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MEGHÍVÓ
Önálló Életvitel Európai Napja – Mire van szükségünk az önálló élethez?
Önérvényesítő konferencia
Szeretettel várunk az ÉFOÉSZ Önérvényesítő Konferenciáján, amelyet az Önálló Életvitel
Európai Napja alkalmából tartunk!

Előzmények
Az ÉFOÉSZ 2016. óta részt vesz az ENIL (European Network on Independent Living, magyarul:
Az Európai Önálló Életviteli Hálózat) Önálló Életvitel Európai Napja című kampányában.

Az ENIL egy nemzetközi szervezet, amely a fogyatékossággal élő emberek önálló életviteléért
küzd. Az ENIL 2014 óta minden évben, május 5-én ünnepli az Önálló Életvitel Európai Napját.
Ezen a napon különböző kampányok segítségével igyekszik felhívni a többségi társadalom és a
döntéshozók figyelmét az önálló életvitel fontosságára.

2017. május 5-én az ÉFOÉSZ nagysikerű Önérvényesítő Konferenciát tartott, amelyre az egész
országból érkeztek résztvevők.

Önálló Életvitel Európai Napja 2018
2018. május 4. pénteken ismét szakmai konferenciát tartunk, amelyen önérvényesítők
mutatják be és gondolkodnak közösen arról, milyen támogatásra van szükségük az önálló
élethez és a társadalmi befogadáshoz. Az önérvényesítők értelmileg akadályozott emberek,
akik felszólalnak a saját és társaik érdekeiért.

Az esemény címe: Mire van szükségünk az önálló élethez? – Önérvényesítő Konferencia
Dátum és időpont: 2018. május 4., péntek 14 órától 16:30-ig
Helyszín: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 1097 Budapest, Ecseri út 3., A/67-es
terem
A részvétel díja: Az eseményen a részvétel ingyenes.

Regisztráció: A részvételhez regisztráció szükséges. Regisztrálni interneten keresztül
lehetséges 2018. április 30-ig. A regisztrációs felületet ide kattintva lehet elérni.
Esetleges kérdéseiddel keresd munkatársunkat, Czakó Tibort a czako.tibor@efoesz.hu email címen vagy a 06 1 411 1356 telefonszámon.

Részletes program
13:30 – Érkezés, regisztráció
14:00 - Megnyitó – Gyene Piroska, az ÉFOÉSZ elnöke
14:05 - Előadások (15 perc/előadás)
 Könnyen érthető kommunikáció - Bercse László önérvényesítő, az ÉFOÉSZ társelnöke,
Sallai Ilona önérvényesítő, az ÉFOÉSZ érdekvédelmi tanácsadója
 Támogatott lakhatás – Kalányos György, Iván Zoltán, Lósi József önérvényesítők, a
Veszprém Megyei ÉFOÉSZ tagjai
 Inkluzív egyetemi oktatás és kutatás – Cserti-Szauer Csilla, Futár András, Dr. Katona
Vanda, az ELTE BGGyK oktatói és kutatói

Az előadások célja, hogy fenti témákban jó gyakorlatokat mutassunk be a résztvevőknek és
felhívjuk a figyelmüket az ezekben rejlő lehetőségekre.

14:50 – 15:00 Szünet

15:00 - Műhelymunkák (1,5 óra/műhelymunka, 3 műhelymunka egymással párhuzamosan)
A műhelymunkák lehetőséget nyújtanak, hogy a résztvevők és az előadók kis csoportokban
beszélgessenek az előadások témáiról (könnyen érthető kommunikáció, támogatott lakhatás,
inkluzív egyetemi oktatás és kutatás).

A műhelymunkák célja, hogy az egyes csoportok a résztvevők bevonásával, közösen
gondolkodjanak a témák fontosságáról, módszereiről és fejlesztési lehetőségeiről.

16:30 – Program vége

