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AFANIAS dinamikus kérdőív a jogokról 

 

1. kérdőív: MINDENNAPI DÖNTÉSEIM 

Mikor zuhanyozzam   

Milyen ruhákat vegyek fel   

Mit egyem   

Kocsival, tömegközlekedéssel vagy gyalog menjek   

Telefonáljak vagy sms-t küldjek a barátaimnak   

Megvegyem a ruhákat, amelyekre szükségem van    

Hová menjek a barátaimmal   

Befejezzek egy munkát vagy másnapra hagyjam   

Tévét nézzek vagy lefeküdjek   

Mikor kapcsoljam be a fűtést   

Mit csinálok munka után   

Mit választok az étkezőben   

Milyen adást akarok nézni a tévében   

Kikkel megyek el sétálni   

Hogyan sminkelem magam   

Mennyi pénzt költök ma   

Otthon maradok vagy kimozdulok   

Milyen zenét akarok hallgatni   

Otthon eszem vagy máshol   

Beveszek-e egy gyógyszert (aszpirint…) vagy sem   

Kávét iszom vagy teát   

Tovább olvasok egy könyvet, vagy belekezdek egy újba   

Szemüveget vagy kontaktlencsét hordok   

Hány órakor fejezem be a munkát   

Hány órakor fekszem le   
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2. kérdőív : ÉLETEM FONTOS DÖNTÉSEI 

Amikor úgy döntök, hogy együtt járok a partneremmel / 

barátommal 

  

Amikor olyan munkahely mellett döntök, ami messze van tőlem   

Együttélés a partneremmel   

Gyerekvállalás   

Megvenni a házat, ahol élni fogok   

Fenntartani vagy megszakítani a kapcsolatot egy baráttal   

Elhagyni a kedvesemet   

Különféle javakat vásárolni   

Önkéntesnek jelentkezem egy szervezethez   

Kilépek a munkahelyemről   

Félbeszakítom a tanulmányaimat   

Függetlenné válok a családomtól   

Kutyát tartani   

Kölcsönt felvenni    

Nyugdíjért vagy járadékért folyamodni   

Abbahagyni a dohányzást   

Milyen fogamzásgátló módszert használok   

Segítséget kérni életem egyik fontos pillanatában   

Otthagyni egy „jó” állást   

Valami súlyos dolgot mondani egy barátomnak, ami hatással van a 

kapcsolatunkra 

  

Különféle javakat eladni   

„Őrültséget” csinálni a megtakarított pénzemmel   

_ 
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Utasítások az 1. feladathoz 

Az 1. kérdőív kitöltése  

A kérdőív a mindennapi élet döntéseit szedi listába.  

Az első oszlopban azokat a döntéseket jelölje meg, amelyeket mindennap meghoz. 

A második oszlopban azokat a döntéseket jelölje meg, amelyeket egy értelmi fogyatékos személy hozhat 

meg mindennap. 

Az 2. kérdőív kitöltése  

A kérdőív az élet fontos döntéseit szedi listába.  

Az első oszlopban az Ön életében fontos döntéseket jelölje meg. 

A második oszlopban azokat a fontos, életre szóló döntéseket jelölje meg, amelyeket a fent említett értelmi 

fogyatékos személy meghozhat. 

Hasonlítsa össze, és jegyezze fel a két oszlop különbségeit a két kérdőívben 

Megjegyzések: 

Az 1. kérdőívben az eredmények gyakran hasonlóak.  

A 2. kérdőívben az eredmények gyakran nagyon különbözőek. 

Az 1. kérdőív döntései az egyes személyek autonómiáját érintik. A 2. kérdőív döntései az egyes személyek 

önrendelkezését érintik. Az értelmi fogyatékos személyek által elért autonómia-szint magasabb, mint amit 

az önrendelkezés terén elérnek. 

A segítők tiszteletben tartják segítői tevékenységük során a fogyatékos személyek önrendelkezését. A tét a 
személy egyéni fejlesztési terve. 

 

 


