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1. Kérdések a döntésekről



Mi a döntés?

Választás 2 vagy több lehetőség közül.

Dönteni nem könnyű.

Időnként mindenkinek segítségre van szüksége

a döntésekhez.



Milyen a jó segítség?

Amikor segítséget kapok a döntésekhez,

de én magam hozom meg a döntést. 

Például segítséget kapok, hogy megértsem,

milyen következményekkel jár a döntésem. 



Te milyen döntésekhez szoktál
segítséget kérni?



2. Kérdések a gondokságról



Mit jelent a gondnokság?

A gondnokság azt jelenti,

hogy nem dönthetek önállóan az életemről.

Más dönt helyettem.



Ki kerülhet gondnokság alá?

Általában fogyatékossággal élő emberek

kerülnek gondnokság alá,

akikről a környezetük azt gondolja,

hogy nem képesek önálló döntéseket hozni

és akik elmúltak 18 évesek. 



Miről nem dönthetek önállóan,
ha gondnokság alatt állok?

Ha gondnokság alá kerülök,

nem dönthetem el önállóan,

hogy mi legyen a munkám.



Nem dönthetem el önállóan, hogy

• mire költöm a pénzem

• és hol akarok lakni.



Nem dönthetem el önállóan,

hogy akarok-e házasodni

és családot alapítani.

Sok gondnokság alatt álló ember

nem is szavazhat.

Így nem szólhat bele az ország dolgaiba. 



Ki dönt a gondnokság alá 
helyezésről?

A gondnokság alá helyezésről a bíróság dönt.



Szerinted a gondnokság jó segítség?

• Ha igen, miért?

• Ha nem, miért?



3. Kérdések
a támogatott döntéshozatalról



Mit jelent a támogatott 
döntéshozatal?

A támogatott döntéshozatal azt jelenti,

hogy én döntök az életemről,

de segítséget kapok a döntésekhez. 

Nem más dönt helyettem.



Ki dönt a támogatott 
döntéshozatalról?

A támogatott döntéshozatal önkéntes.

Ez azt jelenti, hogy én döntöm el,

szeretném-e igénybe venni.

Ha szeretném,

akkor a gyámhivatalban kell kérnem.

Ezután a gyámhivatal kirendel nekem egy támogatót.



A bíróság is javasolhatja a gyámhivatalnak,

hogy rendeljen ki nekem egy támogatót. 



Ki lehet a támogatóm?

Én döntöm el, ki legyen a támogatóm.

A támogatóm lehet

• családtagom

• vagy ismerősöm.

Ha nincs olyan családtagom vagy ismerősöm,

aki tud nekem segíteni,

akkor hivatásos támogatót is kaphatok a gyámhivataltól.



Miben segíthet a támogatóm?

A támogatóm segíthet eldönteni, hogy

• mi legyen a munkám

• mire költöm a pénzem.



A támogatóm segíthet eldönteni,

hogy hol akarok lakni.

De nem dönthet helyettem!



Miben különbözik még
a támogatott döntéshozatal a gondnokságtól?

A támogatott döntéshozatal során

• megválaszthatom a támogatómat

• a képességeim fontosak és nem a hiányosságaim

• a saját döntéseimhez kapok támogatást.

A támogatott döntéshozatal segít,

hogy önálló életet tudjak élni.



Milyen a jó segítő?

• tisztel engem

• meghallgatja a véleményem

• türelmes

• jól ismer engem

• odafigyel rám, ha beszélek hozzá

• nem kiabál velem

• segít nekem

• megőrzi a titkaimat

• szeret velem lenni

• megérti a problémáimat



A jó segítő úgy beszél velem,

hogy mindent megértsek.



Szerinted a támogatott döntéshozatal 
jó segítség?

• Ha igen, miért?

• Ha nem, miért?



Hol tudhatsz meg többet
a támogatott döntéshozatalról?

1. Jogszabályok:

• 2013-as évi 5-ös törvény a Polgári Törvénykönyvről

• 2013-as 155-ös Törvény a támogatott döntéshozatalról



2. Könyvek és kiadványok:

• ÉFOÉSZ: Támogatott döntéshozatal. Az ÉFOÉSZ modellkísérleti
programjának tapasztalatai

http://docplayer.hu/2251608-Tamogatott-donteshozatal-az-efoesz-
modellkiserleti-programjanak-tapasztalatai.html

• TASZ: Én akarok dönteni az életemről! A támogatott döntéshozatalról

https://issuu.com/hclu/docs/td_web

http://docplayer.hu/2251608-Tamogatott-donteshozatal-az-efoesz-modellkiserleti-programjanak-tapasztalatai.html
https://issuu.com/hclu/docs/td_web


3. Honlapok:

• http://efoesz.hu/tamogatott-donteshozatal/

• http://egyuttvelunk.onervenyesites.hu/?p=479

• http://www.macsgyoe.hu/downloads/szakmai_anyagok/tdismerteto.pd
f

http://efoesz.hu/tamogatott-donteshozatal/
http://egyuttvelunk.onervenyesites.hu/?p=479
http://www.macsgyoe.hu/downloads/szakmai_anyagok/tdismerteto.pdf


Felhasznált képek:

• https://easyonthei.worldsecuresystems.com/all

https://easyonthei.worldsecuresystems.com/all
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