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Az Erasmus programok szerepe a hazai fogyatékosságügy fejlesztésében a 

Kézenfogva Alapítvány közreműködésével



 a Kézenfogva Alapítvány megalapítása 1993-ban 

 hazai fogyatékosságügy európai integrációjának elősegítse

 korábbi nagyszabású nemzetközi programok

• holland Külügyminisztérium MATRA programja 

• Együttműködő Holland Alapítványok Közép Kelet Európáért 

segítségével hollandiai gyakorlatok adaptációja, Phare Access

• 1999-ben kapcsolatba kerültünk az EASPD-vel, a Fogyatékos 

Embereknek Szolgáltató Európai Szövetségével – 2004-től 

taggá váltunk

• Leonardo, Gruntvig programokba partnerként kapcsolódtunk

Célok



 2000 óta évente 3-4 nemzetközi projektben veszünk részt

• eleinte az EASPD partnerként, később már az EASPD-től

független konzorciumokban, majd koordinátorként



 2000: az első projektek (Leonardo, Grundtvig) partnerként

 2011: Erasmus projektekben való részvétel partnerként

 2014: az első koordinátori pályázat, amelyben mi voltunk a kezdeményezők

 2015: Nemzetközi Együttműködési Kultúráért Kiváló díj elnyerése

Mérföldkövek



 számos külföldi gyakorlat behozása és adaptálása Magyarországon

 hazai szolgáltatók számára elérhetővé tettük ezeket

 témakörök: foglalkoztatás, lakhatás, képzése, családtámogatás, oktatás

 2014-től kezdeményezőként hazai igényből kiinduló fejlesztésekkel léptünk fel 

koordinátorként, közös fejlesztés céljából

 kapcsolatépítés és együttműködés sok hazai és nemzetközi szakemberrel és szolgáltatóval 

 nemzetközi program menedzsmenti és fejlesztési kultúra a szervezeten belül

Erasmus hatás a Kézenfogva Alapítványban



 a fogyatékos emberek igényeiből indultak ki a fejlesztések

 Kézenfogva stratégiai tervéhez illeszkedő projektekhez kapcsolódtunk

 egyes területek európai helyzetének megismerése, jó gyakorlatok beazonosítása, új 

eljárások kifejlesztése, azok validálása és elterjesztése, közös fejlesztések

Projektek céljai



• Olyan képzési csomag kifejlesztése, valamint tananyag

fejlesztés és tesztelése, melyek segítik a fogyatékos

személyek nagy intézményekből közösségi alapú lakhatást

biztosító otthonokba való kiköltözését

• Tananyagfejlesztés és tesztelés alapfokú angol,

számítástechnikai és a biztonságos internethasználat

témájában értelmi sérült személyek számára

• Komplex érzékenyítő program megosztása és adaptálása a

Közép-európai régióban – Érzékenyítő képzési csomag

többségi iskolákban dolgozó pedagógusok számára

Koordinátori szerepben



Intézményférőhely kiváltás



Munkavállalás elősegítése képzéssel



Társadalmi 

szemléletformálás



 modern tudás elsajátítása és továbbadása

 kapcsolatrendszer kiépítése – itthon és nemzetközi szakmai körökben

 folyamatos fejlődés, innováció és inspiráció a szervezeten belül

 hatással tudunk lenni nemcsak a hazai gyakorlatok, eljárások, képzések, 

fejlesztések mentén, hanem az európai viszonyokra is

Projektek hosszú távú hatásai



 lehetőségek a fogyatékos emberek számára – tanulási, képzési alkalmak, 

közös fejlesztések, aktivitások, új kapcsolatok és utazások

Projektek hosszú távú hatásai

Trelon, Franciaország



Svédország, Abba múzeum



 lehetőségek a szakemberek számára – tanulási lehetőségek, közös fejlesztések, 

aktivitások, új kapcsolatok, inspiráció és utazások

 gyakorlati munkába, szolgáltatásokba beépülnek az Erasmus+ programok 

tapasztalatai

 kölcsönhatás – a szervezet stratégiai irányaiba is beépülnek a tapasztalatok

 közös munka különböző kultúrájú partnerekkel – együttműködési kultúra 

fejlesztése, közös európai fogyatékosságügyi vízió alakítása

Projektek hosszú távú hatásai



 képzési portfolióba való beépítés partnereknél és nálunk is

 új szakmai kapcsolatoknál is ajánljuk a korábbi anyagokat, készen állunk 

az együttműködésre

 tudásátadás a szervezeten belül – egyes régebbi projektek anyagait újra 

elővesszük, elemeit újra beépítjük a jelen szolgáltatásokba

Ismeretek továbbfejlesztése, továbbadás hosszú távon



 együttműködés széles körben, megújuló szereplőkkel

 valós igényekből kiinduló projektfejlesztés – azokra való reagálás          

releváns projektek

 innovatív szervezetekkel való együttműködés 

Motiváció fenntartása 



 Projektek tervezése

 Angol nyelvtudás & kulturális különbségek

 Üzemméret tervezése 

 Járványhelyzetből fakadó kiszámíthatatlanság

Kihívások



 6 új projekt eredményét várjuk – 5 partnerként és 1 koordinátorként

 Témakörök:

 1 szabadidővel kapcsolatos komplex képzési csomag

 2 munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő program

 ENSZ Egyezmény megvalósulását mérő eszköz fejlesztése

 Fogyatékos nőkkel szembeni erőszakkal foglalkozó projekt

 Támogatott döntéshozatallal kapcsolatos projekt

A folytatás..
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