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ÖRÖK kiadványok

Az Értelmi Fogyatékossággal Élõk és Segítõik Országos Érdekvédelmi
Szövetsége együttmûködve az Értelmi Fogyatékosok Csongrád Megyei
Érdekvédelmi Szervezet Közhasznú Egyesülettel, az Értelmi Sérültek Gyöngy-
ház Egyesületével, az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülettel és
az ÉFOÉSZ Komárom-Esztergom Megyei Értelmi Sérültek és Segítõik
Egyesületével 2005 és 2008 között valósította meg az értelmi fogyatékossággal
élõ emberek újszerû munkavállalását támogató képzési és foglalkoztatási
modellkísérletét az EQUAL Önérvényesítés együtt – közösen projekt keretében.
A program eredményeként az Európai Szociális Alap és a Magyar Kormány
finanszírozásában a partnerek elkészítették az ÖRÖK kiadványokat.

Az ÖRÖK mozaikszó a programban résztvevõ személyek fejlõdési útját
foglalja magában, úgymint Önismeret, Realitás, Önérvényesítés, Közösségi
érdekképviselet. Az ÖRÖK kiadványok a projekt tapasztalatait foglalják
össze a szakemberek, a munkaadók, a megváltozott munkaképességû szemé-
lyek és a döntéshozók számára.

Az ingyenes ÖRÖK kiadványok utánvétellel megrendelhetõek az
ÉFOÉSZ Országos Irodájában a gonczi.rita@efoesz.hu e-mail címen, a
06/1/411-1356-os és a 411-1357-es telefonszámon, illetve a 1085 Budapest,
Üllõi út 14. postacímen.

Az ÖRÖK kézikönyv szakmai ismereteket nyújt az értelmi fogya-
tékossággal élõ személyekkel foglalkozó szakemberek, segítõk számára. A
kézikönyv foglalkozik többek között a fejlesztési módszerekkel, a környezeti
hatásokkal, a támogatott döntéshozatal kérdésével, a nemzetközi és hazai
önérvényesítõ mozgalmakkal.

Az ÖRÖK Kézikönyv önérvényesítõ csoportvezetõk számára egy foglal-
kozásgyûjtemény, amely segítséget nyújt a kezdõ önérvényesítõ csoport-
vezetõknek a foglalkozások tervezésében, illetve a gyakorlott szakemberek
számára újabb játékötletekkel szolgál.

Az Önérvényesítés együtt – mindannyiunkért DVD-film az önérvényesítõ
csoportok vezetõk számára mutat be játékokat, foglalkozás részeket az
önismeret, önérvényesítés, közösségi érdekképviselet, irodai asszisztensi
munkára történõ felkészülés témaköreibõl. 
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Az Önérvényesítés együtt – mindannyiunkért Útmutató értelmi
fogyatékosokat foglalkoztató munkaadók számára szóló kiadvány egy
attitûdformáló tanácsadó füzet munkaadók számára sok gyakorlati ötlettel. 

Az ÖRÖK Munkafüzet leendõ önérvényesítõk és közösségi
érdekképviselõk számára – Önérvényesítõ leszek! címû könnyen érthetõ
módszerrel készült kiadvány a megértési nehézséggel élõ személyek számára
nyújt segítséget önmaguk és környezetük megismerésében, a megfelelõ
kommunikációs forma elsajátításában, és érdekeik érvényesítésében.

Az ÖRÖK Munkafüzet leendõ irodai asszisztensek számára Irodai
asszisztens leszek! címû könnyen érthetõ módszerrel készült kiadvány a
megértési nehézséggel élõ személyek számára nyújt segítséget az irodai
asszisztensi munkakör megismerésében, a szükséges tudás elsajátításában.

Az értelmi fogyatékossággal élõk helyzetének jogi aspektusa és az új
Polgári Törvénykönyv tervezete címû jogi kiadvány új perspektívából mutatja
be a cselekvõképesség, támogatott döntéshozatal kérdéskörét. A kiadvány
ötletet nyújt a Polgári Törvénykönyv modern szemléletû módosításához.

Farkasné Gönczi Rita, ÉFOÉSZ


