláskeresési ismeretek elsajátításával a munkát kereső megváltozott
munkaképességű személy felkészül az önálló álláskeresésre, az elhelyezkedéshez és a tartós munkavállaláshoz szükséges álláskeresési technikák
elméletének és gyakorlatának megismerése és a munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat fejlesztése révén;

2.2. képzésre történő fejlesztő felkészítés – a képzésbe kerülést nehezítő tényezők feltárásra és kezelésre kerülnek, fejlesztve a sikeres tanulást
megalapozó kompetenciákat, a munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat annak érdekében, hogy az ügyfél nagyobb eséllyel
kapcsolódhasson be képzési programba és eredményesebben sajátítsa el a képzés tananyagát;

2.3. foglalkozási rehabilitációt elősegítő újraorientáló foglalkozás – a korábban megszerzett ismeretek, tudás és tapasztalatok feltárásával a tanácsadó
segíti a munkanélküliség okozta negatív hatások feloldását, a résztvevők áttekintik a munkaerő- és a képzési piac elérhető lehetőségeit, összevetik azokat
saját felkészültségükkel, képességeikkel és igényeikkel, gyakorolják az álláskereséshez és a munkahely megtartásához szükséges technikákat,
készségeket. Az újraorientáló foglalkozás keretében motivációt erősítő csoportos foglalkozás, munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat
fejlesztő csoportos foglalkozás, munkavállalásra felkészítő és munkavégzést támogató önsegítő csoportok létrehozása és működtetése,
személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő tréning, egyéni rehabilitációs támogató, segítő szolgáltatások szervezése valósítható meg.

3. A munkaadók részére nyújtható szolgáltatás

3.1. rehabilitációs foglalkoztatási tanácsadás – információnyújtással, információközvetítéssel és kapcsolatépítéssel, valamint együttműködést elősegítő
tevékenységekkel a tanácsadó hozzájárul az adott térségben, településen a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzetének
javításához, a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakulásához. A szolgáltatás keretében a foglalkoztatást ösztönző munkaadói
kapcsolattartás során rehabilitációs állásfeltárás valósul meg a munkaerőpiaci kereslet élénkítése érdekében az alábbi tanácsadások által: munkaerőpiaci
információ nyújtása munkaadóknak, mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott foglalkoztatási tanácsadás, atipikus foglalkoztatási tanácsadás,
álláshelyek feltárása, munkaadói kapcsolatok erősítése;

3.2. foglalkozási rehabilitációs célú érzékenyítés – a tanácsadó felkészíti a munkaadót a megváltozott munkaképességű munkavállalók fogadására,
beillesztésére, sikeres foglalkoztatásuk elősegítésére az alábbi módszerek alkalmazásával: szervezet felmérése, érzékenyítő tréning, munkakörelemzés,
információnyújtás, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító munkahelyi környezet kialakítását támogató műszaki, technikai tanácsadás;

3.3. foglalkozási rehabilitációs állásbörze – a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásának elősegítése valósul meg, az állásbörzén részt vevő
munkaadók és a megváltozott munkaképességű munkát kereső személyek közötti közvetlen kapcsolatfelvétel révén, ami nagymértékben növelheti az
elhelyezkedés, illetve a munkahelyi megfelelés esélyét.

4. Foglalkozási rehabilitációs célú munkaközvetítés

A munkát kereső megváltozott munkaképességű személyek és a számukra állást kínáló munkaadók találkozását segíti elő annak érdekében, hogy
közöttük foglalkoztatásra irányuló jogviszony jöjjön létre.

A munkaközvetítés egyéni és csoportos közvetítés formájában valósulhat meg.
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6.9. A megváltozott munkaképességű személyek komplex minősítésének célja,
minősítési kategóriák

A megváltozott munkaképességű személyek komplex minősítésének célja, minősítési kategóriák.
A komplex minősítéshez kapcsolódó ellátási típusok, szolgáltatások.

Komplex rehabilitáció

A 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról,
valamint a 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos
eljárási szabályokról jogszabályok alapján történik a komplex minősítés folyamata.

A főbb fogalmak, melyekkel a folyamat során találkozunk: Rehabilitációs hatóság, foglalkozási rehabilitációs
szolgáltatás, Rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, komplex minősítés, komplex szakértői bizottság, akkreditált
szolgáltató, akkreditált foglalkoztatás.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárások

Kérelemre induló eljárás 
- új igények, 
- tranzit foglalkoztatottak (B1, C1) felülvizsgálata,
Hivatalból indult eljárás (B2, C2, D, E) 
- felülvizsgálat.

Kulcsszervek, melyek az eljárásban érintettek: 
Kormányhivatal, Rehabilitációs hatóság, Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály.

Hatásköri és illetékességi szabályok

A  megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben rehabilitációs hatóságként, 
- rehabilitációs szakértői szervként és 
- orvosszakértői szervként a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal jár el.
A rehabilitációs hatóságként, rehabilitációs szakértői szervként vagy orvosszakértői szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának
illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.
Külföldön lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmező esetén, vagy ha a vizsgálandó személy nem rendelkezik Magyarországon
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.
Jogorvoslati eljárás a közigazgatási kollégiummal rendelkező törvényszéknél indítható.

Hatásköri és illetékességi szabályok 

Hol találhatók a Kormányhivatalok? Nézzük meg a lépéseit!

http://www.kormanyhivatal.hu/hu

http://www.kormanyhivatal.hu/hu
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http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/rehabilitacios-ellatasi-es-szakertoi-foosztaly

Letöltve:2020.03.30.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/rehabilitacios-ellatasi-es-szakertoi-foosztaly

Letöltve:2020.03.30.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/rehabilitacios-ellatasi-es-szakertoi-foosztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/rehabilitacios-ellatasi-es-szakertoi-foosztaly


2021. 06. 15. Fogyatékosságügyi tanácsadó blended képzés

moodle.fszk.hu/mod/book/tool/print/index.php?id=1331 103/177

Kérelem és annak mellékletei a kormányhivatalok honlapjain, illetve az SZGYF honlapon, valamint a kormányablakokban és a rehabilitációs hatóság
ügyfélszolgálatain megtalálhatóak. 

https://szgyf.gov.hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/1445-nyomtatvanyok 

Letöltve:2020.03.30.

https://szgyf.gov.hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/1445-nyomtatvanyok
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Adatlap: kérelem, nyomtatvány, nyilatkozat
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6.10. Komplex minősítés
A komplex minősítés célja 
a kérelmező egészségi állapotának, a rehabilitálhatóságnak, a rehabilitáció lehetséges irányának, a rehabilitációs
szükségleteknek, továbbá a rehabilitációhoz szükséges időtartamnak a megállapítása.

A rehabilitációs hatóság komplex minősítés keretében megvizsgálja a kérelmező 

EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK SZÁZALÉKOS MÉRTÉKÉT, a
REHABILITÁLHATÓSÁGOT, és a
megváltozott munkaképességű személy rehabilitálhatósága esetén rehabilitációs javaslatot készít.

A REHABILITÁCIÓS JAVASLATBAN meg kell állapítani 

a rehabilitáció lehetséges irányát,
a rehabilitációs szükségleteket, továbbá
a rehabilitációhoz szükséges időtartamot.

 A rehabilitációs hatóság a rehabilitáció lehetséges irányaként meghatározza azokat a foglalkozásokat, foglalkozási csoportokat, alcsoportokat, amelyek
ellátására az érintett személy alkalmas, vagy a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételét követően alkalmas lehet.

A KOMPLEX BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE

A jogszabály minimum 4 személyben határozta meg a bizottság létszámát: 

Legalább két orvos-szakértő (előadó szakértő   és elnök).
Legalább egy foglalkozási-rehabilitációs szakértő.
Legalább egy szociális szakértő.

Komplex bizottság elnöke csak közszolgálati jogviszonyban álló orvosszakértő lehet!

A komplex minősítés formái
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A folyamatban részt vesz 

az orvosszakértő,
a foglakozási rehabilitációs szakértő,
a szociális szakértő, melynek eredményeként megszületik a Komplex bizottsági döntés.

Az egyes szakértők tevékenységeinek ismertetése 

I, Az orvosszakértői vélemény

7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 
a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról 

Pl. A hypertonia okozta károsodások értékelése

Hasznos tanácsok és információk: 

1. Nagyon fontos, hogy a komplex minősítést megelőzően a kérelmező a megfelelő szakrendeléseken minden panaszát kivizsgáltassa, az eredményekről
az orvosi papírokat időben beszerezze, és azokat az orvosszakértőnek hiánytalanul rendelkezésére bocsássa.

2. Az orvos a vizsgálat során rákérdezhet az orvosi dokumentumokban felsorolt betegségek tüneteire és a panaszokra. Rendszeresen előfordult, hogy
ilyenkor az igénylő a betegségei felsorolásába kezd, és nehezményezi, ha az orvos megállítja a beszámolót. Az orvos nem udvariatlanságból szakítja
félbe a felsorolást: a papírokból a betegségek pontosan kiderülnek, azonban a tünetekről és a panaszokról csak a beteg tud beszámolni. A magas
vérnyomás, mint betegség, szerepel például a dokumentumokban, ezért nem kell külön megemlíteni, a szédülés azonban panasz, és fontos információ
lehet az orvosszakértő számára. 
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3. Az egészségi állapot megállapításához minden esetben le kell vetkőzni. A végtagok, a testrészek, valamint a bőr jellegzetességei és elváltozásai fontos
információk az orvos számára, ruhán keresztül azonban nem vizsgálhatók.

4. Az orvos különböző gyakorlatok, mozgások végzésére kérheti meg az igénylőt. Ezekre a vizsgálatokra a mozgásszervi funkciók felmérése miatt van
szükség.

5. Amennyiben a kérelmezőnél korábban bármilyen gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak, az aktuális állapotára vonatkozó leleteket még
tünetmentes időszakban is be kell mutatni az orvosszakértőnek!

6. Az orvosszakértői vizsgálat során felmerülhet egy új, az orvosi dokumentumokban nem szereplő betegség gyanúja is. Ezekben az esetekben az
orvosszakértő az észrevételeiről tájékoztatja a háziorvost, aki elrendeli a beteg kivizsgálást. Amennyiben a gyanú beigazolódik és erről orvosi
dokumentum is készül, a következő minősítésen az orvosszakértő az újonnan diagnosztizált betegséget is figyelembe veszi.

7. Amennyiben rossz egészségi állapota miatt az igénylő nem tud személyesen megjelenni a vizsgálaton, kérelmezheti egészségi állapota iratalapú
véleményezését. A kérelemhez minden esetben csatolnia kell a kezelőorvos igazolását és indoklását a személyes részvétel akadályairól. Ha a kérés
megalapozott, a vizsgálat csupán a benyújtott iratok alapján történik.
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6.11. Orvosszakértői vélemény elemei
orvosszakértői megállapítások,
szervrendszerenkénti károsodás mértéke,
ÖEK[1] és EÁ[2] mértékének meghatározása.

Példák: 

1. Az egészségi állapot és munkaképesség csökkenés kategóriái



2021. 06. 15. Fogyatékosságügyi tanácsadó blended képzés

moodle.fszk.hu/mod/book/tool/print/index.php?id=1331 109/177

2. Foglalkozási rehabilitációs szakértő véleményezési munkája

A foglalkozási rehabilitációs szakértő feladatai a komplex minősítés során.

A rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú vizsgálatát végzi.

Amennyiben a foglalkozási rehabilitáció javasolt: 

megállapítja a foglalkozási rehabilitációs szükségleteket,
megállapítja a foglalkozási rehabilitációhoz szükséges időtartamot,
megadja a rehabilitáció lehetséges irányát, irányait.

A szakértői munka menete foglalkozási/ szociális szakértő: 

előzmények megismerése,
benyújtott „Nyilatkozat a szakértői minősítéshez” áttekintése,
személyes interjú a kérelmezővel, páros interjú,
konzultáció a bizottság többi szakértőjével, igény esetén más szakértőkkel,
informatikai rendszerben történő rögzítés, irat elkészítése, statisztikakészítés.

Foglalkoztatási szakértői munka előkészületei 

A felkészülés kapcsán a következő dokumentumokat kell vizsgálnia a foglalkoztatási szakértőnek: 

a foglalkozás-egészségügyi orvosának tájékoztatóját, ha az igénylő foglalkoztatási jogviszonyban áll,
az igénylő nyilatkozatát,
a szakértői eljárásban keletkezett dokumentumokat,
egyéb előzményeket,
előző foglalkozási rehabilitációs időszak tapasztalatait.

Szakértői feladatok

A 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról - 2. számú melléklet alapján végzendők el.

Minősítési szempontok

1. foglalkoztatási előzmények értékelése,

2. képzettség, tanulmányi előzmények értékelése,

3. személyes érdeklődésének összhangja a foglalkoztatási lehetőségekkel,

4. életpálya karaktere, munkára szocializáltsága, életútjának értékelése,

5. életkora, 
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6. mobilitási képessége, lehetősége, lakóhely-munkahely,

7. speciális foglalkoztatási feltételek szükségesek,

8. munkahelyi terhelhetőség,

9. egyéb hátrányos helyzetű csoporthoz tartozás,

10. életmód,

11. egyéb akadályozó tényezők,

12. meglévő, felajánlható foglalkozás munkaerő-piaci pozíciója,

13. foglalkoztatási lehetőségek, munkáltatók,

14. térség foglalkoztatási helyzete, perspektívák,

15. foglalkoztatás esetén igénybe vehető kedvezmények, támogatások.

Egészségügyi előzmények        

Vizsgálni szükséges: 

első jelentkező vagy soros vizsgálatra érkezett,
egészségi problémája milyen mértékben befolyásolja munkavégzését, munkahelykeresését,
egészségkárosodás-mértékének változása (orvosi beavatkozás vagy gyógykezelés szükségessége),
az orvos által javasolt rehabilitáció időtartama,
a munkavégzéshez kapcsolódó, az egészségi állapottal összefüggésben lévő kizáró és korlátozó tényezők megléte.

Személyes adatok vizsgálata

életkor,
családi állapot,
lakóhely.

Az életkor nemcsak a foglalkoztatási esélyek mérlegeléséhez szükséges, hanem a képzési hajlandóság vélelmezéséhez is, a lakcím pedig előrevetíti a
térség kereslet-kínálati viszonyait, valamint a mobilitási szükségleteket. Ennél a pontnál a szakértői felkészüléshez segítségül lehet hívni a térség
munkaerő-piaci statisztikáit.

Speciális feltételek szükséglete

önellátási képesség (főként a közlekedési nehézségek, öltözködéshez, tisztálkodáshoz szükséges segítség),
gondnokság megléte,
ha tartós kórházi ápolás, vagy intézeti gondozás alatt áll.

Tanulási, képzési előzmények

végzettség,
szakképesítések,
tanulási képesség – szakmaváltás, motiváció,
újabb szakma megszerzésének szükségessége – foglalkoztathatóság javítása,
egyéb ismeret, tudás, jártasság.

Foglalkoztatási előzmények 
fennálló munkatapasztalatok jellege – évekig egy szakmában dolgozott, váltott, különböző munkakörök, munkaterületek kipróbálása,
van-e olyan munkakör, aminek ellátására – saját megítélése szerint – alkalmas,
munkahely kockázati megítélése,
betöltött munkakörök jellemzői,
kizáró-korlátozó tényezők,
piacképesség.

Terhelhetőség

Ebben az esetben a foglalkoztatási szakértőnek az egészségi állapot, a munkavállalás kizáró és korlátozó tényezői, az eddigi munkakörök,
munkatapasztalatok ismeretének birtokában feltevéssel kell élnie a teljes vagy részmunkaidős, illetve távmunka keretében történő foglalkoztatásról,
valamint a nyílt vagy védett munkakörnyezetben megvalósuló elhelyezkedési kilátásokról.

Életpálya karaktere, munkára szocializáltság

munka folyamatossága,
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inaktivitásban töltött idő hossza,
motiváltság.

Szakmai vélemény kialakítása

A szakmai vélemény kialakítása során képet kell kapni

a kérelmező foglalkoztathatóságról,
a munkavállalást várhatóan támogató és gátló feltételekről, szakmai tapasztalatokról, végzettségekről, egyéni adottságokról, körülményekről,  
a kérelmező számára javasolható szakmákról, szakterületekről.

A mérlegelés kiemelhető szempontjai lehetnek:

a meglévő vagy felajánlható foglalkozások munkaerő-piaci pozíciója,
a foglalkozás gyakorlásának lehetőségei,
a térség foglalkoztatási helyzete,
perspektívák,
a rehabilitációhoz szükséges előzetes időtartam megítélése.

[1] ÖEK: Össz-szervezeti Egészség Károsodás

[2] EÁ: Egészségi Állapot
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6.12. Rehabilitáció
Foglalkozási rehabilitációs javaslat

Foglalkozási rehabilitációs szükséglet:

Eredeti munkakörben történő rehabilitáció elősegítése.
Korábban gyakorolt foglalkozásban történő rehabilitáció elősegítése.
Új képzettséget, betanítást igénylő foglalkozásban történő rehabilitáció elősegítése.
A fentiekben fel nem sorolt, egyéb munkakörben történő rehabilitáció elősegítése.

A rehabilitáció lehetséges iránya

Figyelembe veszi: Meglévő képzettséget, szakmai jártasságot, munkatapasztalatot, érdeklődést, egészségkárosodásból származó kizáró, korlátozó
tényezőket, térség munkaerő-piaci helyzetét.

A rehabilitáció lehetséges iránya: FEOR

                              4          főcsoport        

                              41        csoport

                              419      alcsoport

                              4190    foglalkozás

Időtartam: maximum 36 hónap
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3. Szociális szakértő véleményezési munkája

Minősítési szempontok

1. önellátás, önkiszolgálás szociális háttere,

2. napi feladatok ellátása,

3. kommunikáció,

4. motiváció, attitűdök,

5. életvezetés, önálló életvitel,

6. probléma megoldási képesség, alkalmazkodás a változáshoz,

7. mobilitás,

8. érzelmi kapcsolatok,

9. családi kapcsolatok, közösségi kapcsolatok,

10. családtagok ellátása.

Szociális rehabilitációs javaslat

Megállapítja: 

A rehabilitációhoz szükséges szociális szükségleteket.
A javasolt szociális ellátások, szociális szolgáltatók körét.
A foglalkozási rehabilitáció megvalósításához szükséges szociális rehabilitáció időtartamát.
Megadja a javasolt lakóhely-közeli szociális szolgáltatók nevét, címét, elérhetőségét.
Tájékoztatást nyújt a foglalkozási rehabilitációhoz szükséges szociális ellátásokról, azok igénybevételének lehetőségeiről.
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6.13. A Komplex minősítés rendszere

A döntés elkészítése

Szabályozás

2011. Évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

2. § (1) megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az a kérelem benyújtásakor 15. Életévét betöltött személy, akinek az egészségi
állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű (a továbbiakban: megváltozott munkaképességű
személy), és aki

A)  a kérelem benyújtását megelőző,

Aa) 5 éven belül legalább 1095 napon át,

Ab) 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy

Ac) 15 éven belül legalább 3650 napon át.

A tbj. 5. §-A szerinti biztosított volt;

B) keresőtevékenységet nem végez és

C) rendszeres pénzellátásban nem részesül. 

Ellátás megállapítása: 
- rehabilitációs ellátás (B1, C1), 
- rokkantsági ellátás (B2, C2, D, E).

Rehabilitációs ellátásra jogosultak

a rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy

a) rehabilitálható, ezen belül

aa) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1 minősítésű), vagy

ab) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel (C1 minősítésű).

A rehabilitációs ellátásban részesülő személy a rehabilitációs hatósággal történő együttműködésre köteles, amelynek keretében teljesíti a rehabilitációs
tervben foglalt kötelezettségeket.

8

9

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100191.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100191.TV
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(3) A (2) bekezdés szerinti együttműködési kötelezettség keretében a rehabilitációs ellátásban részesülő személy köteles,

a) a rehabilitációs hatóságnál a rehabilitációs tervben meghatározott időpontban megjelenni,

b) értesítési kötelezettségét teljesíteni,

c) aktívan munkahelyet keresni,

d) a felajánlott rehabilitációs szolgáltatást, valamint a támogatott képzési lehetőséget elfogadni, megfelelő munkahelyhez jutást elősegítő munkaerő-piaci
programban részt venni, és megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadni, ide értve a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatást is.

A rehabilitációs ellátás főbb szabályai

A rehabilitációs ellátás a kérelem benyújtásának napjától rehabilitációhoz szükséges időtartamra, legfeljebb 3 évre állapítható meg.
Az ellátás időtartamát meghosszabbítani nem lehet. A rehabilitációs ellátás a korábbi komplex minősítés során figyelembe nem vett, azt követően
bekövetkezett egészségkárosodás és a jogosultsági feltételek fennállása esetén ismételten megállapítható.
A rehabilitációs ellátásban részesülő személy keresőtevékenység folytatása esetén a keresőképtelenségére tekintettel táppénzre vagy baleseti
táppénzre jogosult.

A rehabilitációs pénzbeli ellátás havi összege:

B1 minősítésnél - a havi átlagjövedelem 35 százaléka, de legalább a jogszabályban meghatározott mértékű alapösszeg 30 százaléka és legfeljebb az
alapösszeg 40 százaléka,

C1 minősítésnél - aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, a havi átlagjövedelem 45 százaléka, de legalább az alapösszeg 40 százaléka és legfeljebb
az alapösszeg 50 százaléka.

Az alapösszeg 2021. évben 107.540 Ft.

Rokkantsági ellátásra jogosultak

A rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy foglalkozási rehabilitációja nem
javasolt, ezen belül

egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben
meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (B2 minősítésű),
egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben
meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (C2 minősítésű),
kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható (D minősítésű),
egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes (E minősítésű).

Rokkantsági ellátás összege

A rokkantsági ellátás összege

B2 minősítésnél: a havi átlagjövedelem 40 százaléka, de legalább az alapösszeg 30 százaléka és legfeljebb az alapösszeg 45 százaléka,
C2 minősítésnél: a havi átlagjövedelem 60 százaléka, de legalább az alapösszeg 45 százaléka és legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka,
D minősítésnél: a havi átlagjövedelem 65 százaléka, de legalább az alapösszeg 50 százaléka és legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka,
E minősítésnél: a havi átlagjövedelem 70 százaléka, de legalább az alapösszeg 55 százaléka és legfeljebb az alapösszeg 150 százaléka.
Ellátásokkal, egyéb információkkal kapcsolatos tájékoztatók:
https://szgyf.gov.hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/1336-tajekoztato-a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-ellatasairol 
https://szgyf.gov.hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/1445-nyomtatvanyok 
https://szgyf.gov.hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/2098-jogorvoslati-lehetosegek  
A linkek letöltése: 2021.04.20

Juttatások 2021-ben:

http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/234/Szolnoki_Gy_Mennyi%20is%202021-ben_1.pdf 

https://szgyf.gov.hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/1336-tajekoztato-a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-ellatasairol
https://szgyf.gov.hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/1445-nyomtatvanyok
https://szgyf.gov.hu/31-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek/2098-jogorvoslati-lehetosegek
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/234/Szolnoki_Gy_Mennyi%20is%202021-ben_1.pdf
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6.14. Hogyan segít a foglalkoztatási ügyintéző?
Együttműködők lehetnek: 

rehabilitációs ellátottak: B1, C1,
rokkant ellátottak: B2, C2, D és E,
rehabilitációs ellátásban nem részesülők: fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesülők.

Rehabilitációs ügyintézői munka folyamata 

Személyes találkozó az ügyféllel (tájékoztatás, együttműködési kötelezettség, ügyfélcentrikusság).
Együttműködés, közvetítés – akkreditált foglalkoztatók, nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatók.
Rehabilitációs szolgáltatások biztosítása.

Az együttműködés időtartama alatt

Kivételes rokkantsági ellátás jogosultsági feltételei I. 

és

Kivételes rokkantsági ellátás jogosultsági feltételei II. 

Kivételes rokkantsági ellátás jogosultsági feltételei III.
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Kérelem-elbírálás egyéb szempontjai:

1. életkörülmények,
2. jövedelmi helyzet,
3. egyéb.

Munkavégzési szabályok az ellátások mellett 

Rehabilitációs és rokkantsági ellátás mellett is lehet 8 órában dolgozni!
Egyéni és társas vállalkozó esetén minimálbér alatt a részükre szóló jogszabályban meghatározott minimálbért, illetve garantált bérminimumot kell
érteni. 
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7. Az egyenlő esélyű hozzáférés szemlélete
 

  



2021. 06. 15. Fogyatékosságügyi tanácsadó blended képzés

moodle.fszk.hu/mod/book/tool/print/index.php?id=1331 119/177

7.1. Egyenlő esélyű hozzáférés eszméje. Egyetemes tervezés fogalma.
„Az Egyetemes Tervezés egy olyan stratégia, amely arra irányul, hogy a különféle környezetek és termékek mindenki számára a lehető legönállóbb és
legtermészetesebb módon, adaptációk és speciális tervezési megoldások nélkül legyenek hozzáférhetők, megismerhetők és használhatók.”  

 (Pandula András építészmérnök és rehabilitációs környezettervező szakmérnök )

Segédlet a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez - 2015 
A már harmadik alkalommal átdolgozásra kerülő, és a területen tapasztalt változásokhoz igazodó Segédlet célja továbbra is, hogy a jogszabályi
előírásokon túl közérthetően és tömören adja közre azokat az információkat, adatokat, amelyekkel az épített környezet alakításában részt vevő szakmák,
így építész, belsőépítész, út-és vasúttervező, kert és szabadtértervező, grafikus, formatervező, stb. dolgozóinak munkáját segítheti az akadálymentes
tárgyi környezet létrehozásában. Ugyanakkor a csak laikus érdeklődők kíváncsiságát is maximálisan kielégítheti a Segédletben összefoglalt tudásanyag.

Tomari határozatban ismertetett Egyetemes Tervezés (Universal Design) 

Az egyetemes tervezés alapelveit az épített környezettel kapcsolatos összes szakma képzési tervébe bevezetik.

a határozat rendelkezik a szemlélet képzésekbe illesztéséről,
preventív szemlélet minden felhasználó számára pozitív,
egyetemes tervezés eszméje.

„Az Egyetemes Tervezés egy olyan stratégia, amely arra irányul, hogy a különféle környezetek és termékek mindenki számára a lehető legönállóbb és
legtermészetesebb módon, adaptációk és speciális tervezési megoldások nélkül legyenek hozzáférhetők, megismerhetők és használhatók.”

    
A képekre kattintva a kiadványok letölthetők.

https://www.nfszk.hu/kiadvanyok/egyenlo-eselyu-hozzaferes-temajaval-foglalkozo-kiadvanyok/segedlet-a-kozszolgaltatasokhoz-valo-egyenlo-eselyu-hozzaferes-megteremtesehez
http://www.europatanacs.hu/pdf/CM_ResAp(2001)1_Tomari_hatarozat.pdf
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7.2. Egyenlő esélyű hozzáférés jogszabályi háttere
Egyenlő esélyű hozzáférés (EEH)
Minden embernek joga van ügyeinek akadálymentes intézéséhez. Ehhez a fogyatékos személyeknek olyan
hozzáférhető szolgáltatásokra van szükségük, mint bárki másnak. A Fogyatékos Személyek Jogairól szóló ENSZ
Egyezmény 9. cikke alapján a fogyatékos személyek számára az önálló életvitel érdekében minden szolgáltatás
hozzáférését biztosítani kell (például a fizikai környezethez, a közlekedéshez, az információhoz és
kommunikációhoz, az információs és kommunikációs technológiákhoz és rendszerekhez, nyilvánosan hozzáférhető
szolgáltatásokhoz). 

Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása jelenti a hozzáférési akadályok és korlátok beazonosítását és
felszámolását. A fentiekhez kapcsolódva a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a
továbbiakban: Fot.) 4. § ha), hb) és hc) pontja az alábbiak szerint definiálja az egyenlő esélyű hozzáférést:

„egyenlő esélyű hozzáférés: a szolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele - az igénybe vevő állapotának megfelelő önállósággal -
mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára
akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető; továbbá az az épület, amelyben a közszolgáltatást
nyújtják, mindenki számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben
biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen
használhatók és a szolgáltatások egyformán igénybe vehetők. Az információ egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor,
ha az mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek
számára kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető, az ahhoz való hozzájutás pedig az igénybe vevő számára
akadálymentes.”

A Fot. a 7/A. §-ban kimondja továbbá, hogy a fogyatékos személy számára - figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális
szükségleteit - biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

Hogyan valósítható meg a szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása? Például a meglévő szolgáltatások komplex akadálymentesítésével,
és az új szolgáltatások egyetemes tervezés elve alapján történő kialakításával. Vagyis a fizikai (pl. rámpa, lift) és az info-kommunikációs (pl. könnyen
érthető kommunikáció, hangos kijelző) akadálymentesítés együttes megvalósításával.

Mindehhez nélkülözhetetlen a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezményben megfogalmazott és a nemzetközi gyakorlatban
megjelenő ésszerű alkalmazkodás elvének gyakorlása. 

Mit jelent az ésszerű alkalmazkodás? Például egy ügyintézés során kijön az ügyintéző a pult mögül, és elkíséri a vak ügyfelet az érintett ügyintézőhöz. 

Tehát az ésszerű alkalmazkodás elve „az elengedhetetlen és megfelelő módosításokat és változtatásokat jelenti, amelyek nem jelentenek aránytalan és
indokolatlan terhet. Viszont az adott esetben szükségesek, hogy biztosítsák a fogyatékossággal élő személy alapvető emberi jogainak és szabadságainak a
mindenkit megillető, egyenlő mértékű élvezetét és gyakorlását” (CRPD 2. cikke, 2007).

Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása minden igénybe vevőnek hasznos.

Fontos, hogy szolgáltatóként megtegye azokat az erőfeszítéseket, amik megadják az ügyfele, kliense vagy páciense biztonságát, szabadságát és
partnerségét a szolgáltatás során.

Néhány példa a fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítési megoldásokra.

Fizikai megvalósítás Info-kommunikációs megvalósítás
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rámpák,
felvonók (fontos, hogy az irányító felület
taktilisan értelmezhető legyen és a lift
hangjelzéssel jelezze a pozícióját),
vezetősávok,
akadálymentes mosdó helyiségek,
korlátok,
megfelelő szélességű és nyitási irányú ajtók,
csúszásmentes és csillogásmentes járófelületek,
csendes szoba (ingerszegény, nyugodt
környezetet kínál autista emberek számára),
színkódolás a helyiségek vagy például
emeletek között (pl.: földszint fehérszínű fal,
első emelet zöldszínű fal, második emelet
kékszínű fal, stb.),
alacsonypadlós járművek,

számítógép, amely tartalmaz felolvasó programot (pl:
JAWS),
indukciós hurok,
síkírást felolvasó szkenner,
biztonsági rendszerek (olyan vészjelzőrendszer, amely
egyszerre ad hang és fényjelzést is),
speciális kommunikációk (pl. könnyen érthető
kommunikáció, Braille, augmentatív és alternatív
kommunikáció),
speciális kommunikációs segédeszközök (pl.:
kommunikátorok, kapcsolók),
asszisztív eszközök (pl.: fej- vagy szemvezérléssel
működtetett számítógépek),
akadálymentes weboldal,
irányítótáblák,
piktogramok,
egységes grafikai rendszerek,
hangos térképek,
tapintható térképek,
jelnyelvi tolmácsszolgáltatás,
KONTAKT videó alapú tolmácsszolgáltatás,
írótolmácsolás,
audio-narrációs szolgáltatás,
feliratozás,

Néhány példa, amikor különböző szükségletű embernek jó ugyanaz a megoldás

A rámpa ma már törvényi előírás, amely a babakocsit toló vagy bevásárlókocsit húzó emberek számára is segítséget jelent. Ma már az alacsony padlós
tömegközlekedési eszközök és liftek hasonlóan segítik az emberek szabad közlekedését.
A könnyen érthető kommunikáció segít annak is, aki nehezebben olvas vagy nem magyar anyanyelvű.
A képi szimbólumok mindannyiunk számára hasznosak, mert egyszerűen és gyorsan értelmezhetők.
Az ésszerű alkalmazkodás megvalósítása a jogszabályi kötelezettség alapján több alapelv betartását jelenti, amely biztosítja a fogyatékos személy
számára a szolgáltatás önrendelkező igénybevételét. A kiadványban szereplő együttműködési praktikák előmozdítják, hogy a szolgáltatás elkerülje a
megalázó helyzetek kialakulását, és a semmit rólunk nélkülünk elv mentén a fogyatékos ember hozza meg az ő egyéni támogatására vonatkozó
döntéseit, a szolgáltatás ehhez igazodva biztosítsa minden ember szabadságát, emberi méltóságának megőrzését.

 

Fontos, hogy minden ember

a saját szükségletének megfelelő formában kapjon

szolgáltatást!
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7.3. Egyenlő esélyű hozzáférés gyakorlata
Az egyenlő esélyű hozzáféréssel kapcsolatos ismeretek alapján gyűjtsenek országos és helyi szolgáltatásokat, amelyek a fogyatékosságügyi tanácsadói
munka során hasznosítható!

Egyéni gyűjtés esetén a fórumba írja be az összegyűjtött szolgátatásokat!

A fórum linkje: http://moodle.fszk.hu/mod/forum/view.php?id=1350

http://moodle.fszk.hu/mod/forum/view.php?id=1350
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8. Szervezetfejlesztés, kommunikáció és hálózati kommunikáció

Mit gondol a képekről?

szervezeti kultúra, 
működési forma.
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8.1. Fogyatékosságügyi tanácsadó a szervezetfejlesztésben
Szervezetfejlesztés feladata

A szervezetfejlesztés feladata az, hogy az egyén, a csoport és a szervezet teljesítményét javítsa. Feladata továbbá, hogy segítsen a szervezetnek még
hatékonyabban reagálni a környezet változásaira.

Szervezetfejlesztés szerepe 

Szerepe szerint a belső képességeket hivatott bővíteni annak biztosításával, hogy a szervezeti struktúrák, a humán erőforrások rendszerei, a munkakörök
kialakítása, a kommunikációs rendszerek és a vezetői folyamatok a lehető legnagyobb mértékben a motivációra építsenek és segítsenek az embereknek
kibontakoztatni a bennük meglévő lehetőségeket.

A szervezetfejlesztés folyamata

1. fázis 

A folyamat meglehetősen egyszerű. 
Alapvetően a felmérés - akciók - visszamérés módszerét hasznosítja. 
Az eljárás az egyén, a csoport és a szervezet szintjén is mindig ugyanaz: méri, hogy mi történik az adott pillanatban, kialakítja a változtatás stratégiáit,
ezeket megvalósítja, majd ismét mérést végez, ezúttal a stratégiák eredményességének megállapítására.

2. fázis

Ebben a folyamatban van néhány fontos, az eredményes visszajelzés és a változás szempontjából lényeges lépés vagy szakasz: 
A visszajelzésen alapuló intézkedés eredménytelen marad, ha előbb nem gondoskodunk a visszajelzés megismeréséről és elfogadásáról. Az ismeretlent
nem lehet elfogadni, ezért fontos, hogy a visszajelzés folyamatában a következő lépéseket irányítás mellett és fegyelmezetten végig járjuk.

Forrás: http://www1.humansynergistics.com/hu/kultúra-és-leadership/a-szervezetfejlesztés-módszere (már nem élő honlapinformáció) 

A szervezetfejlesztés több lépcsős folyamatát a következő linkre klikkelve olvashatja el. 
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_vezetes/tananyag/JEGYZET-31-4.2._Szervezetfejlesztes.scorml 

Ehhez ismernie kell a saját szervezetét!

GYAKORLAT 
1. Rajzolja le a szervezete felépítését!
2. Jelölje benne az Ön szerepét, helyét!
3. Vezesse végig az ábrán egy döntés meghozatalának a folyamatát!
Például, önt, mint fogyatékosságügyi tanácsadót meghívják egy rendezvényre.  
Hogyan intézi a részvételét?

Szervezeti struktúra

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_vezetes/tananyag/JEGYZET-31-4.2._Szervezetfejlesztes.scorml
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Gondolja végig, hogy az Ön szervezetében a szervezeti kultúrából miket lát?

Kultúraelemek:

1. látható szint,
2. érték szint,
3. rejtett szint.

A képekre kattintva további tartalmak érhetők el.

A szervezet hasonlít az ember saját fejlődéséhez az életszakaszai szerint.

GYAKORLAT
Az Ön szervezete melyik fejlődési szakaszban lehet? MIÉRT?

A szervezetfejlesztési programok általában az alábbi fő lépésekből állnak. 

Szervezetfejlesztés lépései 

Indítás: a szervezet felismeri a szervezetfejlesztés szükségességét, mivel gondok vannak a működéssel kapcsolatban. 

Szerződéskötés: a vezetés szervezetfejlesztési tanácsadót kér fel a szerződésben rögzített teendők irányítására, elvégzésére. 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_543_07_A_szervezeti_magatartas_alapjai/ch12.html?fbclid=IwAR18Ap2LnNoHXsHRSwY9yYK_DsDq1X2LeJt0JhvjTqgQ8hdqqVyNixwrHuE
https://bebirok.blog.hu/2016/04/05/valtozo_szervezet_valtozo_problemak_589?fbclid=IwAR15_KBUsymHZMCV_dpUMeMfAUtK3TyW0jq05OPg-nezLp3_QYTrg9Vjsb0
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Adatgyűjtés és elemzés: a tanácsadó adatokat gyűjt a szervezetről, majd felállítja a diagnózist. 

Visszajelzés: a tanácsadó jelentést készít a vezetésnek az összegyűlt adatokból levonható következtetésekről. 

A beavatkozás megtervezése: megtervezik a szervezetfejlesztési beavatkozások pontos menetét, a szükséges lépéseket, intézkedéseket. 

A beavatkozás megvalósítása: a szükséges beavatkozások véghezvitele, eredményeinek folyamatos figyelése, értékelése, szükség esetén módosítások
beiktatása. 

Kiértékelés: Az eredmények áttekintése, összevetése a célokkal, a következtetések levonása

Gyakorlat

Az előző szervezetfejlesztési tudástartalom és segédletek alapján:

Definiálja a szervezetét és jellemzőit!
Helyezze el saját szervezetét a társadalmi és környezeti struktúrában!
Határozza meg ennek alapján a szervezete szakmai szerepét!
Tekintse át, és készítse el a szervezeti kultúrájuk erősségeit és gyengeségeit tartalmazó listát!

Tekintse át az eddigi tanulmányok és kutatómunka alapján, hogy hogyan változott a szervezete:

Definiálja a szervezetében  történt változást!
A szervezetfejlődés során milyen típusú változás történt?

Munkastílusok

Ön egy csapat tagja, amelynek működését befolyásolja a résztvevők munkastílusa. Olvassa el a következő cikket a témával kapcsolatban!

https://www.hrportal.hu/hr/a-munkastilus-befolyasolja-a-csapatmunkat-20090812.html 

Töltse ki a munkastílus kérdőívet!
Ha megvan vele, nézze meg a munkastílus optimalizálás táblázatot!
Gondolja végig a mostani tanulói munkáját! Mit tud a felismerésből kamatoztatni?

Segédanyagok a témához

Átfogó leírás a szervezetfejlesztésről és a szervezetről:

https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/vtkk-uni-nke-hu/mi-a-szervezetfejlesztes.original.pdf 

Ötlet: 10 lépéses szervezetfejlesztésre (nem szakmai, inkább motiváló tartalom):

http://bespokeprinciples.com/rolunk/2016/08/10/igy-kezdj-bele-10-lepesben-vallalati-kultura-kialakitasaba/ 

Hogyan tovább? Szervezetfejlesztés civileknek:  
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/214/Hogyan_Tovabb_-_Szervezet_Fejlesztes_civileknek.pdf 

Munkastílus optimalizásá táblázat:  
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/214/munkastilus_optimalizalas_tablazat.doc 

Saját munkastílus kérdőív:  
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/214/saj%C3%A1t%20munkast%C3%ADlusunk%20k%C3%A9rd%C5%91%C3%ADv.docx

Saját munkastílus jellemzők:  
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/214/saj%C3%A1t%20munkast%C3%ADlus%20jellemz%C5%91k.docx 

https://www.hrportal.hu/hr/a-munkastilus-befolyasolja-a-csapatmunkat-20090812.html
https://cmsadmin-pub.uni-nke.hu/document/vtkk-uni-nke-hu/mi-a-szervezetfejlesztes.original.pdf
http://bespokeprinciples.com/rolunk/2016/08/10/igy-kezdj-bele-10-lepesben-vallalati-kultura-kialakitasaba/
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/214/Hogyan_Tovabb_-_Szervezet_Fejlesztes_civileknek.pdf
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/214/munkastilus_optimalizalas_tablazat.doc
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/214/saj%C3%A1t%20munkast%C3%ADlusunk%20k%C3%A9rd%C5%91%C3%ADv.docx
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/214/saj%C3%A1t%20munkast%C3%ADlus%20jellemz%C5%91k.docx
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8.2. A kommunikáció alapfogalmai
A kommunikáció - mindenki által használt, gyakran hallott kifejezés.

Fogalma - tájékoztatás, párbeszéd, társas érintkezés, információk cseréje, közlése – amikor a feladó (adó) egy jelrendszer (kód) segítségével formába
önti (kódolja) az információt (üzenetet), amely egy csatornán keresztül eljut a befogadóhoz (címzetthez), aki az üzenetet dekódolja (értelmezi), esetleg a
feladó felé hasonlóképpen visszacsatol (választ küld) egy erre szolgáló eszköz, illetve jelrendszer segítségével.

A képre kattintva további tartalom érhető el.

A kommunikáció általános modellje

A kommunikációs folyamat elemei: 

Feladó (információ forrás): az a fél, amelyik üzenet küld a másiknak, illetve akinek információja van, amelyet meg kíván osztani más(ok)kal.
Vevő (címzett, befogadó): az a fél akinek az üzenetet szánják, illetve aki az üzenetet fogadja.
Üzenet (információ, közlemény): az az információ, amelyet a feladó meg kíván osztani.
Csatorna: az a közeg, amelyen keresztül az üzenet eljut a feladótól a vevőig. pl.: internet, levegő.
Zaj: az a tényező, amely az üzenet eljutását, megértését zavarja. Pl.: vonal hiba, áramszünet, telefoncsörgés, mások beszélgetése.

 

https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/Bemeneti_kompetenciak_meresi_ertekelesi_eszkozrendszerenek_kialakitasa/18_1448_001_101130.pdf
http://www.oktatas-informatika.hu/2013/11/habok-lilla-czirfusz-dora-informaciocsere-a-digitalis-korban-a-kommunikacio-modellje-eszkozei-es-kommunikacios-helyzetek-a-digitalis-terben/
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A képre kattintva további tartalom érhető el.
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8.3. A kommunikáció típusai

Irányultság szerint:  
egyirányú, kétirányú.

A kommunikációs partnerek jelenléte szerint térben és időben: 
közvetlen, közvetett.

Kommunikációs partnerek készségei szerint:

passzív,
agresszív,
passzív - agresszív,
asszertív.

A kommunikáció csatornái 

Verbális csatorna – 1/3 
A természetes emberi nyelv jelrendszerét használja – betűk, szavak, a nyelvi jelek használata.
Nonverbális  csatorna – 2/3 
beszédben: gesztus, mimika, tekintet, testmozgás, testtartás, térköz 
- írásban - papír, toll; bekezdés, szövegkiemelés, szótávolság.

Verbális és nonverbális jelzések különbözőségei
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A verbális kommunikáció tervezett, tudatos. 

A nonverbális jeleket gyorsabban küldjük, fogadjuk 

kevesebb tudatos kontroll irányul rájuk,
hatékonyabbak az érzelmekről szóló üzenetek továbbításában,
ha ellentétes egymással a verbális és nonverbális kommunikáció, nagy százalékban az utóbbinak hihetünk.

A kommunikáció formái

intraperszonális – tanulás, gondolkodás,
interperszonális – személyek közötti,
nyilvános kommunikáció – rendezvények,
tömegkommunikáció – televízió, rádió.

A kommunikációs kapcsolat szakaszai

kapcsolatfelvétel, 
(köszönés, bemutatkozás, bemutatás, tegezés, magázás, megszólítás)
kapcsolatfenntartás, 
(hatékonyság növelése, megkérdezzük társunkat, hogy érti-e, amit mondunk, többször, többféle módon szólítjuk a nevén)
kapcsolatlezárás, 
(búcsúzás, elköszönés).
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8.4. Társadalmi hálózatok
A jól működő hálózatok általános jellemzői

külső tényezők,
szervezeti tényezők,
hálózati szintű tényezők.

TÁRSADALMI HÁLÓZATOK JELLEGZETESSÉGE

Külső tényezők

az anyagi források megléte,
szakmai-politikai támogatás,
társadalmi elfogadottság,
szakértők segítése,
folyamatos monitoring,
hatékony PR és szakszerű kommunikáció,
a feladatellátás rendezett szabályozási környezete.

Szervezeti tényezők

a motiváció megléte,
„hinni kell önmagunkban,”
a vezető elkötelezettsége,
idő, energia,
az emberi erőforrások megléte,
szakértelem, a célok belsővé tétele,
hatékony forrásgazdálkodás.

Hálózati tényezők 

konkrét célok,
együtt megélt sikerek,
„Legyen tétje a munkának!” (fontos, hogy lássuk a hasznát, higgyünk a célban),
PR-tevékenység,
szabad betekintés egymás munkájába,
az anyagi és emberi erőforrások megléte.

HÁLÓZATÉPÍTÉS

A hálózatépítés gyakorlati lépései

Hálózat kialakítása 
- cél meghatározása, 
- kapcsolatépítés, 
- adatbázis létrehozása, 
- képzés-oktatás, 
- fenntartás (kapcsolat – adatbázis),
a hálózati kommunikáció kialakítása.

Kapcsolatépítés
Információs és Koordinációs Központ és Információs és Koordinációs Pontok – decentralizált
hálózat

kapcsolat egymással,
új kapcsolatok létrehozása – tervszerűen, egymásra építve 
- CSGYJK, CSGYJSZ, 
- kórházi szociális munkások, 
- iskolai szociális munkások, 
- helyi érdekvédelmi szervezetek, 
- egyéb szervezetek.
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8.5. Külső és belső kommunikáció
Külső kommunikáció - külső PR  

Minden szervezet, intézmény, cég számára a külső kommunikáció létfontosságú.

Első találkozási felület a szervezet célcsoportjával. (PR - Public Relations azaz
közönségkapcsolatok).

A képre kattintva további tartalom érhető el.

Belső kommunikáció – belső PR 

Minél nagyobb létszámú vagy térben kiterjedtebb a szervezet, annál tudatosabban felépített belső kommunikációra van szükség. A belső kommunikáció
elengedhetetlen feltétele a szervezet összehangolt, egységes képet sugárzó hatékony működésének.

KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ

A szervezetek számára a külső PR lehetőséget ad arra, hogy

az ismertségüket és elismertségüket növeljék,
a társadalmi hasznosságukat szélesebb körben bemutathassák,
képesek legyenek informálni, meggyőzni a célcsoportjaikat a számukra fontos ügyekről.

Gyakorlati feladatok a külső kommunikációs tevékenység keretében

stratégia kidolgozása,
arculattervezés és építés,
monitoring (közvélemény, sajtó, törvénykezés, stb.),
rendezvényszervezés,
kommunikációs anyagok gyártásához kapcsolódó tevékenységek,
kapcsolatszervezési feladatok,
sajtókapcsolatok.

A külső kommunikáció lehetséges célcsoportjai 

a szolgáltatást igénybe vevő kliensek,
más civil szervezetek,
önkormányzatok,
helyi közösségek,
véleményvezérek,
helyi média képviselői.

A hatékony külső kommunikáció érdekében a kommunikációs célok azonosítása után az egyes
célcsoportjaink szokásaihoz, elvárásaihoz kell igazítanunk az üzenetet, a kommunikációs csatornákat és
eszközöket.

A külső kommunikáció lehetséges eszköztára 

beltéri és közterületi hirdetőtáblák, plakátok, matricák,
kiadványok (beszámolók, prospektusok, brosúrák, szórólapok, meghívók, újságok,
hírlevelek stb.),
rendezvények (konferenciák, nyílt napok,
szakmai műhelyek, roadshow stb.),
előadások, interjúk,
PR filmek,
hirdetések,
sajtómunka,
online PR eszközök: szervezet honlapja, elektronikus  hírlevelek, internetes fórumok,
blogok, adatbázisok, közösségi portálok, videomegosztó portálok stb.).

BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ

A megfelelő belső PR munka lehetővé teszi

https://www.goldcomm.hu/vallalati-kommunikacio.html
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a munkatársak azonosulását a szervezet küldetésével és céljaival,
a hatékonyabb munkavégzést,
a hatékonyabb belső információáramlást,
a jó munkahelyi légkör megteremtését,
a munkatársak megtartását,
a szervezet vezetésének hatékony kommunikációs támogatását,
a szervezet külső megítélésének, hírnevének alakítását.

Belső, szervezeti kommunikáció irányai

Egyirányú kommunikáció 
- autokratikus szervezeti modell, 
- vészhelyzet,
Kétirányú kommunikáció 
- demokratikus szervezet.

A belső kommunikáció lehetséges célcsoportjai

munkatársak,
szervezeti egységek,
tagok, tagszervezetek,
önkéntesek,
döntéshozók.

A hatékony belső kommunikáció érdekében minden egyes célcsoportnak testre szabott, a kommunikációs szokásaikhoz, a használt kommunikációs
csatornákhoz illeszkedő üzenetet kell közvetítenünk.

A belső kommunikáció lehetséges eszköztára 

szervezeti megbeszélések, stábülések,
belső továbbképzések,
belső műhelymunka,
fórumok,
egyéni és csoportos értékelések,
hirdetőtábla/hirdetmények,
belső levelezőlisták, körlevelek,
elektronikus hírlevelek.
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8.6. Kommunikációt befolyásoló tényezők

Megértést, értelmezést befolyásoló tényezők 

szituáció ismerete (háttér információk, előzmények - elefánt a porcelánboltban),
szövegösszefüggés (kiragadott mondat),
visszacsatolás hiánya (a rövid válasz is fontos),
verbális és nonverbális jelzések összhangja („Hát ez nagyon érdekes!” – üres tekintet, zárt végtagok),
önmagunkról és másokról alkotott kép (előítéletek),
szociális viszony,
különböző társadalmi osztályok, rétegek, csoportok sajátosságai (korlátozott kód, kidolgozott kód).

A kommunikációt akadályozó tényezők

kommunikációs zajok (pontatlan, bonyolult fogalmazás, információ visszatartás, túl gyors/lassú/halk beszéd, empátia hiánya, eltérő
szimbólumrendszer, rutin túlbecsülése, hitüket vesztett közegek, üres propaganda, információ torzulás),
státuszbeli különbségek (más szókészlet, zsargonok),
túlzott érzelmi befolyásoltság (rossz hangulatú partner durván elutasíthatja a kommunikációs közeledést),
személyes bizalom hiánya (nem osztok meg a partnerrel információkat vagy a bizalom hiánya miatt nem a valós információt mondom),
munka és időhiány kényszerítő hatása.

A kommunikációt támogató tényezők

visszacsatolás,
megerősítés – amikor ugyanazt az információt többféle módon juttatjuk el a befogadóhoz (de túl sokszor ne!),
beleélés – empátia,
szervezeti struktúra,
kommunikációs technika – informatika.
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8.7. Tartalmi és formai szabályok
Megjelenések kötelező tartalmi elemei 

a székhely teljes neve,
a fogyatékosságügyi tanácsadás rövid ismertetése, 
szolgáltatás elérhetősége,
hivatalos logó,
a felesleges rövidítések elkerülése.

Levelek tartalma 

1. Kísérőlevél
megszólítás,
miért keressük,
a csatolt anyagok, tájékoztatók rövid kivonata (3-4 mondat),
várunk-e visszajelzést vagy csak tájékoztató a levelünk,
visszajelzés várása esetén a határidő.

2.Csatolt anyag(ok) 
lehetőleg PDF-ben

Mire kell figyelni egy tájékoztató levélnél?

Megfelelő sablon használata.
Pontos címzés és titulus.
Pontos megfogalmazás, rövidítések feloldása használat előtt.
Kérdések, kérések, határidők egyértelmű jelzése.
Tagolás, tördelés, kiemelések használata.
Aláírás használata.
Elérhetőségek megadása.
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8.8. A PR - közönség kapcsolatok és a kommunikációs eszköztár kialakítása
A fogyatékosságügyi szolgáltatás ismertté tételéhez nélkülözhetetlen a célcsoport tájékoztatása a médián keresztül is.

Reklám vagy PR?

A reklám nem személyes, fizetett, befolyásoló célzatú kommunikáció, ahol pontosan azonosítható a közzétevő, a termék, a szolgáltatás.

A Public Relations (PR) célja az egyének, a szervezetek és a környezetük közötti - kölcsönös előnyökön alapuló - kommunikációs kapcsolatok alakítása.

A PR tevékenység eszközei

nyomtatványok: 
- szórólap, plakát, egyéb információs és tájékoztató eszközök,
korszerű technikai eszközök: 
- internet, honlap, e-mail, közösségi platformok, okoseszközök,
sajtókapcsolati eszközök: 
- sajtóközlemények, interjúk, sajtótájékoztatók,
PR filmek,
rendezvények.

A kommunikációs eszköztár elemei: 

plakát sablon,
szórólap sablon,
meghívó sablon,
hírlevél sablon,
prezentációs sablon,
névjegy sablon,
sajtóközlemény sablon.

Online tájékoztató levelek 

Célja: Rendszeres tájékoztatás, figyelem felkeltés, a programok hirdetése, üzenetek eljuttatása a meghatározott célcsoportokhoz.

Célcsoportja lehet: Szakemberek, orvosok, védőnők, tanárok, iskolaigazgatók, egyéb szakmai szervezetek, civil szervezetek, fogyatékos személyek és
érdekvédelmi szervezeteik stb.

Szükséges hozzá:  

címlista – válogatott,
tájékoztató levél (kommunikációs ügynökség készíti) – célcsoportra szabva, egyéni üzenet.
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8.9. Rendezvényszervezés
Rendezvénytípusok

Kitelepülés:

Egységes információs rendszer és területi hálózat kialakítása után, a szolgáltatás minél szélesebb körben való bemutatására a helyi rendezvényekre
kitelepülve visszük még közelebb a célcsoportokhoz az információkat. 

Lehetséges figyelemfelkeltő eszközök: roll-up, háttérfal, kiállítási pult, szórólapok.

Info-nap

Saját szervezésű rendezvények változatos helyszíneken. Információátadás a fogyatékosságügyi tanácsadásról. 

Rendezvényszervezés lépései 

1. tervezés (ötletelés),
2. előkészítés,
3. lebonyolítás,
4. utómunkák.

1. Tervezés

Az esemény megrendezésének ötlete: 

Miért, milyen alkalomból?
célcsoport, létszám meghatározása,
költségek/költségvetés.

2. Előkészítési feladatok

helyszín, terem foglalás + technika,
étkezés szervezése,
ütemterv,
programterv,
moderátor választása,
helyszín bejárása,
a meghívottak listájának összeállítása és ennek egyeztetése,
meghívók, felkérő levelek előkészítése, kiküldése az ütemterv alapján,
infokommunikációs akadálymentesítés megtervezése,
elő-regisztráció fogadása.

3. Lebonyolítás

regisztráció - vendégek fogadása – jelenléti ív aláíratása,
információs anyagok (pl. konferencia dosszié) bekészítése, átadása,
előadók, meghívottak fogadása,
sajtónyilvános eseményen a sajtó fogadása, 
- interjúadás (előzetes engedélyhez kötött), 
- sajtónak szóló háttéranyag előkészítése,
technika és catering ellenőrzése,
fényképezés.

4. Rendezvény utáni feladatok

köszönőlevelek – előadóknak,
előadásanyagok elküldése/közzététele a résztvevői listára,
beszámoló írása, fényképek lementése – elnevezéssel,
a rendezvény értékelése, tanulságok összegzése,
sajtónyilvánosság esetén a sajtóanyagok összegyűjtése és megküldése a központnak.
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8.10. Válságkommunikáció
Válság
Az egyén, a csoport, a szervezte életében megnyilvánuló súlyos zavar, nehéz helyzet, amelynek kimenetele jó vagy rossz egyaránt lehet. 

Kapcsolódó fogalmak 
Válságtünet, válsággóc, válsághelyzet, válságmenedzsment, kockázatmenedzsment, válságkommunikáció stb.

A válság veszélyeztethet

emberi életet,
szociális jólétet,
gazdasági stabilitást,
a környezet egyensúlyát,
kulturális integritást. 

A válságot lehet kezelni, ha elfogadunk 3 szabályt: 

A válság elkerülhetetlen.
A válságra fel lehet készülni. 
A válságmenedzselés minden vezető tevékenységének szerves része.

A krízisek jellemzői

 
A képre kattintva plusz tartalom érhető el.

meglepetést okoz,
nincs elég információ mikor kellene,
túl nő a szervezet reagálási képességén,
az események halmozódnak,
az irányítás kicsúszik a kezünkből,
a normál belső döntéshozatali folyamatok felborulnak,
érdekek forognak kockán,
külső vizsgálódás indul a szervezetben,
ostromhangulat a dolgozók között,
a vezetők a rövid távú cselekvésre koncentrálnak, vagy menekülnek,
időtartama véges,
ismétlődhet,
kezelése az egyes szakaszokban más stratégiát igénye.

A krízis lefutása  

veszély,
kialakulás,
emelkedés,
tetőpont,
hanyatlás,
megoldás.

Kezelés időzítése! 

https://www.sacommunications.com/blog/crisis-communication-planning-is-key/?fbclid=IwAR1tEJV3BVqboBipdkqtARN98Awivto9iAei-NjAYoeiIGf58jfRJHfaX2Y


2021. 06. 15. Fogyatékosságügyi tanácsadó blended képzés

moodle.fszk.hu/mod/book/tool/print/index.php?id=1331 140/177

Kríziskommunikációs eszköztár 3L (Lists-Lines-Logs) ◦ 

listák (címlisták, adatbázisok),
jelek-irányvonalak (háttéranyagok),
naplók (rögzítés, információs-jogi jelentőség),
Ki érdeklődött, kért információt? 
Mikor, ki, mit nyilatkozott?
Mely média érintett?
Események?
Mikor, mit tettünk?
Mi lesz, megnyugtatás?
Ki, mikor érhető el, ha baj van.

Válságterv általános tartalma 
1. veszélyhelyzet értékelése, 
2. veszélyforrások, 
3. válságállapot jellemzői, 
4. riasztás, 
5. magatartási szabályok, 
6. cselekvési programok, 
7. naprakészség biztosítása (naplók), 
8. mellékletek. 

Válságkezelés gyakorlatának aranyszabályai

Ismerd meg a tényeket!
Tedd egyértelművé az érintettségedet!
Ne védekezz! ◦Ismertesd mit fogsz tenni!
Vond be a nyilvánosságot! 
Kapcsolattartás-felelősség-közzététel szimmetrikus kommunikáció elve.

Forrás: http://www.piskotiistvan.hu/attachments/article/93/PR7.pdf

Kérdés a témában

A munkája során együttműködést szeretne kötni egy szervezettel, ahol ellenállnak az Ön kezdeményezésének, mondván, rosszakat hallottak az FT
szolgáltatásról. Hogyan kezelné a helyzetet?
A munkája során az egyik kliens rendszeresen felkeresi Önt, holott már régen megoldották az ügyét. Heti rendszerességgel újra és újra felkeresi Önt,
nem törődve azzal, hogy Ön éppen milyen munkában van benne. Hogyan kezelné a helyzetet? 

Letölthető tartalom
Kónyáné Tömpe Lívia: A válságkommunikáció feladatai

É

http://www.piskotiistvan.hu/attachments/article/93/PR7.pdf
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/209/V%C3%A1ls%C3%A1gkommunik%C3%A1ci%C3%B3s%20munkakanyag%20%281%29.pdf
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9. Érdekvédelmi és érdekérvényesítési alapismeretek
Szükséglet és/vagy igény
A fogyatékosságügyi tanácsadók egyik feladata a súlyosan halmozottan sérült személyt nevelő szülők számára klub működtetése.  A klub a célcsoport
számára érdekérvényesítő tevékenységet biztosíthat, az alapvető sorstársközösség mellett.  
A klub indításához meg kell ismerni a célcsoportot, és az önérvényesítéssel kapcsolatos magyarországi és helyi tapasztalatokat. A célcsoport
megismerésében hangsúlyos a szükségleteik és igényeik feltárása, amelyet képviselhet majd a közösség.  

De először érdemes elgondolkodni, hogy mit jelent a szükséglet és az igény!

Szükséglet: az élet, a mindennapi lét fenntartásához szükséges dolog, tevékenység, ill. az ezzel kapcsolatos szervek működtetése. (Magyar nyelv
értelmező kézi szótár) 

Gondolja át a kép kapcsán a következő összevetéseket!

- Egyéni és/vagy közös szükséglet 
- Szükséglet vagy igény

A folyamat a kép kapcsán hogyan értelmezhető?

Szükséglet megfogalmazás
Motiváció
Szükséglet kielégítés

É

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/sz-4A3C0/szukseges-4D3FC/
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9.1. Érdekérvényesítési technikák gyűjtése példák alapján a tapasztalati szakértők és a
hozzátartozók szemszögéből

Ötletek érdekérvényesítési technikákra 

 

  

 

  

Érdekérvényesítés lépései

Higgy magadban!
Tudd meg, miben van szükséged segítségre! (Határozd meg a problémát vagy a segítségkérés okát)
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Tanulj a problémádról és a jogaidról! (ismeretszerzés, kapcsolatépítés érdekvédelmi szervezetekkel)
Tedd fel a kérdéseidet! (segíthet szakember, tapasztalati szakértő)
Jegyezd le a fontos információkat!
Mondd el a véleményed!

Az érdekérvényesítéshez nélkülözhetetlenek az alábbiak:

tárgyalástechnika
kommunikáció
konfliktuskezelés
arcelemzés
asszertivitás
csoportdinamika
fókusztechnikák
mediáció
önismeret

Az eredményes érdekérvényesítéshez hozzásegít a: 

meggyőzés készsége
magabiztosság
asszertivitás és együttműködés
nyerő-nyerő helyzet létrehozása

Érdekérvényesítés előkészítése:

célok kitűzése (optimális és minimális célok meghatározása)
tárgyalópartner céljai, várható reakcióinak feltérképezése
érvek összegyűjtése
tárgyalási stratégia kidolgozása
tárgyalás menetének megtervezése

Érdekérvényesítés dinamikája:

nyitás
stratégiai és taktikai lépések
előnyök vázolása
fordulópontok
megállapodásra törekvés

Csoportos tárgyalási helyzetek:

előnyök és kockázatok
szerepek kijelölése
szerepek elkülönüléséből származó előnyök
érdekérvényesítést vezető szerepe és felelősége
csoportos döntéshozatali csapdák elkerülése

Kritikus helyzetek:

fenyegetések felismerése
érdekérvényesítési pozíció megvédése
halogatás elkerülése
indulatok kezelése

Gondolja végig a filmek és egyéni tapasztalatok alapján az érdekérvényesítés technikáit!

É
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9.2. Érdekvédelem és érdekérvényesítés fogalma és múltja a fogyatékosságügyi
spektrumban
Érdekérvényesítés fogalma

Az önálló érdekképviselet az igényeink megfogalmazása és az igények kielégítéséhez szükséges támogatások megalapozott meghozatala. (Strodden, lásd
Test és munkatársai, 2005). A saját érdek vagy egy érdekcsoport mellett kiállás.

Mit gondol a képről?  

/Semmit rólunk, nélkülünk!/ 
A képre kattintva a szerző oldalán további információk érhetők el.

Nézze meg a filmet! 

Hogyan definiálják magukat a mozgalom résztvevői?  
Milyen szükségleteket fogalmaznak meg?  
 

Play Video

  

Érdemkérvényesítés néhány történelmi mérföldköve

1973 - "People First" csoport alakul - elsősorban emberek

1973 - A British Columbia konferenciát szervezett

1974 - Kanadában az első "People First" csoport indult a British Columbia-ban

PeopleFirst Hun Cheryl Marie Wade-�lmje önérvényesítésről https://PeopleFirst Hun Cheryl Marie Wade-�lmje önérvényesítésről https://……

https://www.dinf.ne.jp/doc/english/global/david/dwe001/dwe00101.html
https://www.youtube.com/watch?v=-zb4MOZZtzo
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1979 - A Kanadai Közösségi Nevelés Szövetsége önálló érdekképviseleti műhelyt szervezett, amely az elsők között olyan személyek számára készült,
akiket címkével láttak el. Ezek közül az eredeti önfenntartók közül néhányan szövetséget kötöttek: a Kanadai Közösségi Szövetség fogyasztói tanácsadó
bizottsága - a stresszes normalizáció és az intézményi beilleszkedés megszüntetése.

Az USA-ban alakult "The Arc" - a fogyatékossággal élő egyének szülői érdekképviseleti csoportja.

1980-as évek - sok People First csoportot alakítottak ki Kanadában és az USA-ban.

1983 - "Self Advocacy Development Project" elkezdte segíteni az önképviseleti csoportok megszervezését Kanadában.

1990 - A fogyatékkal élők oktatási törvénye (IDEA) javasolja, hogy az érintettek vegyenek részt a jövőbeli tervezésben.

Önérvényesítés Magyarországon

Nézzen utána az Interneten a következő fogalmaknak! 
Önálló Élet mozgalom
Önérvényesítő mozgalom
Rehab Critical Mass
FESZT, SINOSZ, ÉFOÉSZ, MEOSZ, MVGYOSZ, AOSZ, PÉF
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9.3. A képzésen megszerzett tudástartalmak beépítése az érdekérvényesítő
tevékenységekben
Érdekérvényesítés technikáinak felosztása

Tartalom alapján

Jó példa
Elrettentő példa – összehasonlítása
Kérdések
Információk

Forma alapján

Film, vlog – mozgókép
Személyes – jelenlét, megszólalás
Írott – szlogen, blog, beszámoló
Digitális – közösségi felületek

Érdekérvényesítés folyamatának felépítése

Felkészülés és elindulás (végiggondolni)

Csoportok, klubok 
– spontán vagy tematizált 
– Motiváció, fókuszált cél 
– Ismerkedés (érdekek, célok) 
– Közösség szabályai 
– Részcélok és eredménymutatók meghatározása 
– A részcélokhoz rendelt tevékenységek listája
Szerződéskötés (informális vagy formális)
Időterv és forgatókönyv készítése

Lebonyolítás (eseti és folyamatos)

Alkalmak előkészítése
Felelősök, vendégek
Alkalom meghirdetése - kommunikációs csatorna
Több munkaforma alkalmazása
Kommunikáció fajtái
Visszacsatolás a résztvevőktől
Információ rögzítése

Zárás és értékelés (eseti és folyamatos)

Információk szervezett rögzítése
Eredménymutatók ellenőrzése
Visszacsatolás
Emlékek

Gondolatok a nehéz pillanatokra (Fodor Ágnes, látássérült szociális munkás, a VGYKE elnöke)

A kis létszámban működő csoport esetén:  

Kis aktív személyes tag.
Nagyobb online tagság.
Kis lépésekkel haladjuk!
A sikerekből építkezzünk!
A kreatív energia felszabadítja az embert!

Ú Ó

http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/275/EFOP192_UTMUTATO%C3%93%20az%20IKOPban%20mukodo%20onerv%20csoporthoz.pdf
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Letölthető kézikönyv:  ÚTMUTATÓ az Információs és koordinációs pontokon
működő érdekérvényesítési és érdekvédelmi közösségek működtetéséhez

http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/275/EFOP192_UTMUTATO%C3%93%20az%20IKOPban%20mukodo%20onerv%20csoporthoz.pdf
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10. Terepgyakorlati felkészítés
A terepgyakorlat a képzés 36 asszinkron órás idejében történik, melyről  a következő fejezet ad pontos információt.
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10.1. Terepgyakorlat célja, menete, együttműködés a fogyatékosságügyi tanácsadó
mentorral
A fogyatékosságügyi tanácsadó ágazati képzésben a 96 szinkron órát követően kerül sor terepgyakorlatra, mely az elméleti ismeret elmélyítése mellett a
képességek és kompetenciák fokozatos fejlesztésére törekszik. A fogyatékosságügyi tanácsadó ágazati képzésben résztvevők gyakorlati felkészítése
sorában kiemelkedő jelentőségű a terepgyakorlat.

A terepgyakorlat célja

a fogyatékosságügyi tanácsadó szakmai tevékenységhez kapcsolódó gyakorlati ismeretek megszerzése
a képzés során megszerzett elméleti ismereteket a gyakorlatba integrálja a terepen történő hospitálás és aktív tevékenység során a későbbi munka
hatékonysága érdekében jártasságot szerezzenek a különböző szakágakban
biztosítani, hogy a képzés résztvevői szakmai támogatás mellett kerüljenek szembe azokkal a feladatokkal, amelyek elsajátítása csak valódi
helyzetekben lehetséges
megismertetni a képzés résztvevőit a fogyatékos személyekkel kapcsolatos tanácsadói tevékenységgel
fejleszteni a tevékenységhez szükséges készségeket, képességeket
a hivatástudat elmélyítése
segítse elő a folyamatos továbbképzés igényét

 

A terepgyakorlat alapelvei

A gyakorlatot a már aktívan dolgozó fogyatékosságügyi tanácsadó vezetik, akik felkészültek a terepgyakorlat során történő mentorálásra.
A fogyatékosságügyi tanácsadó ágazati képzés résztvevője a terepgyakorlat során köteles betartani a gyakorlatot biztosító intézmény házirendjét,
egyéb működési szabályait, előírásait.
A terepgyakorlat feladatait, súlypontjait, az intézmény sajátosságainak figyelembevételével közösen dolgozza ki a képzés résztvevője a mentorral,
illetve az intézmény vezetőjével.

 

A terepgyakorlat előfeltételei
A terepgyakorlat előfeltétele a fogyatékosságügyi tanácsadó ágazati képzés 96 szinkron órás képzési egységein való részvétel, mely magába foglalja a
terepgyakorlati tájékoztatót.

 

A terepgyakorlat tevékenységei

1. A terepgyakorlati intézmény megismerése.
2. A terepgyakorlati intézmény képzésen résztvevő számára releváns és publikus - dokumentumainak megismerése.
3. Hospitálás a mentor javaslata alapján.
4. A klienssel közvetlen szakmai tevékenység végzése mentori felügyelettel.
5. Program vagy klub alkalom vezetése, saját tervezet alapján.
6. Rendezvényeken, megbeszéléseken való részvétel.
7. A mentorral való megbeszélések, egyeztetések.
8. A szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalatokat bemutató portfólió elkészítése.

 

Teendők hiányzás esetén
A terepgyakorlatról való hiányzás pótlásáról a mentorral kell egyeztetni. A hiányzás pótlására a terepgyakorlati időszakban van lehetőség. Elhúzódó
hiányzás (igazolt hiányzás, pl. orvosi igazolás) esetén, a képzést biztosító intézményt kell írásban értesíteni a várható teljesítési időről.

Portfólió készítés a terepgyakorlatról
A képzés résztvevője a terepgyakorlaton szerzett tapasztalatait portfólióban írja meg, melynek részletezése a következőkben letölthető tájékoztatóban
olvasható. 

Terepgyakorlati tájékoztató dokumentum
A terepgyakorlati útmutató a dokumentumokkal egybefűzve letölthető word formátumban itt.

http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/277/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20a%20FT%20%C3%A1gazati%20k%C3%A9pz%C3%A9s%20terepgyakorlat%C3%A1hoz_2.docx
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10.2. A terepgyakorlati portfólió elkészítése és a megfogalmazott tapasztalatok
integrálása a projektmunkába
A terepgyakorlat bemutatása egy portfólió elkészítésével történik.   

Formai követelmények

A/4-es méret
12-es, Ariel betűtípus
szimpla sortávolság
2,5-es margó

Tartalmi felépítés

1. Fedlap - alapadatok
2. Tartalomjegyzék
3. Jelenléti ív – értékelés: A terepgyakorlati - mentor által aláírt - jelenléti ív. (1. sz. melléklet)
4. A terepgyakorlati jellemzés, értékelés, melyet a mentor készít el
5. Intézmény bemutatása – rövid, 1 oldal
6. 5 db részletes hospitálási napló (2. sz. melléklet),
7. Rövid reflexiós napló: 5 db terepgyakorlati tevékenység kimondottan szakmai szempontú elemző bemutatása kliens jellemzéssel írásos

önértékelése, amelyben rögzíti a tapasztalt nehézségeket, kihívásokat, sikereket, reflektál az átélt tanulási folyamatra, szakmai előmenetelre (pl.
módszerek, eszközök használatának változása).

 A terepgyakorlat dokumentum mellékletei

1. melléklet - Jelenléti ív és mentor értékelőlap
2. mellékelt - Hospitálási napló

A portfólió leadása

A portfóliót a Moodle adott kurzus felületének kijelölt helyére kell feltölteni Word formátumban, egyetlen dokumentumba összefűzve.  

 

A terepgyakorlat értékelése

A portfólió a képzést tartó intézmény oktatóinak feladata a mentori értékelés figyelembe vételével, amely a teljes képzés értékelésébe beszámít.

A terepgyakorlat nem teljesítésének következménye

A terepgyakorlat végén a nem teljesült óraszámok és/vagy a portfólió hiánya esetén a képzés befejezetlennek tekintendő, szakmai végzettséget igazoló
okirat nem adható át.

A terepgyakorlat integrálása a projektmunkába és a képzésbe
A terepgyakorlaton megszerzett szakmai tapasztalatok és megbeszélések eredményei beépíthetők a fogyatékosságügyi tanácsadó munka megkezdését
támogató munkaterv elkészítésébe. A képzés zárásán bemutatásra kerülő projekttermék részét képezheti pár kockában a projektmunkát megalapozó
terepgyakorlati tapasztalat.

http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/278/1.%20mell%C3%A9klet_jelenl%C3%A9ti%20%C3%ADv%2C%20mentor%20%C3%A9rtk%C3%A9el%C5%91lap-FT%20%C3%A1gazati%20k%C3%A9pz%C3%A9s.docx
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/278/Hospit%C3%A1l%C3%A1si%20napl%C3%B3.docx
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11. Terepgyakorlat
A terepgyakorlat a már aktívan dolgozó fogyatékosságügyi tanácsadók mentorálási tevékenysége mentén zajlik. 
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12. Terepgyakorlati tapasztalat
A fogyatékosságügyi tanácsadói munka során a kliensek különböző élethelyzetekkel érkeznek, amelyeket vele együtt kell feldolgozni és az egyén
számára, a lehető legjobb megoldáshoz vezető utat megmutatni, ahhoz a szükséges információkat biztosítani. Ehhez a feladathoz a 2. a 4. és az 5.
ponthoz tartozó digitális tartalmak információinak alapos ismerete szükséges.  

Alapelvek

a Szociális Munka Etikai kódexének betartása (http://www.3sz.hu/sites/default/files/Etikai.pdf)
a probléma egyedi megértése - a kliens egyedi helyzetét és körülményeit kell megérteni, megismerni,
a cselekvés alapja– a megértésen, a következtetések levonásán keresztül hatékony, problémamegoldó terv, javaslat összeállítása, amely a megoldásra
összpontosít és támogatja a kliens önállóságát. 

A szakszerű tanácsadáshoz szükséges a probléma megértése, kifejtése, tényszerűségének megállapítása, az alap probléma feltárásával a kiindulási pont
meghatározása, a megoldáshoz vezető feladatok időrendi bontása, valamint ezen cselekvés sorozat a kliens számára befogadható módon történő átadása. 

http://moodle.fszk.hu/mod/book/view.php
http://www.3sz.hu/sites/default/files/Etikai.pdf
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12.1. A terepgyakorlat tapasztalatai

Az esetek megoldásának folyamata 

1. A probléma felismerése.
2. A probléma jellemzőinek, lényegének meghatározása.
3. A megoldásokra vonatkozó javaslatok kidolgozása.
4. A talált alternatívák közül, az optimális kiválasztása (klienssel együtt).
5. Az optimális megoldáshoz szükséges információk biztosítása.

Az Esetgyűjtemény az Információs és Koordinációs Pontokon működő fogyatékosságügyi tanácsadók gyakorlatából című kiadványban a már
aktív fogyatékosságügyi tanácsadók eseteiről olvashatnak tematikus formában. 

Az Esetgyűjtemény alapján kérem, hogy gondolja végig, mit csinálna a következő helyzetben!

1. Eset: Az Információs és Koordinációs Pontba érkezik egy 21 éves középsúlyos értelmi fogyatékos (Down-szindrómás) fiatal, túlsúlyos hölgy az
édesanyjával, hogy a nappali ellátásban kapjanak segítséget. Az édesanya rendszeres nappali ellátást keres, hogy munkát tudjon vállalni. A fiatal hölgy
alapvetően kedves, viszont bizonyos körülmények hatására, viselkedészavar lép fel, amikor agresszíven kommunikál és verekszik. A mindennapokat
érintő ellátás mellett további szolgáltatásokat keresnek a fiatal hölgynek a szabadidős tevékenységének kialakítására, amiben hangsúlyos szerepet kap az
egészséges életmód kialakítása.

2. Eset: Az Információs és Koordinációs Pontba érkezik egy 40 éves,  autóbalesetben nemrég  mozgássérültté vált kerekesszékes hölgy, aki a parkolási
igazolvány igénylését szeretné intézni. Csak nemrég ismerte meg ezt a lehetőséget, és az ügymenetben kér segítséget.

http://moodle.fszk.hu/brokenfile.php#/338/user/draft/62859592/EFOP192_Esetgyujtemeny_az_IKOP_FT_gyakorlatabol_2020%20%281%29.pdf
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12.2. A terepgyakorlat vezetés szempontjai
A terepgyakorlat-vezetés célja
A terepgyakorlat célja, hogy a terepgyakorlaton résztvevő felkészüljön a szakmai munka mindennapi tevékenységére, megismerje a munkavégzésének
gyakorlati módszereit, eszközeit. 

A képzés során a tanulás tartalma mellett jelentős szerep jut a tanulás folyamatának. 

Paul Moxnes (1984) a tapasztalaton keresztüli tanulás négy stádiumát írja le:

1) Cselekedet, konkrét tapasztalat.  
Mi történik? 

2) Megfigyelés, reflexió és elemzés.  
 Mi történt? Miért történt? Mit jelent ez? 

3) Absztrakció, általánosítás és értékelés.  
Milyen következtetést lehet levonni? Mi volt a jó, vagy hasznos? Mi az, amit tanultam? 

4) Az újabb cselekvés módosítása a tapasztalatban megtanultak alapján.  
Hogyan tudom használni, amit megtanultam? Most mit teszek? 

(Forrás: https://szoc.sze.hu/images/e_kiadvanyok/terepgyakorlatok_konyve/terepgyakorlatok_konyve_vegleges.pdf)

Teregyakorlat-vezetői feladat

professzionális, mindennapokban alkalmazható tudás biztosítása
szakmai öntudat kialakítása, támogatása
adminisztrációs tevékenységek kialakításának támogatása

https://szoc.sze.hu/images/e_kiadvanyok/terepgyakorlatok_konyve/terepgyakorlatok_konyve_vegleges.pdf
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13. Konzultáció a projektmunkához
Projektek általános célja

Folyamat, munka, végtermék, csapat, ütemezett, kidolgozott terv.
Mérföldkő, munkamódszerek, termék, szolgáltatás, cél- és időkeret.
Újszerű létrehozása, célok, célcsoport meghatározása, felelősök, feladatok kiosztása, időintervallumok meghatározása.
Kutatás, összefogás, szemléletformálás, költségvetés, fenntartás, hosszútávú tevékenység, ötletelés.
Projektfázisok, ötlet és megvalósítás, külső kontroll, produktummal zárul.
Erőforrások, fokozatos kidolgozás.
Közös cél, egyszeri alkalom (eleje, vége), hosszú és rövidtávú lehet.
Több lépésből épül, projekten kívül álló emberekkel termékmegosztás.
Neurodiverzitás, differenciálás, feladatválasztás (igény és tapasztalat).
Együttműködés, együtt gondolkodás, lehetőségek felkutatása.
Szinergikus hatás, nagyobb teljesítmény együtt.
Szabályozottság, ellenőrizhetőség, reflexió, folyamatos feedback, visszaellenőrzés.
Knowhout, kiterjeszthetőség, megosztás, KF, utánkövetés.
Fentarthatóság.

A projektek lényege
Project Management Institute (PMI) 

előre definiált célok
ésszerűen megválasztott, erőforrás
tevékenységek sorozata

A fogyatékosságügyi tanácsadó ágazati képzéshez kapcsolódó projektmunka

A projekt célja
A fogyatékosságügyi tanácsadó ágazati képzéshez kapcsolódó projektmunka célja a későbbi egyéni szakmai munka alapjainak előkészítése, melyet az
eddig megszerzett elméleti ismeret és a terepgyakorlaton szerzett tapasztalatok képeznek. 

A projekt megvalósítása
1) A projektmunka keretében elsőként a képzésen résztvevő személyek kiscsoportban dolgozva készítik el a saját munkájuk
megkezdésének munkatervét, melyhez a csoporttagok ötletei, kérdései adnak segítséget. 

2) A projekt második termékeként kiscsoportban egy esemény pontos tervét vagy egy helyi szolgáltató tartalmának fogyatékos személyek
valamelyik kommunikációjához illeszkedő változatát elkészítik.

A projektre a képzésben 24 asszinkron óra áll rendelkezésre. 

A kész projektről egy rövid min. 5 diából álló előadásanyag összeállítása szükséges, mely a képzés utolsó alkalmán, a projektünnepen kerül bemutatásra
a 2-es projekttermékkel együtt.  

A munkaterv javasolt elemei

adatgyűjtés együttműködőkről
kliens felkutatás tervezése a helyi adottság és a terepgyakorlat tapasztalata alapján
tanácsadói munka beépítése a helyi szakterületi, szolgáltatói rendszerekbe

A munkaterv dokumentuma: http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/272/FT%20projektmunka%20munkaterv.docx 

http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/272/FT%20projektmunka%20munkaterv.docx
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14. Projektmunka
A projekttájékoztató és a konzultáció (8. pont - Konzultáció a projektmunkához) alapján egyéni és/vagy kiscsoportban készülnek a fogyatékosságügyi
tanácsadói munka megkezdéséhez a munkatervek. Ezentúl a projektfeladat része egy szolgáltatás tájékoztató anyagának fogyatékos személyek számára
megfelelő, valamelyik kommunikációs formával történő átalakítása. 
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15. Szemléletformálás
Az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításának legfőbb feltétele a társadalmi elköteleződés a fogyatékosság területén megjelenő hátrányok csökkentése
érdekében. A fogyatékos személyek akadálymentes társadalmi részvételének fő akadálya lehet a többségi társadalom kirekesztő szemlélete is.

A fogyatékosüggyel kapcsolatosan az emberek megismerkednek a fogyatékos személyek életét érintő kérdésekkel, sikerekkel és nehézségekkel.
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15.1. A szemléletformálás célja, módszerei, eszköztára

A szemléletformálás célja:

A szemléletformáló tevékenység végzése mindig tudatos tevékenység, mely során fő célunk, hogy pontosan megfogalmazott üzeneteket közvetítsünk, és
így támogassuk az emberek fogyatékos személyekkel való együttműködését, a velük kapcsolatos helyzetekhez való pozitív hozzáállást. Ismernünk kell,
hogyan épül fel és működik általában az attitűd, hol tudunk csatlakozni, mik befolyásolhatják a szemléletünket. 

A szemléletformálás fogalma és irányultsága

A szemlélet szinonimája a nézőpont, megközelítés, hozzáállás, viszonyulás, vagyis valamivel kapcsolatos véleményünk. A norma keretein belüli
tartalmakhoz való viszonyulás, melyeket már jól ismerünk, megszoktunk, nem okoz különösebb problémát, ellenben az aktuális normán kívül eső
területektől idegenkedhetünk. A normától való eltérés bizonytalanságot okoz a megszokott helyzetekben, mert nem ismerjük a működését. Az
ismerethiány idegenkedést eredményez, vagyis az elfogadás gyengülését vagy hiányának kialakulását. 

Az attitűd, amelynek szinonimája a szokás, a viselkedés, a magatartás, a hozzáállás, a viszonyulás, Allport (1979) megfogalmazásában pontosan a
tárgyakra és helyzetekre adott egyéni reakció irányítójaként szerepel, vagyis egy mentális készenléti állapot. 

Az attitűd három elemből épül fel. 

Az első elem a kognitív összetevő, amely meghatározza a tárgyakhoz, helyzetekhez való viszonyunkat az arról meglévő tudásunk, ismeretünk alapján.
Ez a tudás sohasem egyetemes, hanem a mi általunk objektívnek, elfogadhatónak vélt tudás. 
A második elem az úgynevezett affektív összetevő, amely a céltárgyra vagy helyzetre adott kedvező vagy kedvezőtlen érzésünk. 
A harmadik elem a konatív összetevő, amely az attitűd tárgyával vagy a helyzettel kapcsolatos viselkedésünket határozza meg (Budaváry-Takács,
2011).

Ennek a szerveződése lehet - többek között - a fogyatékosságügyben a következő:

kognitív összetevő: sztereotípia
affektív összetevő: előítélet
konatív összetevő: diszkrimináció

A szemléletünket befolyásolják a bennünk működő szelektív szűrők. Ezek befolyásolják, hogy figyelünk-e az adott témára, hogyan viszonyulunk ahhoz.
A szűrők segítenek, hogy már átélt helyzetben gyorsan tudjunk reagálni. 

Szűrők fajtái megjelenési formáik szerint az adott egyénnél: 

tudás, amit már megismert,
tapasztalás, amit már átélt,
hit, nézet, amiben hisz,
kultúra, amelyben felnőtt.

 Szűrők fajtái megjelenési idő szerint:

explorációs fázis: A témával kapcsolatosan a figyelmi szakasz előtt hozunk döntést, hogy érdekel-e a téma vagy sem.
szelektív figyelmi fázis: A téma ugyan érdekes, de az egy időben érkező különböző ingerek kioltják egymást. Például érdekel egy műsor, de ha
beszélnek hozzám, nem tudom mi történt pontosan a műsorban.
megértési fázis: A témára tudtunk figyelni, viszont valamilyen megértést akadályozó körülmény miatt azt nem tudjuk befogadni.
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elfogadási fázis: Amikor megértjük a témát, akkor még mindig lehetséges, hogy a szűrőink által nem tudjuk elfogadni azt.

A szűrők tudat alatt működnek, nagyfokú tudatosság szükséges, hogy a szűrők működését kis mértékben befolyásolhassuk. Ennek megfelelően hatással
van a sztereotípia és az előítélet kialakulására. 

A szemléletformálás az a tevékenység vagy tevékenységsorozat, amely az érintett személy vagy csoport adott témához, személyhez, dologhoz való
hozzáállását, viszonyulását valamilyen mértékben befolyásolja vagy módosítja.

A fogyatékosságüggyel kapcsolatos szemléletformáló alkalmak céljai: 

a résztvevőket saját élményeiken keresztül megismertetni a témával,
pontos üzeneteken keresztül az elfogadást, a közösségi érzést kialakítani, valamint
a mindennapokban használható tudást, együttműködési praktikákat bemutatni.

A különböző szemléletformálást végző személyek eltérő célok mentén dolgoznak. Az általános információnyújtáson túl megjelennek kimondottan az
együttműködésre vagy kommunikációra specializálódott személyek. Szerepükben is igen eltérőek lehetnek a résztvevők, például tapasztalati szakértő,
szakember, segítő, családtag. Létszámát tekintve az egy főtől a csoportos foglalkozás vezetéséig minden forma megtalálható közöttük.

A szemléletformáló tevékenység változatosságát meghatározza: 

a téma,
az üzenet,
a célcsoport, akikkel foglalkozunk,
a saját kompetenciánk a témában és a szemléletformálással kapcsolatosan,
az általunk ismert módszerek,
a rendelkezésünkre álló személyi- és tárgyi feltételek.

A szemléletformálás feltételei

A szemléletformálás tudatos, tervezett tevékenység. Ennek mentén a terv elkészítéséhez először áttekintjük a kereteinket, lehetőségeinket. 

A szemléletformálás sikerének elemei, melyeket meg kell határoznunk:

1. a téma vagy üzenet
2. szemléletformálásban kompetens személy
3. szemléletformálás célcsoportspecifikus, időbeli és lokális behatárolása
4. a szemléletformálás során alkalmazandó módszerek, munkaformák
5. személyi- és tárgyi feltételek biztosítása
6. a szemléletformálás folyamatának tudatos építése
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1. Téma, üzenet

A szemléletformálás célja a célcsoport számára egy vagy több üzenet közvetítése az érintett témával kapcsolatban. Pontosan megfogalmazott üzenet az,
amely instant formában beépül és hosszútávon mélyebb és szélesebb hatást ér el a célcsoportban. Az üzenetet mindig a célcsoport által használt és értett
nyelvi kódon adjuk át, hogy maga az üzenet a téma ismeretének érzetét biztosítsa. Sok szempontból lehet a nyelvi kód eltérő, például a korosztálytól
vagy a képzettségtől. Másként fogalmazunk egy óvodai csoportnak és másként egy középiskolás szemléletformáló alkalmon. 

Nézzünk egy példát: a téma és ahhoz pontosan megfogalmazott üzenetek:

Témánk: hallássérült személyekkel való együttműködés

Üzenetek:

Gondoskodjon arról, hogy megfelelő látási viszonyok legyenek!
Biztosítson jó szájról olvasási képet!
Biztosítsunk a hallássérült személlyel történő kommunikációhoz megfelelő környezetet!

2. Szemléletformálást végző személy kompetenciája 

A szemléletformálást végző személy az, aki a szemléletformálás témáját (ebben az esetben a fogyatékosságügyet) a
célcsoportra adaptáltan olyan módon mutatja be, hogy azáltal a célcsoport attitűdjének eltérő összetevőiben
változást hoz. A munkája során figyelembe veszi a résztvevők igényit, szükségleteit és azok alapján alkalmazza vagy módosítja módszerét és eszközét,
hogy a kitűzött céljai megvalósuljanak (az üzenet célba érjen). Szemléletformáló személy lehet tapasztalati szakértő, szakember, családtag, fogyatékos
személlyel kapcsolatban álló személy. Fontos, hogy a különböző szempontból szerzett tapasztalatokat, megismert információkat tudatosan adja át.

A szemléletformáláshoz a témával kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudás szükséges, mindemellett rendelkezzen alapvető ismeretekkel a
fogyatékosság fogalomrendszeréről, legyen képes az élete során szerzett tapasztalatok és begyűjtött ismeretek tudatosítására. Ez azért is elvárás,
mert ellenkező esetben, ha valaki csak felületes tudással vagy ismeretek nélkül kezd bele a szemléletformálásba, éppen ellenkező hatást ér el és negatív
benyomást kelt az esemény résztvevőiben. 

A szemléletformáló személy esetében előnyös, ha tréneri készségekkel rendelkezik, szükséges az empátia, fontos a helyzetfelismerés és a megfelelő
reagálás, a problémamegoldó és a jó kommunikációs készség. 

A szemléletformáló személy egyik értéke a hitelessége, továbbá hasznos személyiségvonás lehet - a teljesség igénye nélkül - a magabiztosság, a
nyíltság, a türelem, a humor, a vállalkozó szellem, a kitartás, a dinamizmus, az interaktivitás, a felelősségvállalás, a szerepmegtartás, bizonyos
helyzetekben a háttérbe vonulás. Továbbá szükséges az alázat, türelem, kedvesség. 

3. A szemléletformálás célcsoportspecifikus, idői és lokális behatárolása 
A szemléletformálás megkezdése előtt mindenképpen egyeztetni kell annak kereteit. 
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A célcsoport kapcsán a következőket érdemes ismerni:

létszám,
korosztály,
összetétel,
előismeret vagy
érintettség a témában,
motiváció.

A megrendelő lehet a célcsoport része vagy kívülálló, aki az aktív tevékenységben nem jelenik meg. A megrendelő adja a szemléletformálási
tevékenység keretét, így kulcsfontosságú a vele való egyeztetés, folyamatos együttműködés.

Az offline helyszínnel kapcsolatosan nélkülözhetetlen információ: méret, felosztás, fedett/szabad tér, szeparált/integrált a többi térrel, helyszín által
biztosított berendezések, egyenlő esélyű hozzáférés, balesetvédelem. Részben online lehet például a szemléletformáló alkalom, ha egy tapasztalati
szakértőt online eszközzel vonunk be a foglalkozásba. Az online térrel kapcsolatos nélkülözhetetlen információk: platform és lehetőségei, kép- és
hangátvitel, létszámnak megfelelő megjelenítés, megosztási lehetőségek.

4. A szemléletformálás során alkalmazandó módszerek, munkaformák

A szemléletformálás széles módszertárat használ a tréneri munkához hasonlóan. A módszerek és munkaformák megválasztását mindig az előző pontban
részletezett keretek szabják meg. Egy szemléletformálási alkalmon belül, a célunknak megfelelően többféle módszer is alkalmazható. 

Néhány példa a módszerekre:

előadás, mesélés, elbeszélés
elemzés (film, hangjáték, mese, történet)
esetfeldolgozás
fogalomalkotás, fogalomgyűjtés
magyarázat, értelmezés
kérdés-felelet (pl. villámkérdések – 20 kérdés)
vita, mediálás
feladat, játék
szimulációs helyzet (pl. életvezetés, sport)
szemléltetés
szerepjáték
projektmunka
otthoni munka
közös élményű alkotás (pl. rajz, festés, ragasztás, vers vagy történet írása)
közös zenélés, éneklés

Résztvevők létszáma alapján:

egyéni munka
páros munka
csoportmunka (kis csoport, nagy csoport)
frontális (a foglalkozást tartó személy által irányított foglalkozási forma, melyben a részvevők párhuzamosan végzik ugyanazt a tevékenységet)

5. A szemléletformálás személyi- és tárgyi feltételei
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A tárgyi feltételek egyik csoportját a már említett tréneri eszközök adják, a másikat a témánk speciális eszközei. 

tréneri eszközök témaspecifikus eszközök

film
hanganyag
poszter, kép, roll-up
rajz
szöveg
mese

segédeszközök (hosszú bot, fényjelző)
segítő vagy terápiás állat
képernyőolvasó szoftver (Jaws for Windows, NVDA)
kisegítő lehetőségek okostelefonra (TalkBack - Android,
VoiceOver-IOS)
appok (önálló életvitel, AAK-ra Fel!)

A személyi feltételeket is a szemléletformálás keretei szabják meg. Például hányan lesznek a célcsoportban, egy csoportban tudunk dolgozni, vagy
bontásban, mennyi idő áll rendelkezésünkre. Sokszor dolgoznak szemléletformálás során forgó rendszerű kiscsoportokban, ahol egynél több, legtöbbször
3-5 személy vezeti, moderálja a feladatokat.

6. A személetformálás folyamatának tudatos építése

A tevékenység három fázisra bontható (előkészület, megvalósítás és a lezárás), amelyek mindegyike további részegységekből épül fel. Fő szempont a
tudatos tevékenységfolytatás. 
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15.2. Szemléletformálás tervezése eltérő célcsoportokra

Óvodás korosztály (4-7 évesek)

  Az óvodás korosztály fő tevékenysége a játék, hát játsszunk velük! Szervezzünk számukra cselekvéses szemléletformáló feladatokat. A gyerekek az
óvodában a funkcionális játékok (pakolós, rakosgatós) mellett szerepjátékokat (pl. főzős, eladós), konstruáló (építő) és szabályjátékokat játszanak.
A szemléletformáló alkalmat érdemes a már ismert gyermeki játékokhoz igazítani. Mindehhez fontos az óvodai napirend és a csoportszoba tereinek
megszokott helyeihez illeszkedő kihasználása. Például a csoportbeszélgetést érdemes a megszokott közös kör területén megvalósítani. 

Az óvodás korosztályban általában a beszéd – amely a gondolkodás kifejezőeszköze - ugrásszerűen fejlődik, amely a gondolkodás kifejezőeszköze. A
kiscsoportos gyermekekre a szituatív beszéd (amit csinál, azt tudja elmondani), míg a nagycsoportos gyermekekre a kontextusos beszéd jellemző. A
kontextusos beszéd esetén már nincs szükség a konkrét cselekvésre, hogy a tapasztalatait mondatokba foglalja. 

Érdemes olyan játékokat vinni a szemléletformáló alkalomra, amit már ismernek, így az újszerű megvalósításra figyelnek majd. Például a boltos
szerepjátékban  vihetünk illatmintákat műanyag tárolóban, ami alapján venniük kell valamit. A szemüket eltakart gyermekek a vásárlók és ha
megtalálták, amit venniük kell, jelentkeznek. Ha ügyes a csoport, akár a kijelölt pénztárig is eljuthatnak, ahol megveszik a terméket. 
A konstruáló játékok sora végtelen, hisz minden építő játék jó lehet a különböző sérülésspecifikus feladatok kipróbálására. Például Lego, Duplo, Jenga,
Babilon, Csillagépítő, óriás korongépítő, Babi építő, vagy ügyesebbeknek Pötyi kirakó használata eltakart szemmel hang irányítással, vagy hang nélkül
az utasítás szájról olvasásával, vagy csak egy perspektívából látható fotó segítségével, vagy csak lábbal építéssel. 

Néhány szempont: 

Gyűjtsünk információt az óvodás csoportról (érdeklődés, szokások, érintettség a témában), a helyszínről.
Az üzenetünket fogalmazzuk meg az óvodások nyelvén!
Válasszunk olyan játékokat, szituációs feladatokat, amik az üzenet megértését segítik.
A kiválasztott feladatokat szabjuk a helyszínre és az időkerethez!
A feladatokat állítsuk sorrendbe (pl. fokozatosság, általánostól a pontos információig vagy fordítva).
A tevékenységünk egyben példamutatás lesz, amit az óvodások követnek, ezért figyeljünk a mozdulatainkra,
mondatainkra!
A kiválasztott feladatokhoz nézzük át, hogy a személyi és tárgyi feltételek megvannak-e. Vonjuk be az óvónőt a
tervezésbe, így rá is számíthatunk a foglalkozás során, és így elő is tudja készíteni a csoportot.
A foglalkozási tervet érdemes egyeztetni az óvónővel, aki jól ismeri a csoportot.

Foglalkozási terv

A következő foglalkozási terv egy integrációs feladatot mutat be, ahol egy kerekesszékes kisgyermek érkezik a csoportba. A foglalkozás során kb. 5-10
perces feladategységekkel dolgozunk, hogy a gyermekek figyelmét folyamatosan lekössük. Egyszerű, jól érthető üzenetet közvetítünk a
szemléletformálás során. A hangsúly az együttműködésen, a közösségi élményen van.

Integráció támogatása

Korosztály: óvodai vegyes csoport

Foglalkozás ideje: max. 40 perc (a gyermekekhez igazítottan)

Téma: kerekesszékes kisfiú érkezik a csoportba, felkészülés

Üzenet: Ugyanúgy gyerekek vagyunk! Együtt játszunk. 

Feladat Idő Módszer Eszköz Megjegyzés

Bemutatkozás

Mi a neved, mi a jeled?
2 p csoportmunka - -

Gyermek kerekesszék
megismerése

Hoztam egy eszközt,
megmutatom. Ki tudja mi a
neve és mire jó?

3 p
csoport-
beszélgetés

gyerek méretű
kerekesszék

Időt kell hagyni, hogy
megtapogassák, körbejárják.
Legyünk figyelmesek, nehogy
baleset legyen belőle, pl. valaki
becsípi az ujját.
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Szituációs helyzet

Ki ült már ilyenben? Mire kell
figyelni? Most kipróbáljuk a
közlekedést vele a szobában.
Figyeld meg, mi könnyű, mi
nehéz!

15 p egyéni munka
gyerek méretű
kerekesszék

Ha ügyesebb gyereket látok,
feladatot kérek tőle, pl. hozd ide a
polcról a könyvet, ezt a játékot tedd
el, teríts meg ebédre. Ha a feladat
nem megy, segítséget kaphat egy
társától.

Feladatlap a munkafüzetből

Aki végzett, az asztalnál tud az
óvónénivel egy összekötős és
egy színezős feladatot csinálni.

szimuláció
alatt

egyéni munka feladatlapok az
óvodás
munkafüzet-ből

Az óvónő bevonása segít, hogy ne
legyen unatkozó gyerek. A gyerekek
a feladatlapokat a várakozás ideje
alatt töltik, ha szükséges, akkor
majd később vagy otthon befejezik.

Nehézségek és megoldások

Sorba megyünk, mondd el, mi
volt nehéz, mi volt könnyű?

 

Ha végig mentünk kérdezzük
meg, hogyan oldanák meg a
nehézséget.

10 p közös
megbeszélés

- Az óvónő segít a megbeszélésben.
Fontos, hogy megszólaljon, mert a
következő egységet ő vezeti.

 

A nehézségek megoldási javaslatait
ki is próbáljuk azonnal.

Az új kisfiú érkezésének
bejelentése

Az óvónéni elmesélte nektek,
hogy érkezik egy kisfiú, akit
X.Y-nak hívnak. Szerintetek
hogyan tudnánk fogadni?
Miben lehet segítségre
szüksége?

Segítsünk-e, ha nem kéri?

Miben vagyunk egyformák?

10 p közös
megbeszélés

- Az óvónő elmeséli, hogy jön egy új
kisfiú, aki kerekesszékben ül. Így
közlekedik, amit most a csoport
kipróbált.

 

Üzenet megerősítése: A
segítségnyújtás ötleteit ismételjük.

Az azonosságokat is ismételjük.

Általános iskola alsó tagozatos korosztály (7-11 évesek)

  Az általános iskola alsó tagozatán az életkori övezetnek megfelelően még igen eltérőek a tanulók képességei. Első osztályban még a tanulók többsége
olvasni tanul, így az első félévben még nem tud olvasni, a második félévben vagy akár a második osztályban már tud, de igen megterhelő lehet számára.
A harmadik és negyedik osztályban viszont már az olvasási készség fejlődése miatt, több írott információt képesek befogadni a tanulók. Ugyanígy az
első évfolyamon a tanulók csak a megélt élményeket, látott dolgokat fogadják el, míg harmadik, negyedik osztályban már a tapasztalatok mögé néznek,
érdekli őket, hogyan működik a világ. A szemléletformáló alkalomra így a feladatok mentén az összefüggés meglátását segítő magyarázattal,
összegzéssel érdemes készülni. Az iskola alsó tagozatán a tanuló feladattudata fejlődik, vagyis az első évfolyamon szükséges a munkavégzés teljes
felügyelete, míg a negyedik osztályra a tanulók önálló munkavégzése mellett az önellenőrzés is elvárható. 

A fegyelmezettség az általános iskola alsó tagozatán már megfigyelhető, viszont a szemléletformáló alkalom mozgásos, kreatív feladatai lazítják a
megszokott fegyelmezettséget. Ilyenkor motiváló fegyelmezést érdemes alkalmazni, például egy ritmus letapsolását mutatjuk meg a kezdés időszakában,
és arra kérjük a csapatot, hogy ha bármikor meghallja a tapssort, tapsolja vissza. Ez kihívás, és pozitív motivációt adó feladat, miközben mindenki
megáll és figyelme újra rendeződik. 

Számukra az iskolai órák időtartamához igazodva, 45 perces keretekben érdemes szemléletformáló foglalkozásokat tervezni (pl. 45 perc, 2x45 perc).
Viszont a koncentrált figyelmük kb. 15 perc, így az órai 45 perc alatt változatos figyelmi terhelést kell biztosítanunk. Például egy puzzle kirakó
koncentrációs feladata után mozgásos feladatot érdemes adni. 

Néhány szempont: 

Gyűjtsünk információkat a tanulókról (pl. érdeklődési kör, előismeret, érintettség a témában), a helyszínről!
Fogalmazzuk meg a szemléletformálással kapcsolatos üzenetünket az iskolások nyelvén!
Állítsunk össze egy a tanulók számára motiváló, változatos feladatsort!
Az összeállított feladatokat alakítsuk a személyi, időbeli és helyszíni keretekhez!
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A feladatok összeállítása során vegyük figyelembe a fokozatosságot!
Olyan feladatokat tervezzünk, amelyekben hitelesen tudunk működni, mert a tevékenységünk példa lesz a tanulók
számára!
Tekintsük át, hogy a személyi és tárgyi feltételek megvannak-e, igazítsuk azokat a feladatokhoz!
A foglalkozás tervét egyeztessük a szervezővel!

Foglalkozás terv

A következő foglalkozásterv az oktatásban szokásos 45 perces időkeretet veszi figyelembe. Az osztály 23 fős létszámához
igazodva 3 állomásos forgórendszert működtetünk, ahol a résztvevők különböző játékos szituációs helyzetek mentén ismerik
meg az együttműködés alapszabályait. A feldolgozás során kérdésekkel támogatjuk a megszerzett ismeretek
összefüggéseinek észrevételét és megértését. A kiadvány második egységének 2. Szituációs gyakorlatok című fejezet elején
találhatók a feladatokhoz használható általános kérdések, amelyeket mi is használtunk.

 

Forgó asztalok

Korosztály: általános iskola alsó tagozat

Foglalkozás ideje: 2x45 perc - 2 környezetismeret óra

Téma: együttműködés fogyatékos emberekkel (látássérülés, hallássérülés, értelmi fogyatékosság)

Üzenet: Kommunikáljunk érthetően! Biztosítsunk jó szájról olvasási képet! A személy számára tegyük biztonságossá a körülményeket! Minden változást
közöljünk velük! Az értelmi fogyatékos embernek tegyük érthetővé a szabályokat!

Feladat Idő Módszer Eszköz Megjegyzés

Tájékoztatás

Miért érkeztünk, hogyan épül
fel az alkalom, mik a közös
szabályok.

7 p csoport-munka - -

Filmvetítés

Így neveld a sárkányod –
filmelőzetes

Mit vettél észre a szereplőkön?

Milyen megoldásokat láttál?

10 p csoport-munka
számítógép,
kivetítő,
hangtechnika, film

Cél, hogy a résztvevők rájöjjenek, hogy a
hátrány jó megoldásokkal előnnyé
formálható.

Fogalomtisztázás és
csoportalkotás

Hallottam, hogy
környezetismeret órán
beszélgettetek a
fogyatékosságról, a fogyatékos
emberekről.  Mit gondoltok
erről a témáról, mire
emlékeztek?

A válaszokért színes lapot kap
minden gyerek.

10 p
csoport-
beszélgetés

tábla, íróeszköz,

kis színes lapok 4
színben a
csoporttagok
számának
megfelelően,
véletlen-szerűen
kiosztva

Minden választ beemelünk, közben a
fontosabb fogalmakat csoportosítva.
feljegyezzük. Csak a pontosan használt
fogalmakat írjuk fel. Játszható post-it
ragasztással is.

 

Minden gyerek kapjon egyenlő arányban
színes lapot, amely a csoportba rendeződést
szolgálja.

Csoportba rendeződés az
azonos színű lapok alapján és a
munkafüzet kiosztása

3 p csoportmunka
az általános iskolai
munkafüzetek

A csoportba rendeződés idői nyomással
történjen (pl. 10-ig számolás vagy zene
lejátszása)
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1 asztal (látássérülés):

- aláíró keret segítségével név
felírása a munkafüzet elejére

- tárgyak párosítása

- illatfelismerés

15 p és
2X15 p

egyéni- és
csoportmunka

1 db aláíró keret

2 doboz párosítani
való

A feladatok során a látássérüléssel
kapcsolatos tapasztalatok megbeszélése
röviden.

2 asztal (beszédsérülés):

- Mit mooooond?

- Nem forog a….

15 p és
2X15 p

egyéni- és
csoportmunka

munkafüzet-ben
képek, nyelvtörők,
cukorka

A feladatok során a beszédsérüléssel
kapcsolatos tapasztalatok

megbeszélése röviden.

3 asztal (KÉK?):

- Csodabolt

 

- Közmondások kicsit másként

15 p és
2X15 p

egyéni- és
csoportmunka

kártyák,
pénztárgépek,
füzetben képek,
mondatok,

A Csodabolt játékban a szabály felismerése
mellett rendszeresen kérdezzük meg, hogy
érzik magukat. Eleinte izgalmas, majd
egyre frusztrálóbb lehet. Ebből az érzelmi
helyzetből jól levezethető a szabályismeret
hiányának érzelmi terhe.

Záró gondolatok

szájjal festés közben
(mozgássérülés)

15 p közös beszélgetés kifestő a munka-
füzetben,

ecset, festék, az
ecset végére
folpack,

Minden asztalnál festenek.

Az üzenetek ismétlése, erősítése fontos.

Általános iskola felső tagozatos és középiskolás korosztály (12-18 évesek)

Az általános iskola felső tagozatos és középiskolás korosztályai a kamaszkoron és a felnőtté váláson mennek át, amely a felnőttekről való leválással és
a kortárscsoporthoz igazodással telik. Vagyis az a „menő” diák, akit a többiek követnek valamilyen okból. Gondolkodásuk az absztrahálás szintjén van.
Egyre több feltevést fogalmaznak meg, melyeket később megerősítenek és akár cáfolnak is. Érdeklődnek a szabályok, erkölcs és norma témája iránt,
és egyben felmérik a felnőttek ezekhez való viszonyát, akár azoktól való eltérését. Szeretnék megmutatni, hogy ezek mentén hogyan kell jól csinálni a
dolgokat, így sok esetben kreatív megoldásokat alkotnak (Fűzi, 2015). A biológiai és hormonális változásoknak köszönhetően erőteljesebb az érzelmek
uralma (Domokos, 2013). 

Felnőtt szemléletformáló személyként szervezzünk kötetlen, laza hangulatú, informatív, pörgős szemléletformáló alkalmat, amelyben hitelesek lehetünk.
A feladatok során érdemes elgondolkodtató, kreativitást igénylő feladatokat felkínálni. 
Például a következő foglalkozástervben a könnyen érthető kommunikációt nem csak bemutatjuk és a szabályrendszere alapján írjuk, hanem félreérthető
instrukciók alapján építő játékot játszhatunk. Kihívás a diákok számára, hogy rájöjjenek, miért nem tudják felépíteni a várukat. Megértik, hogy minden
perspektívából meg kell mutatni egy dolgot, hogy átláthassuk az egészet. 

Néhány szempont: 

információk gyűjtése a fiatalokról, helyszínről, idői keretről
a téma üzenetének pontos megfogalmazása
üzenethez kapcsolódó tevékenységformák kiválasztása
tevékenységek adaptálása a személyi, időbeli és helyszíni keretekhez
a tevékenységek sorrendjének kialakítása (pl. gondolatfűzés)
a kommunikációnk, tevékenységünk egyben példamutatás
személyi és tárgyi feltételek feladatokhoz igazítása
foglalkozásterv kidolgozása és egyeztetése a szervezővel

Foglalkozási terv

A foglalkozás három egységből épül fel. A bevezetőt követően az attitűddel, az előítélettel és a fogalomtisztázással foglalkozunk, majd erre építve
szereznek a forgó rendszerű programokon saját tapasztalatot. Az alkalom végén összegezzük az ismereteket, tapasztalatokat. 

Előítélettől az együttműködésig

Korosztály: középiskolások



2021. 06. 15. Fogyatékosságügyi tanácsadó blended képzés

moodle.fszk.hu/mod/book/tool/print/index.php?id=1331 167/177

Foglalkozás ideje: 2x45 perc

Téma: előítélet lebontása, együttműködési technikák elsajátítása

Üzenet: Ismerjük fel az előítéletet. Kommunikáljunk érthetően! Szembe fordulva, a hallássérült személy felé beszéljünk, jó szájról olvasási képet adva!
Ne tegyük a kezünket a szánk elé beszéd közben! A vak személynek köszönjünk előre, mondjuk meg a nevünket! Tárgyat úgy adjunk a kezébe, hogy
elmondjuk, mit adunk neki és a kinyújtott kezébe tesszük. Minden változást közöljünk vele. Az értelmi fogyatékos embernek segíteni kell a szabályok
megértésében. Használjunk egyszerű szavakat és mondatokat.

Feladat Idő Módszer Eszköz Megjegyzés

Bemutatkozás, ismerkedési
kör

- bemutatkozás, ki honnan,
melyik évfolyamból, melyik
szakról érkezett,

- személyes tapasztalatok
fogyatékos emberekkel

15 p csoportbeszélgetés - -

Lejla története

(a feladatleírás a kiadvány
gyűjteményében
megtalálható)

20 p kis- nagycsoportos és
egyéni munka

Lejla leírása,

tábla, íróeszköz,

játék az előítéletekről, az objektív
véleményformálásról

MONTÁZS AAK film
vetítése

15 p közös megbeszélés vetítési technika,

film

-

SZÜNET     

Szituációs feladatok
kiscsoportokban

60 p kiscsoportos munka - 4 standon forgó rendszerrel kiscsoportos
feladatok. 15 perc/csoport

1. csoport: könnyen érthető
kommunikáció

- egyéni- és csoportmunkalaminált mondatok,

törlő,

filcek,

kerek építő elemek

a könnyen érthető kommunikáció alap
szabályainak megismerése

2. csoport: szimulációs
szemüveggel feladatok

- egyéni- és csoportmunkaszimulációs szem-
üvegek

kirakós képek,

A látássérüléssel kapcsolatos
tapasztalatok megbeszélése röviden.

3. csoport: szájról olvasás és
jelnyelv tanulása

- egyéni- és csoportmunkaNFSZK szájról
olvasási szoftver
számítógép,

Jelnyelvi jel példa: hello, bemutatkozás,
köszönöm, kérem, stb. A
hallássérüléssel kapcsolatos tapasztaltok
megbeszélése röviden.

4. csoport: Csodabolt a
szabályértésért

- egyéni- és csoportmunkakártyák,

pénztár

gépek

A szabályvesztettség érzésének
megbeszélése.

Közös zárás

Üzenetek fogalmazása,
együttműködési módszerek
gyűjtése

10 p közös megbeszélés - A megbeszélés során akár egyesével
körbe is mehetünk, vagy motiváció
alapján szólaljanak meg a gyermekek.

Felnőtt korosztály (19 éves kortól -∞)
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A felnőtt korosztály három szakaszra bontható. A korai felnőttkort a társadalmi beilleszkedés, a teljesítőképesség maximalizálódása, a szerepek
kialakulása jellemzi. A közép felnőttkorban a stabilitás a jellemző, ebben az aktív életszakaszban a felnőtt személy társadalmilag beilleszkedett.
Szakmai munkája során a tettek jellemzik. A késő felnőtt kor átmenet az idős korba, azaz válságperiódus. A felnőtt korosztály számára a
szemléletformáló alkalom tevékenységeihez kapcsolódó gyakorlatias információk a „Fogyatékos személyek a KÖZszolgáltatás ÜGYfelei – Komplex
kisokos a fogyatékos emberekkel történő kommunikációhoz” című kiadványból megismerhetők. A jelen korosztálynak szóló foglalkozástervünk egy pár
éve könyvtári munkatársak számára szóló szemléletformáló alkalomhoz készült, ahol az együttműködéshez szükséges praktikus ismeretek elsajátítása
volt az elvárás.  

A foglalkozás tervében saját élmény alapú ismeretszerző tevékenységek szerepelnek, minden eleme a könyvtári szakmához kapcsolódik (pl. a szabályzat
a könyvtár használatáról szól, a nyomtatvány egy kölcsönzési lap). A résztvevők szakterületéhez igazított feladatok segítik, hogy valóban használható
élményszerzés legyen számukra az érzékenyítő alkalom.

Néhány szempont:

információk a célcsoportról, helyszínről, időkeretről;
a téma és a kapcsolódó üzenet pontos megfogalmazása;
üzenethez kapcsolódó tevékenységformák kiválasztása;
tevékenységek adaptálása a személyi, időbeli és helyszíni keretekhez;
a tevékenységek sorrendjének felállítása;
személyi és tárgyi feltételek feladatokhoz igazítása;
foglalkozási terv összeállítása és egyeztetése a szervezővel.

Foglalkozási terv

A fenti leírás alapját képező szemléletformáló alkalmunk foglalkozási terve található meg az Ismeretmorzsák címszó alatt a következőkben. Az alkalom
a közös kezdést követő, forgó rendszerű tapasztalatszerzésen alapuló egységét, egy közös zárás fejezte be.

Ismeretmorzsák

Korosztály: felnőtt

Foglalkozás ideje: 6x45 perc

Téma: előítélet lebontása, együttműködési technikák elsajátítása

Üzenet: Előítéletek és elfogadás megjelenése. Kommunikáljunk érthetően! A „Fogyatékos személyek a KÖZszolgáltatás ÜGYfelei – Komplex kisokos a
fogyatékos emberekkel történő kommunikációhoz” című kiadványból üzenetek kiemelhetők.

Feladat Idő Módszer Eszköz Megjegyzés

1. Bemutatkozás

Elvárások, szabályok tisztázása.
15 p csoportbe-szélgetés - -

2. Filmelemzés

Can című film megtekintése

15 p közös megbeszélés
vetítési technika,

film

Megbeszélés kérdései
lehetnek: mit gondoltunk a
fiúról a film elején? Most a
film végén mik derültek ki
róla? Az édesapa milyen
szerepet vállal a fia életében?
Mik ennek az előnyei és
hátrányai?

3. Leila története

Előítélet témájának
feldolgozása

15 p
egyéni és csoportos
feladat

Leila története,
tábla, filc,

Előítélettel kapcsolatos
önismereti játék. Érdemes
átbeszélni az attitűd fajtáit és a
szűrőket, hogyan működnek.

SZÜNET - - -
A szünet alatt 2 csoport
alakítása és a 2 csoport forgó
rendszerrel működik.

https://www.nfszk.hu/kiadvanyok/egyenlo-eselyu-hozzaferes-temajaval-foglalkozo-kiadvanyok/komplex-kisokos
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4. Látássérülés

4.1. Gyengénlátás

Szöveg olvasása szimulációs
szemüveggel

 

4.2. Vakság

Bekötött szemmel pénz- és
fűszer felismerés,
szakterületnek megfelelő
szövegezésű kártya kiválasztása
más szövegek közül.

45 p

egyéni munka

 

 

 

 

 

egyéni munka

szimulációs
szemüveg,
szöveg

 

 

 

szemtakaró vagy
kendő

A résztvevők számára jelezni,
hogy ha kellemetlennek érzik a
gyakorlatot, rosszul érzik
magukat, hagyják abba a
feladatvégzést.

 

A látássérüléssel kapcsolatos
megtapasztalások
megbeszélése röviden.

5. Értelmi fogyatékosság
(Intellektuális képességzavar)

5.1. Csodaváros

(A játék leírása a
játékgyűjteményben található.)

 

5.2. Könnyen érthető szabályzat

A könnyen és nem könnyen
érthető szakterületi
szabályzatok
szövegegységeinek párosítása.

45 p
egyéni- és
csoportmunka

számítógép,
kivetítő, Internet,
szabályzat
köznyelvi
szöveggel és
könnyen érthető
szöveggel

A szabályvesztettséggel
kapcsolatos megtapasztalások
megbeszélése röviden.

 

 

A könnyen érthető
kommunikáció
alkalmazhatóságának
megbeszélése.

6. Hallássérülés

6.1. Zenehallgatás

A különböző szintű
hallássérülést bemutató
videófilm hallgatás.

 

6.2. Szituációk

A résztvevők 3 db szituációban
élhetik át a hallássérülés
különböző negatív élményét.

Szituáció 1: Ketten hang nélkül
beszélgetnek és nevetnek,
miközben néha ránéznek a 3.,
„hallássérült” személyre (nem
róla beszélgetnek).

Szituáció 2: A szakterület
képviselője hang nélkül és néha
hátat fordítva mondja el a
„hallássérült” résztvevőnek a
szabályokat.

Szituáció 3: Egy kiválasztott
könyv történetének elmondása
zárt artikulációval.

45 perc
egyéni- és
kiscsoportos munka

számítógép,
Internet,
hangosítás

 

 

 

szituációk leírása

A hallássérüléssel kapcsolatos

EBÉDSZÜNET     
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7.  Mozgássérülés

7.1. ökölbe szorított kézzel
pénztárcából pénz elővétele

7.2. Nyomtatvány kitöltése
ökölbe szorított kézzel vagy
szájjal.

45 p egyéni munka
nyomtatvány,
íróeszköz

A mozgássérüléssel
kapcsolatos tapasztalatok rövid
megbeszélése.

8. Autizmus spektrumzavar

8.1. Napirend, folyamatábra
összeállítása kép és szöveg
kártyákból.

Szakterületi feladatsor
lerajzolása vagy írása.

45 p csoportmunka
napirend sablon,
képek, lapok,
íróeszköz

Az autizmus spektrumzavarral
kapcsolatos tapasztalatok rövid
megbeszélése.

9. Nyelvi és
beszédfogyatékosság

9.1. Szakterülethez kapcsolódó
kérés megfogalmazása
képkártyák segítségével.

 

9.2. Szituációk

A résztvevőknek a
szakterülettel kapcsolatos
feladatot kell kommunikálniuk.

Személy 1: se nem mutogathat,
se nem beszélhet

Személy 2: csak nonverbális
jeleket használhat

Személy 3: csak
magánhangzókkal
kommunikálhat

Személy 4: csak „tá” szótaggal
kommunikálhat

Személy 5: csak tátogva,
hangzó beszéd nélkül
kommunikálhat

Személy 6: csak zárt szájjal
kommunikálhat

45 p csoportmunka

 

 

 

képkártyák

 

 

 

 

 

 

szituációs
leírások

A nyelvi
beszédfogyatékossággal
kapcsolatos tapasztalatok rövid
megbeszélése.

SZÜNET     

10. Ismeretek integrálása a
szakmai munkába

25 p közös megbeszélés
számítógép,
kivetítő, hang,
Internet

A résztvevők saját
szakterületükre rövid és
hosszútávú ötleteket állítanak
össze az akadálymentesítés
területén.



2021. 06. 15. Fogyatékosságügyi tanácsadó blended képzés

moodle.fszk.hu/mod/book/tool/print/index.php?id=1331 171/177

11. Lezárás

Milyen gondolatok jutnak most
eszükbe max. 1 mondatban.

Mit visznek magukkal?

Mi változott?

Mi lenne a mai napra az
üzenet?

20 p közös megbeszélés -
Fontos, hogy mindenki szót
kapjon.

A fenti különböző korosztálynak szóló foglalkozás tervek instant használhatók, vagy a célcsoportra, helyszínre, időkeretre szabhatók. A tervekben
szereplő játékok a kiadvány játékgyűjteményében megtalálhatók. A munkafüzetek a SzemlÉLETformlás című kiadványcsomag részét képezik. 

Szemléletformálást támogató kiadványaink: 
Módszertani kézikönyv a fogyatékosságügy területén megvalósuló szemléletformáló alkalmak szervezéséhez

Munkafüzet a fogyatékosságügyről nagycsoportos óvódások számára 

Munkafüzet a fogyatékosságügyről az általános iskola alsó tagozatos tanulói számára 

Munkafüzet a fogyatékosságügyről az általános iskolák felső tagozatos tanulói valamint középiskolás és szakiskolás tanulók számára 

Fogyatékos személyek a KÖZszolgáltatás ÜGYfelei 
Komplex kisokos  
a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének biztosításához

http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/283/01_Szemleletformalas_modszertani_kiadvany_NFSZK_2020.12.pdf
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/283/02_Szemleletformalas_munkafuzet_Ovodas_korosztaly_NFSZK_2020.12.pdf
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/283/03_Szemleletformalas_munkafuzet_AltalanosIskola_AlsoTagozatos_korosztaly__NFSZK_2020.12.pdf
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/283/04_Szemleletformalas_munkafuzet_AltalanosIskola_Felsotagozat_Kozepiskolas_korosztaly_NFSZK_2020.12.pdf
http://moodle.fszk.hu/pluginfile.php/9443/mod_book/chapter/283/EFOP_192_komplex_kisokos.pdf
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16. Egyéni fogyatékosságügyi tanácsadói projektmunka
A projektmunka termékének kiscsoportos finomítása fogyatékosságügyi tanácsadó mentorok bevonásával.
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17. Fogyatékosságügyi tanácsadói önismeret
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17.1. Tanácsadói attitűd ábrázolása
A fogyatékosságügyi tanácsadó képzés során eddig megszerzett ismeretek integrálása a 3.Önismeret tanegység során megkezdett fejlődési ívbe. 

A tanácsadással kapcsolatos feldolgozás szempontjai:

fogyatékosságügyi tanácsadó attitűdje
a segítő beszélgetés formája
Szolgáltatói rendszerek ismerete
Szociális háló ismerete

A fogyatékosságügyi tanácsadói munka során célzott beszélgetés zajlik, ami 

nem társalgás,
nem kihallgatás,
nem vita,
nem szónoklat,
nem diagnosztizálás.

Gondolja végig, hogy célzott beszélgetés során milyen szempontokat venne figyelemebe? 

A tanácsadás során hogyan kezeli majd

az időt,
a teret,
a tanácsadási keretet,
az előzetes elvárást,
az érzelmi megnyilvánulásokat?

A tanácsadás során történő megbeszélés első élményeinek feldolgozása

Objektív információ
Szubjektív információ
Szituatív információ

A következő interjú videó kapcsán csoportosítva gyűjtse össze az elhangzott információkat!

Fórum link: http://moodle.fszk.hu/mod/forum/view.php?id=1351

 

http://moodle.fszk.hu/mod/book/view.php?id=1331&chapterid=245
http://moodle.fszk.hu/mod/forum/view.php?id=1351
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17.2. Fejlődési ív meghatározása, önismereti helyzetgyakorlat

A fogyatékosságügyi tanácsadó ágazati képzés során folyamatosan a saját ismeret, képesség, attitűd és autonómia területén dolgoztunk, amely fejleszti
ezen területek szakmai munkához kapcsolódó elemeit. 

Ennek mentén gondolja végig, hogy milyen kompetenciákkal kell rendelkezzen a fogyatékosságügyi tanácsadó!

Tegye fontossági sorrendbe a felsorolt kompetenciákat!

Határozza meg, hogy mely kompetenciák fejlesztendők az ön esetében!



2021. 06. 15. Fogyatékosságügyi tanácsadó blended képzés

moodle.fszk.hu/mod/book/tool/print/index.php?id=1331 177/177

18. Projektbemutató
A fogyatékosságügyi tanácsadó ágazati képzés projektbemutatója során a képzés résztvevői bemutatják a
projektterméküket ppt vetítés során. 

Egy bemutatóra 10 perc áll rendelkezésre. 

A projektbemutató értékelésének szempontjai

munkatervben megfogalmazott eredmények megfelelőek a helyi viszonyoknak
az eredményekhez vezető munkatervi lépések építkező jellegűek, 
a részfeladatok időben jól strukturáltak
a szolgáltató tartalmának átalakítása megfelel a célcsoport kommunikációs formájának és szintjének


