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Könnyen érthető támogatás 

önérvényesítő csoportokban

Bercse László, Czakó Tibor, Kármán Bianka, Sallai Ilona

ÉFOÉSZ – ELTE BGGYK

1093 Budapest, Lónyay utca 17., I./1. efoesz@efoesz.hu 06-1-411-1356

• A könnyen érthető kommunikáció szerepe 

az önálló életvitelben és az önérvényesítésben.

• A könnyen érthető kommunikáció szerepe 

az európai önérvényesítő mozgalomban.

• Hallasd a hangod!

Könnyen érthető munkafüzet az önérvényesítésről. 

• meNŐ projekt.

Önálló életvitel és nőiség értelmi fogyatékossággal élő nők életében.

Miről lesz szó? 
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A könnyen érthető kommunikáció szerepe 

az önálló életvitelben és az önérvényesítésben

Az Önálló Élet című könyvben

önérvényesítők írták le a tapasztalataikat.

A könyvben több helyen is előkerül

a könnyen érthető információ fontossága.

“Ha könnyen érthető tájékoztatást kapunk, 

akkor könnyebben tudunk 

• eligazodni a világban, 

• önállóan élni, 

• véleményt alkotni,

• és döntéseket hozni.”

Önálló életvitel 

és könnyen érthető kommunikáció 

https://efoesz.hu/wp-content/uploads/2021/04/Tapasztalatok2021.pdf
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Értelmi fogyatékossággal élő emberek 

kiállunk magunkért és egymásért.

Elmondjuk, hogy

• milyen nehézségekkel szembesülünk,

• milyen támogatásra van szükségünk,

• minek kell megváltoznia, 

hogy teljes, boldog életet tudjunk élni.

Mit jelent az önérvényesítés?

Az önérvényesítéshez szükségünk van 

könnyen érthető információra.

A jogok és az érdekvédelem sokszor bonyolult lehet.

A könnyen érthető kommunikáció segít, hogy

• megtanuljuk és megvédjük a jogainkat, 

• megértsük a politikát és a közéletet,

• beleszóljunk a minket érintő kérdésekbe. 

Önérvényesítés 

és könnyen érthető kommunikáció
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A könnyen érthető kommunikáció szerepe 

az európai önérvényesítő mozgalomban 

Az EPSA Európai Önérvényesítő Platform. 

Célja, hogy összefogja és erősítse az önérvényesítést 

egész Európában.

Összesen 19 tagszervezete van, 16 országból.

Tagjai és vezetői is önérvényesítők. 

Előre kiküldjük az események napirendjét 

és a szakmai anyagokat könnyen érthető formában. 

Úgy tudunk részt venni az érdekvédelemben 

és vezetői döntéseket hozni,

ha hozzáférünk a szükséges információkhoz. 

Mi az EPSA?
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Az EPSA háromhavonta adja ki az Európa Nekünk! című,

könnyen érthető magazint, 7 nyelven.

Tartalma: 

• Hírek az európai érdekvédelemről

és szakpolitikai döntésekről. 

• Interjúk önérvényesítőkkel.

• Szakmai példák és jó gyakorlatok.

Európa Nekünk! Önérvényesítő magazin

Az (EPSA) kétévente rendezi meg

a Halljátok meg a hangunk! című, önérvényesítő konferenciát.

2021-ben online beszélgetéseket tartottunk,

mindenki a saját országában.

9 országban tartottunk beszélgetéseket.

Összesen több, mint 300 résztvevővel. 

Halljátok meg a hangunk! 2021 konferencia
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A Halljátok meg a hangunk! konferencián arról beszéltünk, hogy

• milyen Európát képzelünk el magunknak

• és milyen támogatásra van szükségünk,

hogy ki tudjunk állni magunkért. 

Az önérvényesítők elmondták:

Szükségünk van könnyen érthető információra, 

hogy önálló döntéseket tudjunk hozni

és ki tudjunk állni magunkért. 

Milyen támogatásra van szükségünk?

Hallasd a hangod!

Könnyen érthető munkafüzet az önérvényesítésről
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https://efoesz.hu/wp-content/uploads/2022/04/Hallasd-a-hangod-web.pdf
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meNŐ projekt

-

Önálló életvitel és nőiség 

értelmi fogyatékossággal élő nők életében

https://www.kmrke.hu/wp-content/uploads/2022/03/MENO_web.pdf
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A meNŐ projekt második szakasza jelenleg is zajlik.

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI), 

FOF2021 pályázati forrásából.

A csoportban 6 fő, értelmi fogyatékossággal élő nő vesz részt,

akik egy nagy létszámú intézményben élnek.

Ezúttal is készül majd egy kiadvány: 

egy kézikönyv segítő szakemberek számára.

A kézikönyv útmutatást nyújt majd a segítőknek,

hogy hasonló workshopokat tudjanak vezetni. 

A meNŐ projekt folytatása

∙ Bercse L. B., Czakó T. Z., Horváth P. L., & Sallai I. É.: Önrendelkezés és könnyen érthető

kommunikáció

∙ Bercse László, Czakó Tibor: Halljátok meg a hangunk! Az Európai Önérvényesítő Platform

(EPSA) működése és céljai

∙ Európa nekünk! 2021/4.

∙ Hallasd a hangod! Legyél te is önérvényesítő!

∙ Horváth Péter: Adalékok a könnyen érthető kommunikáció nemzetközi történetéhez

∙ meNŐ beszámoló

∙ ÖNÁLLÓ ÉLET. Önérvényesítők tapasztalatai az önálló életvitelről

∙ Önérvényesítés a befogadásért: Globális jelentés

Forrás

https://edit.elte.hu/xmlui/static/pdfjs/web/viewer.html?file=https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/39278/Hatodik_Fogyat%c3%a9koss%c3%a1gtudom%c3%a1nyi_Konferenciakotet_FINAL-1_A.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
http://fogyatekossagtudomany.elte.hu/wp-content/uploads/2019/12/2019_2_NT_v-04.pdf
https://www.inclusion-europe.eu/wp-content/uploads/2022/01/euro%CC%81pa_neku%CC%88nk_214.pdf
https://efoesz.hu/wp-content/uploads/2022/04/Hallasd-a-hangod-web.pdf
http://epa.oszk.hu/03000/03047/00077/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2017_3_159-174.pdf
http://epa.oszk.hu/03000/03047/00077/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2017_3_159-174.pdf
http://epa.oszk.hu/03000/03047/00077/pdf/EPA03047_gyogyped_szemle_2017_3_159-174.pdf
https://efoesz.hu/efoesz/29034/
https://efoesz.hu/wp-content/uploads/2021/04/Tapasztalatok2021.pdf
https://efoesz.hu/wp-content/uploads/2020/03/global_rep_web.pdf

