KÉPZÉSI FELHÍVÁS
A MENHELY ALAPÍTVÁNY KÉPZÉST HIRDET A HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN DOLGOZÓ
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA A HAJLÉKTALANELLÁTÁS SZEMPONTJÁBÓL FONTOS JOGI
TÉMÁKRÓL, A JOGVÉDELEM, JOGÉRVÉNYESÍTÉS ELŐSEGÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEIRŐL,
VALAMINT AZ „ELSŐ KÉZBŐL A HAJLÉKTALANSÁGRÓL” SZEMLÉLET MÓDSZEREIRŐL.

A KÉPZÉS HELYSZÍNE:

1082 Budapest Szentkirályi u. 22-24.

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA:

2014. május - október
6 alkalom, csütörtöki napokon 10.00-16.00 óra között
2014. május 29., június 26., július 24., szeptember 4., szeptember
25., október 16.

A KÉPZÉS KÖLTSÉGE:

a képzésen való részvétel ingyenes, a programhoz csatlakozó
vidéki szervezetek képviselői számára utazási költségtérítést
biztosítunk. A képzés jellege miatt maximum 35 fő jelentkezését
tudjuk fogadni.

A KÉPZÉS TÉMÁI
Hajléktalanok Jogvédő Fóruma:
Hogyan kezdtünk bele, miért csináljuk?
A program elindításának története és okai.
Mi az a „jogvédelem”, kik a jogvédők?
A jogvédelem alapjai, az ombudsmani rendszer és az Egyenlő Bánásmód
Hatóság bemutatkozása
Hol találkozik a jog és a hajléktalanság?
Hajléktalan emberek jogi ügyei: cselekvőképesség, pszichiátriai betegek
jogi ügyei
Hol találkozik a jog és a hajléktalanság?
Hajléktalan emberek jogi ügyei: közterületi szabálysértések, mindennapi
bírságok
Az egyedi panaszoktól a jogalkotás befolyásolásáig
A Hajléktalanok Jogvédő Fórumának kiemelkedő ügyei
Hogyan legyünk civilek?
A civil szerveződés jogi keretei

Első Kézből a Hajléktalanságról:
Kinek a keze az első?
A program bemutatkozása, és indulása
Mi a „rendhagyó” az osztályfőnöki órában?
Az iskolai órák szervezésének folyamata, az órákon használt módszerek
bemutatása
Városi Séta Hajléktalan Szemmel
A városi séta szervezése, módszerei
Találkozz velünk!
A közösségi ebéd és az élő könyvtár szervezésének folyamata, módszerei
És ezt mégis ki fogja csinálni?
Hogyan keltsük fel a hajléktalan emberek érdeklődését a program iránt, mit
nyújt számukra a részvétel?
Nem lehet csak beszélni róla, megmutatjuk!
A program résztvevői számára rendhagyó osztályfőnöki órát, városi sétát
szervezünk.

JELENTKEZÉS:

A Menhely Alapítvány 3E programjával együttműködési
megállapodást kötő szervezetek munkatársai számára a részvétel
automatikusan biztosított
Más szervezetek munkatársait, magánszemélyeket a fennmaradó
kapacitás függvényében tudunk fogadni.

KAPCSOLAT:

3e@menhely.hu

Alapgondolatunk
Elgondolkozhatunk azon, hogy mi lenne, ha mindenki úgy viselkedne a hajléktalan emberekkel,
ahogyan azt másoktól saját magával szemben elvárja. Szinte biztosak lehetünk abban, hogy a
legfőbb együttélési szabály - azt tedd másokkal, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek betartása nagyon sok embert megóvhatott volna az otthontalanságtól. De vajon megszüntethetie a bajt (a hajléktalanságot) az, ha valamennyien betartjuk a legfőbb együttélési szabályt vagy
legalább az írott jogot? Talán ha a jog előtti egyenlőség elfogadása mellett el tudjuk fogadni a
bajba jutott embert olyannak amilyen és el tudjuk hinni, hogy valaki változhat (szembe tudunk
nézni az előítéleteinkkel), akkor van esélye a megoldásnak. Ezért választottuk programunk
mottójául ezeket a szavakat:
„ELFOGADÁS – ELŐÍTÉLETMENTESSÉG – ESÉLYEGYENLŐSÉG”

