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2. A végrehajtás összefoglalása
Az ABI projekt egy nemzetközi projekt, melyet a Leonardo da Vinci Multiralerális
Innovációs Projekt 2009 hívott életre.
Az ABI projekt
válasz a segítő szektorban dolgozók
növekvő képzési,
továbbképzési szükségletére európai- , nemzeti- és intézményi szinten.
Támogatja az agysérült emberek komplex rehabilitációjának területén dolgozó
szakemberek, segítők és gondozók szakmai továbbképzését.
A tréningprogram biztosítja a szükséges tudások, jártasságok, attitűdök
megszerzését, amelyek elengedhetetlenek az agysérültek számára nyújtott minőségi
szolgáltatásban. Biztosítja a kompetencia szintek meghatározását, a lehetőségek
megismerését és az agysérültekkel való munka vonzereét.
Az ABI projekt partnersége 8 ország szervezeteiből tevődik össze, a főpályázó
koordinátor a Zavod Zarja / Szlovénia






Zavod Korak / Szlovénia,
Zavod Naprej /Szlovénia,
VDC Nova Gorica / Szlovénia,
Regionális Szoliális Forrásközpont Nonprofit Kft. / Magyarország ,
Mutualite Francaise Anjou-Moyenne-Arceau-Anjou / Franciaország,

 Berufsforderungsinstitut Oberosterreich / Ausztria,
 European Association of Service providers for persons with disabilities
(EASPD) / Belgium.
A projekt részeként kidolgozásra kerül a Tanulási Szükségetek Analízise. Ez az
összefoglaló jelentés ad számot a felmerülő szükségletekről.

2. Bemutatás:
A szükségletanalízis előkészítése:
1.
A magyar szociális rendszerben még nem létezik kifejezetten agysérült embereknek
szóló rehabilitációs program a befejezett egészségügyi rehabilitáció után. Így,
kutatásaink szerint kifejezetten agysérültekkel foglalkozó szervezet sem létezik az
RSZFK működési területén, a Nyugat-Dunántúli régióban.
Így az agysérültek más fogyatékos csoporttal együtt kerülhetnek ellátásba.
Fogyatékos ellátási formák a magyar ellátórendszerben (1993/3 évi tv alapján):
- alapellátás: támogató szolgálatok
- nappali ellátás: nappali szolgálatok
- átmeneti és tartós bentlakásos intézmények

A szociális és munkaügyi ellátások határterületén lévő ellátások:
- munkaerő-piaci szolgáltatások
A meglévő adatbázisokat egyeztettük és összeállítottuk a lehető legszélesebb körű
listát, mely minden ellátási formát tartalmaz és akik potenciális ellátói lehetnek
agysérülteknek (23 szervezet).
Ezen intézmények vezetői mindegyikének tájékoztató levelet küldtünk a programról
és információt kértünk arról, hogy ellátotti körükben szerepel-e agysérült. Az
intézmények mindegyikével tisztáznunk kellett, hogy kit értünk pontosan szerzett
agysérülésben szenvedőn.
Agysérülés eredhet születési rendellenességből, fejlődési rendellenességből vagy
fokozatosan kialakuló agyi történés is lehet.
Okozhatja sérülés, mely eredhet:



traumából ( külső erőhatásra: karambol, bántalmazásból eredő v sportsérülés)
egészségügyi problémából, kóros elváltozásból

Nem-traumás sérülés, úgy mint:






Anoxia
Aneurysm and Vascular Malformations
Agytumor
Encephalitis
Meningitis




Metabolic Encephalopathies
Stroke

2. Ezzel párhuzamosan megtörtént a szlovén Zavod Zarja-tól átvett kérdőív magyarra
fordítása és értelmezése.

A kérdőív véglegesítése után kiküldtük azon szervezetek számára, akiktől azt a
visszajelzést kaptuk, hogy ügyfeleik között van agysérült, összesen 90 darabot. 59
kitöltött érkezett vissza. A kérdőívek eredményeit felvittük egy excell táblázatba és
továbbítottuk a Zavod Zarja számára.
.
3. Az agysérült ügyfelek részére készült kérdőívet is lefordítottuk magyar nyelvre,
majd ezt követően a velük foglalkozó személyi segítőkön keresztül megkerestük
őket. Összesen 10 főt, akik közül 6 töltötte ki a kérdőívet. A kérdőívek eredményét
összesítettük és elkészült egy összefoglaló dokumentum a válaszokból.

3. Célok és tevékenységek:
Az analízis célja, hogy agysérült emberek ellátásával foglalkozó magyar
szakemberek képzési szükségletét felmérjük, valamint képet kapjunk arról, hogy az
ellátásban résztvevő agysérültek részéről milyen igények merülnek fel, melyek
tudásanyagra lefordítva beilleszthetők a szakemberek képzési programjába.

4. Módszertan:
Felhasznált elemzési technikák:
Tervezés és behatárolás:
-

meglévő adatbázisok összefésülése, kiegészítése, ellenőrzése, összevetése a
törvényi előírásokkal

-

földrajzi terület lehatárolása

Kezdeti információ gyűjtés:
-

a szervezetek első körben történő lekérdezése az ellátotti csoportról

Stratégiai követelménytervezés:
-

kédőívek kitölttetése

Stratégiai adattervezés:
-

nemzeti szakértői csoport összehívása, a kérdőív eredményeinek elemzése
és az adatterv elkészítése (a képzési anyag legszélesebb körű és tartalmú és
időtartamú vázának elkészítése)

Részletes terv készítése
- javaslattétel a képzési anyag elemeire és tartalmára és optimális időtartamára

5. Az elemzésben résztvevők:
Füzessy Józsefné, ügyvezető igazgató, szakértő. A közgazdasági Egyetemen
diplomázott, közgazdász, a fogyatékosok rehabilitációjának szakértője.
Antal Zsuzsanna, projekt menedzser, szakértő. A Pécsi Tudományegyetemen
diplomázott, felnőttképzési menedzser. A projet menedzselés a szakterülete és
szociálpolitikai tanácsadóként is működik.
Magyar Mariann szakértő, az Eötvös Lóránt Tudományegyetemen diplomázott
Budapesten szociális munkás, majd szociálpolitikusként. 2003 óta a Képzési Osztályt
vezeti az RSZFK-nál.
Pántya Erika szakértő, az Eötvös Lóránt Tudományegyetemen diplomázott
Budapesten szociálpolitikusként. Szakterülete a fogyatékos emberek munkaerő-piaci
rehabilitációja.
Simonné Janzsó Tünde
oligoprén pedagógiai – pszichopedagógia szakos
gyógypedagógiai tanár, a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán végzett
Budapesten. Egészsgéfejlesztő mentálhigienes képesítéssel is rendelkezik,
szakértőként tréningeket vezet (tanulástechnika, csoportépítés, önismeret),
tanfolyamokat szervez, képzési anyagot állít össze, instruktori feladatokat lát el.

6. Eredmények:
Láds ABI_ENG_HUN_ data_2009_analysis táblában
7. Ajánlások:
A kérdőíves felmérés eredményeire támaszkodva a szakértői csoport az alábbi
ajánlásokat fogalmazta meg a képzési anyaggal kapcsolatban:
- a képzés végcélja a szociális rehabilitáció és a foglalkoztathatóság fejlesztése
- további cél a gondozók szociális érzékenységének növelése
- az agysérült emberekkel foglalkozó gondozók tudásszintjének emelésével a
megmaradt képességek felismerésére helyeződik a hangsúly
- a képzés kompetencia alapú és modul rendszerű legyen

- munka melletti továbbképzési rendszerbe beépíthető legyen (Magyarországi
viszonyok között)
- időtartami ajánlás: 2 x 30 óra vagy 3 x 30 óra
- a képzés gyakorlat orientált legyen (azaz tartalmazzon tantermi gyakorlatot,
gyakorlati példákon keresztül szemléltessen, és legyen beépítve terepgyakorlat is)
- mivel ez az ismeretanyag nem szerepel iskolarendszerű képzésben (szociális)
Magyarországon, ezért a szociális intézményekben dolgozóknak összességében
plusz tudást jelent , azaz nem kell végzettségnek megfelelően szétválogatni a
hallgatókat
8. Referenciák:
Az elemzés során megállapított és megvitatott források:
- az Integrált foglalkoztatást segítő szolgálat munkatársai számára adaptált képzési
programok (elsősorban a fogyatékosok foglalkoztathatósága területén)
- a diplomás ápoló (egészségügyi képzés) ide vonatkozó elemei
- az agysérült emberek által kitöltött kérdőív eredményei
- az agysérült emberekkel foglalkozó segítők által kitöltött kérdőívek eredményei
- Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó részei

