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MEGHÍVÓ 
 

ÚJ TÁMOGATÁSI MODELLEK  

FOGYATÉKOS EMBEREK CSALÁDJAI SZÁMÁRA 
 

című előadásra és szakmai beszélgetésre 

A KézenFogva Alapítvány stratégiai célja széleskörű támogatási modell kialakítása 

fogyatékos emberek családjai számára. Nemzetközi és hazai partnereinkkel különböző 

módokon dolgozunk olyan projektek megvalósításán, melyek a fogyatékos gyermeket 

nevelő vagy fogyatékos felnőtt családtaggal rendelkező családok mindennapi életében 

jelentkező kihívásokra kínál segítséget, támogatást.  

A családok otthonában nyújtott családterápiás és konzultációs szolgáltatás 

megteremtésének első lépéseit, szakmai protokolljának kialakítását a Budapesti Flamand 

Kirendeltség támogatásával, flamand szakemberekkel szoros együttműködésben 

valósítottuk meg. A projekt keretében 5 családdal saját otthonukban találkozva 

folytattunk családkonzultációt, ill. családterápiát. E modell kialakításának, a közös 

munkának a tapasztalatait osztjuk meg előadásainkban és a szakmai beszélgetés során.  

Emellett bemutatjuk alapítványunk további családtámogató szolgáltatásait: az 

integrációs szolgáltatást, az örökbefogadó központot, a tematikus szülőcsoportjaink 

eredményeit, ügyfeleink igényeire alapozott terveket.  

A szakmai beszélgetés során szívesen válaszolunk a kérdésekre és kíváncsian várjuk 

tapasztalataikat, meglátásaikat a fogyatékos emberek családjait támogató 

szolgáltatásokkal kapcsolatban.   Keressük a kapcsolódási pontokat a 

fogyatékosságügyben, családtámogatási területen dolgozó szakemberekkel és 

intézményekkel, szervezetekkel, vizsgáljuk szolgáltatásunk bővítésének és a 

társzakmákkal való együttműködés lehetőségeit.  

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött és ingyenes. A részletes program a 

következő oldalon olvasható. 

Időpont:  2019. december 2., hétfő, 13.00 – 16.30 

Helyszín:  A Flamand Kormány magyarországi Delegációja,  

1092 Budapest, Ráday utca 58., 4. emelet 

Regisztráció:  https://forms.gle/XJypUT3ih7GXkeHo9 

Jelentkezési határidő:  2019. november 27.  

Információ:  peto.zsuzsa@kezenfogva.hu 

 

Üdvözlettel: 

Pordán Ákos 

Ügyvezető igazgató 
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ELŐADÁS ÉS SZAKMAI BESZÉLGETÉS 
 

ÚJ TÁMOGATÁSI MODELLEK  

FOGYATÉKOS EMBEREK CSALÁDJAI SZÁMÁRA  

2019. DECEMBER 2., 13.00 – 16.30 
 

12.40-13.00 Regisztráció  

13.00-13.15 

Köszöntők 

Koen Haverbeke, a Flamand Kormány képviselője 

Komplex szolgáltatások jelentősége fogyatékos emberek családjai 

számára, a flamand együttműködés alapjai 

Pordán Ákos ügyvezető, Kézenfogva Alapítvány  

13.15-13.30 

Körbeveszünk: a KézenFogva Alapítvány családtámogató 

szolgáltatásai és modellprogramjai 

Kéri Bianka program-koordinátor, Kézenfogva Alapítvány  

13:30-13:40  

A családok otthonában nyújtott szolgáltatások alapjai: a Pár- és 

Családterápiás, Konzultációs Szolgáltatás és a flamand modell   

Pető Zsuzsa szakmai munkatárs, Kézenfogva Alapítvány 

13.40-14.10 

„Érted vállalom” – avagy miért és mikor kezdődhet otthon terápia? 

Esetbemutatás és reflexiók  

Vaskor Gréta, Pár- és Családterápiás, Konzultációs Szolgáltatás munkatársa 

14.10-14.40 

„Nincs hozzászokva, hogy itthon felnőttként bánjanak vele” – 

Esetbemutatás a családokkal végzett terápiás folyamatokról  

Pető Zsuzsa, Pár- és Családterápiás, Konzultációs Szolgáltatás munkatársa 

14.40-15.00 Kávészünet 

15.00-15.15 

Kihívások, kérdések és érdekességek az otthon nyújtott 

konzultációs, terápiás munka során  

Vaskor Gréta, Pető Zsuzsa 

15.55-16.20 

Interaktív beszélgetés a családok otthonában nyújtott 

támogatásokról: lehetőségek, kihívások, igények, határok, 

vélemények 

moderátor: Pordán Ákos ügyvezető, Kézenfogva Alapítvány 

16.20-16.30 Záró gondolatok  
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