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1. Ügyfelek felkészítése a lehető 
legönállóbb életvitelre 

● Felkészítő tréning (6x10 fő) + 16 tapasztalati szakértő képzése 
● Számítógépes oktatás (50 fő) /időpontfoglalás, utazástervezés stb./ 

■ Okostelefon használata! 
● Fejlesztő támogatás kialakítása 
● Kommunikáció, együttélés, segítők szerepe 
● Próbalakhatás (10 fő, riport készítése) 
● Eredmény: tréningtematika (1-1 protokoll), KÉR anyagok (6 

elektronikus, 2 füzet), protokollok, munkaügyek kapcsán 
dokumentumok, indikátor: megfigyelő - helyiséghasználat 



2. Szülők felkészítése 

● Támogatott életvitel lényege, család szerepe 

 
● Szülőtréningek, szülők együttműködése (Kata) 

 
● Eredmények: 1 db tréningprotokoll, jó gyakorlatok, 

elégedettségi kérdőív 

 
+ Együttműködő szervezetek 



3. Támogató szakemberek felkészítése 
új típusú lakhatásra és foglalkoztatásra 

● Tréningek, esetmegbeszélések, gyakorlati oktatás (INV, 20 fő) 
● Gyakorlatba ágyazott fejlesztés 
● Segítői attitűd, partneri kapcsolat stb. 
● Videók készítése, 2 workshop a megbeszélésre (program, jelenléti, 

össgezés) 
● Eredmények: megfigyelő lapok frissítése, INV könyv (elektronikus 

tananyag), esettanulmányok videón, lakhatás támogatásához protokoll 6 
területre, protokoll munkapszichológiai felméréshez, protokoll 
foglalkoztatás támogatásához, ügyfelek fejlődésének követése (5 főre 
indikátorok és felmérő lapok 5 részterületre), Támogatott életvitel elmélete 
és gyakorlata (kézirat), INV tréning akkreditálása?, INV tréningprotokoll 



4. Környezet felkészítése, 
kapcsolatteremtés 

● Lakóközösség, szomszédok (1 protokoll, esetek) /Oroszlán, Kajár/ 
 
● Hivatalok és közszolgáltatók (1 protokoll, esetek) /munkaügyi 

központok, munkaalkalmassági orvosi vizsgálat/ 
 
● Piaci szolgáltatók (1 protokoll, esetek) /gyógyszertárak, 

gyógyszerszedés fejlesztése/ 
 
● Eredmények: protokollok, bevált eszközök, jó gyakorlatok, sikeres 

villámkommunikációk, közlendő tények listája, sikeres esetek, 
akkreditált tanfolyam segítőknek? 



Továbbiak 

● Zárókonferencia (program, szórólap és meghívó, jelenléti) 
 
● Megjelenések, publikációk: 6 elektronikus anyag, két KÉR 

füzet, INV tananyag, akkreditált felnőttképzés 
 
● 20 web link (Facebook, szakmai anyagok, hírek stb.) 

 
● Lista a média megjelenésekről 



Támogatott ügyintézés, döntéshozatal 
- konkrét feladatok 

● Egészségtudatos táplálkozás, ételkészítés 
● Pénzügy, közlekedés, KÉR-anyagok (kész?) 
● Pénzügyi társasjáték 
● Általános közlekedési KÉR-anyag készítése 
● Együttélés szabályai, alkalmazkodás kiadvány (Petra, Szandra) 
● Foglalkoztatáshoz interaktív tréningek (egyéni és csoportos) 
● Tesztmunkahelyek, olasz projekt 
● Komplex vizsgálatról tájékoztató (Ani) 
● Gyorstalpaló piaci szolgáltatóknak és nyílt munkaerőpiaci 

szereplőknek (Valueable, Foglalkoztatás 2017 is) 


