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Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan – INV 

Miről szól ez a fejlesztési projekt? 

Az INV európai projekt célja, egy új modell, valamint gyakorlati módszer és 

eszközök kidolgozása értelmi fogyatékos személyek életvitelének hatékony 

támogatására. Olyan emberekről van szó, akik állandó támogatásra szorulnak 

mindennapi életük során, mert nem rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, 

melyek az önálló életvitelhez, személyes kapcsolataik irányításához, a teljesen 

autonóm élethez szükségesek. 

Mit fejez ki az, hogy “Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan” 

A mindennapi munka során a támogató szakember és a támogatásra szoruló 

ember között kialakuló érzelmi kapcsolat meghatározó. Ennek a kapcsolatnak 

a lényege mégis rejtve marad a szakemberek szeme elől, mert nincs idejük és 

megfelelő eszköztáruk az érzések, a kapcsolat megfigyelésére, tudatosítására. 

Az INV Projekt a támogató és a támogatott fél közötti személyes kapcsolat 

érzelmi oldalát helyezi a középpontba és ebből kiindulva tárgyalja azt az 

egyenrangú felnőtt kapcsolatot, mely a napi támogató munkához kötődő 

dinamikus fejlődés alapja. Ehhez olyan eszközöket is javasol, amelyek elő-

segítik a szakmai tudatosságot, egyszersmind a kiégés megelőzését. 

Módszerek és eszközök szakemberek munkájához és képzéséhez 

A projekt eredménye tehát egy innovatív fejlesztő-támogató módszer és 

ehhez illeszkedő tudatos attitűd. A szakemberek képzését egy útmutató és 

szemléletes videók, valamint a támogatott személy felmérésére és a támogató 

szakember önmegfigyelésére alkalmas eszközök segítik. A módszer és az 

eszközök sikeres tesztelésen estek át három ország támogatott lakhatási, 

napközi otthoni, foglalkoztatási és felnőttképzési szolgáltatásai körében.  

A módszereket és eszközöket az INV Kézikönyvben összegeztük.  

For more information, please, visit: http://invllp.eu/inv 

Projekt partnerek:  

 Associazione Italiana Persone Down (AIPD – Olaszország)  
http://aipd.it  

 Fundació Catalana Síndrome de Down (FCSD – Spanyolország) 
http://www.fcsd.org/en  

 Down Alapitvány (Magyarország)  
www.downalapitvany.hu  

 Instituto Formación Integral (IFI – Spanyolország)  
http://www.ifionline.com/en 

 

Szeretne megismerkedni a Projekt résztvevőivel és  

a kidolgozott módszerekkel? 

Vegyen részt az INV Projekt Zárókonferenciáján! 
Ingyenes! 

Helyszín:  ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara, 

  1097 Budapest, Ecseri út 3. 

Időpont: 2015. január 17.  9.00–14.00 

Főbb témák:  A fejlesztő-támogató modell és magyarországi kontextusa, 

szükségessége, szakemberek képzése, a modell alkalmazhatósága, gyakorlati 

megoldások és eszközök, az első tapasztalatok, hozzászólások, eszmecsere. 

Kapcsolat: down@downalapitvany.hu 

  Tel.: 061 363 6353  Mobil: 06 (20) 373 8059 

  Jelezze részvételi szándékát! 

http://invllp.eu/inv

