
FELHÍVÁS 
TANFOLYAM 

BUDAPEST, MAGYARORSZÁG 
2018 

    KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY

https:/ /www.design-disabil i ty.org/ 

MODULOK Azok a szakemberek, akik fogyatékosok nyílt

munkaerőpiaci elhelyezésével, ill. e téren

tanácsadással foglalkoznak. 

2018. Október – December 

Tanfolyam hossza: 48 óra (15 online, 32

tantermi óra) 

MIT TANULHATSZ? A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI? 

MIKOR 

I .  Értelmi Fogyatékosságok 

I I .  Hozzáállás megváltoztatása: fogyatékosok

között;  fogyatékosságban érintett  családok,

munkáltatók 

I I I .  Karrier támogatási szakértő  szerep 

IV. Ügykezelő:  ál lásinterjú fogyatékos

személlyel 

V. Út a foglalkoztatás felé – fogyatékos személy

felkészítése a nyílt  munkaerőpiacra 

VI.  Munkáltatók bevonása – kommunikációs

stratégiák 

VII .  Munkaköri  profi l t  felmérő i  eszköz 

VII I .  Utánkövetés 

DESIGN - Disabled Employability Signaling 
Erasmus+ projekt
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Ez a kiadvány csak a szerző véleményét tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglalt
információk esetleges felhasználásáért. 

Kontakt 

Feltétel  

Határidő  

HOGYAN JELENTKEZHETSZ



A DESIGN egy hároméves projekt, amely a

francia Afeji szervezet vezetésével, és francia,

román, portugál és magyar partnerek

együttműködésével valósul meg. A projektet az

Erasmus+ támogatja. 

 

A DESIGN projekt fő célkitűzése, hogy

megfelelő munkahelyet találjunk a fogyatékos

embereknek, valamint hogy csökkentsük az

őket gátló diszkriminációs akadályokat és

társadalmi előítéleteket.  

 

A DESIGN projekt képzéseket, tanácsadási

szolgáltatást hoz létre, hogy erősítse nemcsak

az elhelyezkedni kívánó fogyatékosok, hanem a

szolgáltatók és a szolgáltatásokban dolgozó

munkatársak szakmai potenciálját is.  

PROJECT PROMOTER: AFEJI 
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A DESIGN PROJEKTRŐL 

A DESIGN céljai: 

 

-  felmérés készítése minden partnerországban a

fogyatékkal élők nyílt munkaerőpiacon történő

foglalkoztatásával kapcsolatos jó gyakorlatokat

il letően  

 

- megfelelő  tanfolyamok kidolgozása a

fogyatékkal élőket munkavállalásra felkészítő

szolgáltatások fejlesztése érdekében  

 

- adott állásra jelentkezni kívánó fogyatékos

személynek nyújtott értékelés, tanácsadás és

útmutatás finomhangolása  

 

- tanulási hálózat kialakítása az elhelyezkedés

támogatásával foglalkozó szociális szolgáltatók

támogatása céljából  

 

 

 

A projekt e célokat bizonyos Szellemi termékek ( Intel lectual Outputs – IO) létrehozásával kívánja elérni:   

IO1) Felmérés a fogyatékos embereknek nyújtott  elhelyezkedést támogató szolgáltatásokról 

IO2) Munkavállalói  profi l  felmérésére szolgáló eszköz és kézikönyv 

IO3) Elhelyezkedést támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos oktatási program kézikönyve 

IO4) Kommunikációs eszköztár,  valamint  

IO5) az Elhelyezkedést támogató szolgáltatások modell je 

.   

 

Att: DIERCKENS Aurélien

Ez a kiadvány csak a szerző véleményét tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglalt
információk esetleges felhasználásáért. 


