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Bővülő ellátórendszer, növekvő 
ügyféllétszám

Az Alapítvány felnőtteket ellátó rendszerének 
folyamatos bővülése:
• Átmeneti- és napközi otthonok (2)• Átmeneti- és napközi otthonok (2)
• Lakóotthonok (3)
• Támogatott lakhatás (5)
Következmény:
• Több szakember, szakmai csoportok • Több szakember, szakmai csoportok 

(gyógypedagógusok, pszichológusok, 
szociálpedagógusok, fejlesztőpedagógusok)

• Differenciált, minőségi munkavégzés
• Szolgáltatások biztosítása az igények és 

szükségletek alapján



A képességek és készségek felmérésének 
általános céljai és a tervezés

• Az aktuális állapot,   fejlődési lehetőségek 
• A tervezés minden esetben közös munka : az • A tervezés minden esetben közös munka : az 

ügyfél (hozzátartozó) és a releváns szakmákat 
képviselő szakemberekből álló team együttes. 
Lépések:

- aktuális állapot felmérése
- eredmények értékelése, - eredmények értékelése, 
részeredmények összegzése,
- elérhető hosszú- és rövidtávú célok 
kitűzése, a fejlesztési területek megjelölése,
- reális életterv kidolgozása



Vizsgálatok, megfigyelés, megismerés
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Gyógypedagógusok, szociálpedagógusok 
feladatai

• Segítő munkatársak szakmai irányítása

• Egyéni fejlesztési tervek összeállítása (közös munka)
• Egyéni- és csoportos fejlesztések tevékenységbe ágyazva 

(munka, otthoni élet, szabadidő stb.) az összes dolgozó (munka, otthoni élet, szabadidő stb.) az összes dolgozó 
feladata

• Fejlesztések figyelemmel kísérése
• Új dolgozók betanítása
• Programok koordinálása

• Módszerek és eszközök kidolgozása ( pl. KÉR anyagok, MAK, • Módszerek és eszközök kidolgozása ( pl. KÉR anyagok, MAK, 
Montessori eszközök, jó gyakorlatok átadása) On-line felületen 
hozzáférhető

• Gyógypedagógiai hallgatók terepgyakorlata
• Érzékenyítés 
• Külső és belső képzések



INV projekt folytatása
• Az Alapítvány összes dolgozója részére

• Mentorok: pszichológusok, gyógypedagógusok
Cél: 
• résztvevők személyes fejlődése, tudatosság kialakítása
• attit űd változása

• aszimmetria csökkentése, partneri kapcsolat
• A fogyatékos embert ösztönöznie kell, képessé kell 

tennie arra, hogy a felnőtt élet minél magasabb 
szintjére jusson.szintjére jusson.

Gyakorlati munka:
• mentorált megismerése, fejlesztési folyamatok 

megtervezése, fejlesztések, újratervezés
• folyamat apró lépésekre bontva
• reális célkitűzések



Környezet rendben tartása 



Hajtogatás, szekrényrendezés



Személyes tér



Munka közben



Munka közben



Termékek 



Étel előkészítés



Montessori után
„Segíts, hogy magam csinálhassam!”

Praktikus élet gyakorlatai



Csoportos foglalkozás
ének, zene, tánc, kommunikáció



Számítógépes oktatás



Szabadidő, sport



Konyhahasználat 



Környezet alakítása



MAK ügyintézés



Hozzáférhetőség szolgáltatásokhoz
Vásárlás, ügyintézés



MAK közlekedés



Szakképzés, vizsgázás, ballagás



Programok, érzékenyítés



Érzékenyítés, figyelemfelkeltés


