Képzési program tájékoztató adatlap
Képzési program címe:
Intézményi férőhely-kiváltási menedzser
Képzési program engedély száma:
E-00089/2014/B005
(Szakmai programkövetelmény azonosító: SzPk-00183-17-02 6 02 4)
Képzési program célja:
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő elsajátítja „Az Intézményi férőhelykiváltási (IFK)
menedzser”
munkaterületéhez
tartozó
legjellemzőbb
munkakörök,
foglalkozások
betöltéséhez szükséges kompetenciákat a szakmai programkövetelményben meghatározott
és a képzési program tananyagegységeinek bemutatásánál szereplő tanulási eredmények
szintjén.
Olyan felkészült szakemberek képzése, akik ismerik a teljes intézményi férőhely kiváltás
folyamatának jogszabályi háttérét, tisztában vannak a lehetséges előnyökkel és
kockázatokkal, képesek elméleti tudásukat alkalmazni a terepmunkában, ismerik a
célcsoportspecifikus és az egyéni szükségletekre alapozott közösségi lakhatás és támogatott
életvitel kialakításának lehetőségeit, innovatív módon, az aktuális szociálpolitikai trendekre
reagálva képesek megtervezni a szervezet szolgáltatási portfólióját
Képzési program célcsoportja:
Szociális ellátás és fogyatékosságügy területén legalább 5 éves szakmai tapasztalattal
rendelkező, innovatív, proaktív szakemberek.
Képzési programba bekapcsolódási feltétel:
Iskolai végzettség

felsőfokú iskolai végzettség

Szakmai végzettség

A személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben,
vagy a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendeletben meghatározott munkakörök
betöltéséhez előírt valamely szakképzettség.

Szakmai gyakorlat

5 év munkatapasztalat

Egészségügyi alkalmasság

nem előírt

Bemeneti kompetenciák,
kompetenciaelemek (ismeretek,
készségek, attitűdök)

Szakszöveg értő olvasása
Lényeglátás, tartalomkiemelési készség
Érdekpozíció felismerésének képessége esetleírás
alapján

Egyéb feltételek

Motiváció az intézményi férőhelykiváltási
menedzser feladatainak végzésére

Képzési program óraszáma:
192 óra, ebből elméleti képzés 70 óra, gyakorlati képzés 122 óra
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Képzési program végére megszerezhető kompetenciák, ismeretek, képességek:
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes:
•
irányítani az intézményi férőhelykiváltás teljes folyamatát helyi szinten, szociálpolitikai /
fogyatékosságügyi szakmai szempontok mentén,
•
a fogyatékos személy egyéni szükségleteit azonosítani, megjeleníteni, becsatornázni
és fókuszba helyezni a szolgáltatás- és közösségszervezés folyamatában,
•
segíteni az egyes intézmények és járási hálózatuk szintjén is az intézeti kultúra, és az
intézményközpontú ellátási forma leépítését, a megfelelő minőségű és mennyiségű közösségi
alternatívák (pl. támogatott lakhatási szolgáltatások) megszervezését, hozzáférhetővé tételét,
•
partnereivel együttműködve az igényeknek megfelelően bővíteni a közösségi
alternatívákat (ide értve a támogatott lakhatási szolgáltatásokat és a hozzájuk kapcsolódó
egyéb önálló életvitelt segítő szolgáltatásokat), felhasználva a területén megvalósuló
közösségi alternatívákhoz való hozzáférésnek az egyéni, ellátotti szintre vonatkozó
minőségjellemzőket, indikátorokat (ide értve a támogatott lakhatási szolgáltatásokat és a
hozzájuk kapcsolódó egyéb önálló életvitelt segítő szolgáltatásokat).
A képzési program tananyagegységei
1. Közösségalapú szolgáltatásszervezés elméleti alapjai SzPk-00183-17-02 6 02 4 /M-01
2. A közösségalapú szolgáltatásszervezés SzPk-00183-17-02 6 02 4 /M-02
3. Közösségalapú szolgáltatásszervezés szervezeti kommunikációja SzPk-00183-17-02 6 02
4 /M-03
4. A közösségalapú szolgáltatásszervezés gazdálkodási vonatkozásai SzPk-00183-17-02 6
02 4 /M-04
Képzési program típusa:
csoportos képzés
Képzési programban résztvevők létszáma:
maximum 25 fő
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása:
Teljesítményértékelés formája
Teljesítményértékelés rendszeressége

Teljesítményértékelés tartalma
A felnőttek tudásszintjének
ellenőrzésére szolgáló módszer(ek)

Megszerezhető minősítések

Írásbeli és szóbeli
A képzés végén záróbeszámoló, amelyet kiegészít
a tananyagegységeknél bemutatott
teljesítményértékelés
Az intézményi férőhely-kiváltási folyamat szociális
szakmai tartalmának, módszertanának ismerete,
projektmenedzsment és gazdálkodási ismeretek.
A képzés során írásban leadott beszámolókat,
esettanulmányokat és írásbeli munkákat
tartalmazó portfólió leadása és szóbeli
bemutatása.
nem felelt meg/megfelelt
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Megfelelt minősítéshez tartozó
követelményszint

Sikertelen teljesítés(ek)
következménye(i)

A portfólió tükrözi a részt vevő szakirodalmi
tájékozottságát, szakmai ismereteit és megfelelő
attitűdjét, a főbb tématerületekhez
kapcsolódóan.
Bizonyítottan bemutatja az elméleti ismeretek és a
gyakorlati tapasztalatok kapcsolatát, integritását
a személy képességstruktúrájában.
A portfólió koherens, a szakpolitikákhoz és a
legjobb szakmai gyakorlatokhoz illesztett egységet
alkot.
Mindhárom követelmény azonos súllyal kerül
figyelembe vételre. A megfelelt minősítéshez
téma területenként legalább 50%-os,
összességében legalább 60% eredmény elérése
szükséges.
A záró beszámoló megismétlése legfeljebb egy
alkalommal, a felnőttképzést folytató intézmény
által meghatározott határidőn belül.

A képzési program elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei:
A képzési óraszám legalább 70%án való részvétel, amelyhez kapcsolódóan az egyes
modulok képzési alkalmairól való hiányzás nem haladhatja meg az adott modul
óraszámának 50%-át.
Minden részteljesítés esetén megfelelt minősítés.
Záróbeszámoló sikeres teljesítése: portfólió leadása, szóbeli bemutatása és annak legalább
megfelelt minősítése.
A képzési program elvégzéséről szóló igazolás megnevezése:
tanúsítvány
A képzési programmal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken további információ kérhető,
a képzési program megtekinthető személyes ügyfélfogadás keretében:
Cím: 1138 Budapest, Váci út 191.
Telefon: (1) 450-3239
Fax: (1) 450-3235
E-mail : felnottkepzes@fszk.hu
Web: http://fszk.hu
Kérjük, hogy a személyes ügyfélfogadáshoz egyeztessen időpontot az FSZK Nonprofit Kft.
Felnőttképzési Irodáján dolgozó munkatársakkal.
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