Meghívó
Támogatott Lakhatás workshopra
Számos kérés és kérdés érkezik hozzánk nap, mint nap arról, hogy szülők milyen módon
tudják gyermekük lakhatását megnyugtató módon és hosszú távon megoldani, ezért a
Kézenfogva Alapítvány új képzési lehetőséget hirdet elsősorban szülők, hozzátartozók,
támogatók és fogyatékos emberek számára, akik saját maguk vagy gyermekük jövőjét
tervezik, és lakhatási lehetőséget keresnek.
A képzés gyakorlatorientált, praktikus és jól használható információkat biztosít a szociális
bentlakásos rendszerben elérhető szolgáltatásokról, kiemelt hangsúlyt helyezve a
Támogatott lakhatás bemutatására. Megismerhetik a jelenlegi szabályozási rendszer
szerint
elérhető
lehetőségeket,
illetve
a
szolgáltatás
indításának
és
működtetésének feltételeit.
A képzés fő témakörei:
- Milyen támogatások léteznek a nagykorúvá váló fogyatékos emberek önálló
életvitelének támogatásához?
- Milyen támogatott lakhatási lehetőségek vannak, azokhoz milyen szolgáltatások
kapcsolódnak?
- Miért nem egyenlő a támogatott lakhatás a „kiváltással”?
- Mit jelent a támogatott lakhatás?
- Hogyan lehet létrehozni támogatott lakhatás szolgáltatást? Milyen feltételei vannak?
- Hány fő élhet támogatott lakhatásban együtt?
- A családtag hozzátartozó is beköltözhet-e?
- Mennyibe kerül az érintett illetve családja számára?
- Mennyi az állami támogatás?
- Szülő (szülők együtt) bele tudnak-e vágni egy ilyen szolgáltatás létrehozásába? Mit kell
tenniük?
- Vagyonkezelés, önálló életvitel és támogatott döntéshozatal.
A képzés oktatói:
dr. Gazsi Adrienn, ügyvéd, fogyatékosságügyi szakjogász, a Kézenfogva Alapítvány
jogsegélyszolgálatának vezetője és Matolcsi Rita, gyógypedagógus - pszichopedagógus
tanár, autizmus spektrum zavarok pedagógiája szakos tanár, fogyatékos emberek közösségi
alapú szolgáltatásai és önálló életvitelének támogatása szakterület
A képzés időpontja: 2017. június 15-16., 9.00 – 16.00 között
Ár: 12.000 Ft+Áfa (15.240 Ft); csoportos kedvezmény: egy regisztrációról érkező minden 2.
fő 10.000 Ft+ÁFA (12.700 Ft)
Helyszín: 1093 Budapest, Lónyay utca 19.
A képzés résztvevői számára egyéni kérdésekben személyes jogi konzultációs
lehetőséget biztosítunk a képzést követően.
A képzésre jelentkezni Sebestyén Gabriella képzésszervezőnél lehet a
sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu e-mailen. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében
fogadjuk.
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