SZEXUALITÁSSAL KAPCSOLATOS KOFLIKTUSOK KEZELÉSE FOGYATÉKOS FELNŐTTEK
INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSA SORÁN
(S-05-036/2015)
Továbbképzési pontérték:

30 pont

Időtartam:

30 óra

Részvételi díj:

35 000 Ft

A KÉPZÉS CÉLJA:
A tréning célja olyan ismeretek átadása az értelmileg sérült emberekkel foglalkozó
szakemberek számára, amelyek az értelmi fogyatékos felnőttek szexuális viselkedésével
kapcsolatos kérdéseket, problémákat, döntési helyzeteket, a konfliktusok esetén a megfelelő
bánásmód kialakítását elemzi és tisztázza.
KIKNEK AJÁNLJUK:
A szociális intézményi ellátásban dolgozó gondozók, ápolók, gondozói, segítői tevékenységben
résztvevő szakemberek. (Fogyatékos személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek
bentlakást nyújtó ellátása, támogató szolgálat, valamint pszichiátriai betegek bentlakást nyújtó
ellátása, gyermekotthon, és területi gyermekvédelmi szakszolgálat területén dolgozó
szakembereknek.)

A KÉPZÉS EGYSÉGEI:
Keretek meghatározása, elvárások, célok tisztázása ismerkedés
Kommunikációs akadályok a szexualitás területén, mint a konfliktusok egyik forrása
Információ, ismeretek hiánya, mint konfliktusforrás. Meglévő ismeretek felmérése, lakók
ismeretei, felkészítésük.
Normák és szabályok, mint konfliktushelyzetek.
Konfliktusok elemzése.
Egyenrangúság és kölcsönösség a párkapcsolatokban
Autonómia és önrendelkezés, bizalom, biztonság a segítő és a lakó között
Információ, és döntés, a nem kívánt terhesség megelőzése, fogamzásszabályozás és
problémái, lehetőségei
Önvédelmi készségek,
megelőzésében.
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Szexuális kísérés lehetőségei és korlátai a csoporttag saját intézményében
A SZÁMONKÉRÉS MÓDJA:
Tréning esetén a csoportmunka kerül értékelésre, megfelelt/nem megfelelt minősítéssel
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Megszerezhető
kompetenciák:

-

-

képesek lesznek információk nyújtása elsősorban a
fogamzásgátlás,
gyermekvállalás,
szexuális
visszaélésekkel kapcsolatosan.
képesek lesznek ítélkezés mentes és nyílt kommunikáció
folytatására szexuális kérdésekről, intim témákról.
képesek lesznek konfliktusok elemzésére, értelmezésére,
kezelésére
ismerni fogják az ellátás minőségének monitorozásához
szükséges eszközöket a szexualitás vonatkozásában.
megismerik a szexuálpedagógiai kísérés modelljét, mint a
lehetséges beavatkozási formák egyikét

Képzési idő, képzés
óraszáma:

30 óra (1 óra 45 perc)

A képzés módszerei; a
képzés módja:

Strukturált tréning gyakorlatok, Kommunikációs gyakorlatok
Önjellemző kérdőívek kitöltése, vélemények csoportos
megvitatása
Feladatlapok megoldása. "Nyilvános" kommunikáció,
Interaktív páros és csoportos gyakorlatok, Szituációs játék,
Folyamattervezés, probléma modellezése, videofilmes
szituáció elemzése

A résztvevők
teljesítményének
értékelése; a teljesítés
formai és tartalmi
követelményei:

Tréning
esetén
a
csoportmunka
megfelelt/nem megfelelt minősítéssel

Sikertelen
teljesítés/kimaradás
következményei

Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10 %a.
Vizsgán
a
sikertelen
teljesítés
következménye:
vizsgaismétlés, második sikertelenségnél a képzési program
újra végzése. A pótvizsga összege 5000 Ft.

kerül

értékelésre,

A képzésről való kimaradás estén a képzési díjat nem áll
módunkban visszatéríteni.
Csoportlétszám:

minimum 12, maximum 20 fő

Személyi feltételek:

A minősített programban szereplő előadók, trénerek.

Tárgyi feltételek:

maximum 20 fő befogadására alkalmas tanterem számítógép,
kivetítő, vászon, DVD és videó lejátszásához szükséges
eszközök (kivetítőn keresztül vagy TV-n)
flipchart, csomagolópapír, gyurmaragasztó
Internet elérhetőség

A képzés költsége; a
befizetés módja:

35 000 Ft
A jelentkezés elfogadásáról, valamint a tanfolyam részleteiről
értesítést küldünk. A részvételi díjat a Kézenfogva Alapítvány
számlájára (ERSTE Bank 11991102-02135012) átutalással
kérjük befizetni a képzés megkezdése előtt 8 munkanappal. A
jelentkezés lemondását csak írásban, 5 nappal a képzés
kezdete előtt fogadjuk el. A megjegyzés rovatba kérjük
tüntessék fel a képzés megnevezését.

Az előzetesen megszerzett tudásmérés szolgáltatást térítésmentesen biztosítjuk a
jelentkezők részére, melynek célja információszerzés az oktatók felé a hallgatók ismereteiről.
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