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Kedves Partnereink!
Hírlevelünk jelenlegi számában hírt adunk egy előttünk álló konferenciáról; közelbe hozzuk
az ANTISTIGMA-díj 2014 díjazottjait és munkájukat; beszámolunk a Palota Munkapróba
Központ megnyitásáról; szakmai hírek rovatunkban szakmailag értékes és a foglalkozási
rehabilitáció területén dolgozó szakemberek érdeklődésére számot tartó olvasnivalókat
kínálunk; felhívjuk a figyelmet az általunk - Rév honlapon – működtetett Tudástár
bővítéseire; közzé tesszük az „Adj 1 élmény!” program felhívását és némi információt
nyújtunk a szociális ellátások változásairól.
„Hírsarok” rovatunkban – ahová folyamatosan várjuk írásaikat – a Salva Vita Alapítvány
rendhagyó projektjének keretében megvalósuló sikertörténetet mutatjuk be „Neked munka,
nekem álom” címmel.
Tevékenységeinkről, szakmai aktivitásainkról, valamint a „nagyvilág” szakmailag érdekes
híreiről honlapunkon – www.revprojekt.hu – is rendszeresen beszámolunk.
Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!
Elérhetőségeink:
Név

E-mail cím

Telefonszám

Dr. Kissné Huszár Anikó
szakmai koordinátor

huszar.aniko@fszk.hu
revhalozat@fszk.hu

+36 (1) 450-3243/113
mellék

AKTUALITÁSOK
Megkezdődtek a SZER felhasználók
részére tartott kislétszámú
konzultációk.
Bővebb információt
levélben
fogunk
küldeni.

célzott
újra
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„BESZÉLJÜNK AZ ABÚZUSRÓL”
KONFERENCIA
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
konferenciát szervez abúzus témában, melyre tisztelettel várja az érdeklődőket.
A Konferencia fő témája a fogyatékos embereket érő abúzus, de előadásokat hallhatunk az
abúzusról általában, így a legnagyobb tabuként számon tartott szexuális abúzusról, az
abúzus prevencióról és jogi háttérről is.
Célunk, hogy beszéljünk az abúzusról, - mely kortól, nemtől és mentális állapottól
függetlenül mindannyiunkat érint, - és felhívjuk a figyelmet arra, hogy vannak olyan
társaink, akik élethelyzetükből, környezetük miatt, vagy állapotukból adódóan,
kiszolgáltatottabbak. Az abúzus mindenkit érint, mert mindannyiunk feladata, hogy
megelőzzük, beszéljünk róla és tegyünk valamit, ha már megtörtént.
A konferencia 2015. május 21-én az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (Budapest,
Ecseri út 3., C 105-ös terem) épületében kap helyet.
További részletek és jelentkezési lehetőség ITT található.

RENDEZVÉNYEK

2015. április 20-án megrendezésre került a XV. Közösségi
Pszichiátriai,
Addiktológiai
és
Mentálhigiénés
Konferencia melynek keretében - számos értékes előadás és
műhelymunka mellett – sor került az Ébredések Alapítvány
által
létrehozott
NYITNIKÉK
(Magyar
Antistigma
Kezdeményezés szakemberekből, civil szervezetekből és
magánszemélyekből
álló
csoportja)
által
történő
ANTISTIGMA-DÍJ 2014 (mentális betegek kirekesztése ellen
alapított díj) ünnepélyes átadására.
A díjat Orosz Ildikó (Magyar Narancs) és Zelei Béla
újságírók vehették át.
Az elismerést a tagok javaslata alapján évente osztják ki a médiában tevékenykedő
alkotóknak, akik korrekten tájékoztatnak és meggyőző erővel lépnek fel a mentális
problémával küzdők kirekesztése, diszkriminációja ellen. A díjat Zelei Béla a Lélekháló
honlap létrehozásáért (www.lelekhalo.hu), míg Orosz Ildikó a Magyar Narancsban közzétett
következő írásaiért kapta: „Leképezi az elnyomást” – Interjú Pléh Csabával a hisztériáról,
valamint „Jobb egy dühös barát, mint egy halott” – Interjú Dr. Balázs Judit gyermekés ifjúságpszichiáterrel az öngyilkosság megelőzéséről.
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MEGNYITÓ ÜNNEPSÉGEN JÁRTUNK

ELINDULT A PALOTA MUNKAPRÓBA KÖZPONT
Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata és a
PALOTA-15 Nonprofit Kft. 2015. április 22-én
rendezte meg az első önkormányzati munkapróba
központ megnyitó ünnepségét.
A Munkapróba központról szóló írásunkat ITT
olvashatja.

SZAKMAI HÍREK, INFORMÁCIÓK
TUDÁSMENEDZSMENT
A RÉV honlap Tudástárában folyamatosan olyan szakmai anyagok
kerülnek feltöltésre, melyekről úgy véljük, hogy hasznos ismeretekkel
bővítheti a foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó szakemberek és
a téma iránt érdeklődők ismereteit.

KOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE
A FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓBAN
A humán szakemberek számára esetenként gondot okozhat a
versenyszférában dolgozókkal történő kommunikáció. Ehhez szeretnénk az alábbi
tanulmányok által segítséget nyújtani.
Dr.
Darabos
Ferenc:
A
tárgyalás
sikeres
lebonyolításához
szükséges
kommunikáció (TÁMOP 221). A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által
támogatott kiadvány egy gyakorlatorientált feladatokkal ellátott tananyagot tartalmaz,
melynek célja a sikeres tárgyalások lebonyolításához szükséges kommunikációs ismeretek
átadása.
Zentai István: A meggyőzés útjai
„Ez a könyv azokhoz a kedves olvasókhoz szól, akik különösebb pszichológiai előismeretek
vagy képzettség nélkül szeretnének bepillantást nyerni a meggyőzés pszichológiájába.”
Zentai István – Tóth Orsolya: A meggyőzés csapdái
Ebben a könyvben a szerzők „A meggyőzés útjai” című könyv folytatásaként a különböző
érveléstechnikai fogások bemutatása mellett igyekeznek megvilágítani az érvelő
meggyőzések kommunikációs és pszichológiai vetületeit is.

Folyamatosan frissül az OMK szakkönyvtára, amit továbbra is ajánlunk szíves
figyelmükbe. Könyveink lajstroma ITT található.
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FELHÍVÁS
Az Élményalap megvalósítókat, aktív
szervezeteket, társaságokat keres
országszerte!
„…A programban fogyatékossággal élő
személyeknek gyűjtünk élményeket. Az Élményalap működéséhez nincs szükség jelentős
anyagi források bevonására, csupán odafigyelésre, némi idő és figyelem-ráfordításra. Ennyi
kell ahhoz, hogy akár a Te szervezeted is Élményalap-megvalósító legyen!
Az Élményalap egy olyan alacsony költségvetésű program, amely felhívja a figyelmet arra,
hogy minden ember a saját lehetőségeihez mérten tud pénz nélkül is adakozni. Elég egy
élmény, amit mindenki a saját lehetőségeihez, erőforrásaihoz mérten fel tud ajánlani: egy
közös túra, egy koncertélmény, jógaóra, de lehet egy közös pecázás, csónakázás is a
tavon…” Ismerkedjen meg a felhívás plakátjával, illetve a program részleteivel!

HASZNOS TUDNIVALÓK
TÁJÉKOZTATÓ
alapszolgáltatást nyújtók részére
a szociális ellátások változásairól
2015. március elsejétől a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
megállapítási rendszere átalakításra került.
Az alábbi dokumentum áttekintést nyújt a változásokról, új ellátásokról.

HÍRSAROK
NEKED MUNKA,
NEKEM ÁLOM
A Salva Vita Alapítvány rendhagyó projektjének keretében,
április 22-én 15 fogyatékos ember tölthetett egy napot álmai
munkahelyén. Sportriporter, bűnügyi laboráns, kutyaoktató,
tervezőmérnök, énektanár: csak néhány foglalkozás, melyben a
résztvevők kipróbálhatták magukat a Neked Munka, nekem Álom! elnevezésű nyílt napon.
Ugyanezen a napon a program hazájában, Írországban mintegy 650 résztvevővel, 500
helyszínen zajlottak az események.
A program részleteivel ITT ismerkedhet meg.
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