
áttekintjük a jelenlegi lehetőségeket a támogatott életvitel megvalósítására;
flamand partnerszervezetünk, a Hubbie vezetője betekintést enged az individuális        
támogatás alapelveinek mindennapi elemeibe;
bemutatjuk a Kézenfogva Alapítvány támogató szolgáltatásait és szakmai-
módszertani tevékenységének fejlesztését az utóbbi évek tükrében;
az alapítvány részvételével és koordinálásával megvalósuló Erasmus+ nemzetközi
projekteket és ezek hatását;
a Jól és aktívan! – mentálhigiénés „flamand” program elemeit és eredményeit
résztvevő ügyfeleink közreműködésével. 

Flandria Diplomáciai Képviselete és a Kézenfogva Alapítvány 2017 óta működik együtt a
fogyatékos emberek, ügyfeleink méltó életének támogatása érdekében. 
A Kézenfogva Alapítvány és a 2020-ben alapított Támogatott Lakhatás Szolgáltatása a
támogatott életvitel alappillérei - lakhatás, munkavállalás és a támogatott
döntéshozatal – mellett a fogyatékos felnőtt emberek mentálhigiénés jóllétére, ezáltal
magasabb életminőségére is nagy hangsúlyt helyez. 
A Flamand Kormány hozzájárulásával tágabb lehetőségek nyíltak az alapítvány ügyfelei
egyedi igényeinek megfelelő, komplex modell kialakítására, különféle programok
szervezésére. 

2022-ben újra találkozhatunk személyesen e szakmai rendezvény keretében, melyen a
fogyatékos emberek támogatott életvitelét állítjuk a középpontba:  

Szeretettel várjuk a szolgáltatókat és szakembereket, 
a fogyatékos embereket és családtagjaikat!

A KORLÁT 
MÁSIK OLDALA

A Kézenfogva Alapítvány és Flandria Diplomáciai Képviselete 
közös szervezésű konferenciája 

Fogyatékos emberek támogatott életvitele
komplex, nemzetközi megközelítésben  

2022. november 15., kedd, 9:30 
Flandria Diplomáciai Képviselete 

 1092 Budapest, Ráday u.  58.,  4.  emelet

Jelentkezni az alábbi online jelentkezési lap kitöltésével, 2022. november 10-ig lehet: 
https://forms.gle/Qcd3F45zdssoA1FV8

A helyszín befogadóképessége 60 fő, a jelentkezéseket időbeli sorrendben fogadjuk el. 

További információ: a peto.zsuzsa@kezenfogva.hu e-mailcímen

https://forms.gle/Qcd3F45zdssoA1FV8


Munkavállalás a nyílt munkaerőpiacon – Fehér Miklós, Munkaerőpiaci Szolgáltatás
Támogatott döntéshozatal – dr. Gazsi Adrienn, Jogsegély Szolgálat
Egyént és családot támogató szolgáltatások – Kéri Bianka, Egyéni életvezetési és konzultációs
szolgáltatás, Pár- és Családterápiás, Konzultációs Szolgáltatás 

Az egészséges táplálkozás – „Mutasd, mit eszel!"

A mozgás öröme – „Lépjünk együtt!”

A lelki egészség – „Te mit teszel magadért?”

9:00                           Regisztráció 
9:30                           Megnyitó, résztvevők üdvözlése
                                    Lénárt Zsuzsa kirendeltségvezető, Flandria Diplomáciai Képviselete 
                                    Pordán Ákos ügyvezető, Kézenfogva Alapítvány 

9:45 – 10:15              Köszöntő - Belügyminisztérium, Gondoskodáspolitikáért Felelős Államtitkárság

10:15 – 10:30            Az egyedi igényekre épülő támogatott életvitel alapelvei – 
                                    Lieve Dekempeneer ügyvezető, Hubbie (online)

10:30 - 11:00            Szolgáltatások a támogatott életvitel és a lehető legmagasabb szintű 
                                      önállóság érdekében a Kézenfogva Alapítvány gyakorlatában
                                    Pordán Ákos ügyvezető, Kézenfogva Alapítvány
  

11:00 - 11:20              Kávészünet

11:20 - 11:35               Nemzetközi Erasmus+ projektek a fogyatékos emberek 
                                       magasabb életminőségének szolgálatában
                                     Tóth Mónika, nemzetközi projektkoordinátor 

11:35 – 11:50               Jól és aktívan! – mentálhigiénés „flamand” program ügyfeleink jóllétéért
                                     Pető Zsuzsa, szakmai munkatárs

11:50 - 12:15               Közös programjaink a Hubbie-nél
                                     Sophie de Strocke, Jens Vandendoorent, Ine de Keukeleire és a Hubbie ügyfelei
                                     Hubbie (online)

12:15 - 12:40              Lakógyűlések, beszélgetőkörök és a közösség ereje
                                     beszámoló a Jól és aktívan! program tevékenységeiről: 

      Cservenka István tapasztalati szakértő és Csabai Lucia gyógypedagógus

      Czeglédi Lászlóné Marcsi tapasztalati szakértő és Végh Imre szociális munkás, esetfelelős

      Mészáros Gábor tapasztalati szakértő és Kéri Bianka gyógypedagógus

12:40 – 13:00              Kérdések és válaszok 

13:00 - 14:00              Tapasztalatmegosztó beszélgetőkör szendvicsebéddel             

A KORLÁT MÁSIK OLDALA
Fogyatékos emberek támogatott életvitele komplex,

nemzetközi megközelítésben  

2022. november 15., kedd, 9:30 
KONFERENCIA PROGRAM


