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Továbbképzési program tájékoztató adatlap 

 

Továbbképzés címe: 

Autizmus-specifikus ismeretek a szociális alap és szakellátásban-távoktatás 

 

A továbbképzés engedély száma: 

T-05-156/2014 

 

A továbbképzés engedélyének érvényessége: 

2018.03.31. 

 

Továbbképzés program típusa: 

Szakmai tanfolyam 

 

Továbbképzési program célja: 

A képzésben a szociális intézmények vezetői és a szolgáltatásszervezők megismerik az 

autizmus specifikus ellátás feltételeit. 

 

Továbbképzési program óraszáma: 

40 óra 

 

Továbbképzés teljesítésének feltételei: 

Maximális hiányzás mértéke a program időtartamának 10  % - a. 4 kontakt óra  

 

Minimum és maximum létszám: 

15-35 fő 

 

A továbbképzés célcsoportja: 

 

Ellátási terület szerint: 

 

2. Házi segítségnyújtás   

3. Családsegítés  x 

5. Pszichiátriai betegek otthona  

7. Fogyatékos személyek otthona  

9. Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye x 

11. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye x 

14. Gondozási központ  x 

15. Fogyatékosok nappali intézménye x 

17. Pszichiátriai betegek nappali  intézménye x 

20. Fogyatékosok gondozóháza x 

21. Pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona x 

24. Pszichiátriai betegek lakóotthona x 

25. Fogyatékos személyek lakóotthona x 

27. Bölcsőde x 

28. Családi napközi x 

29. Házi gyermekfelügyelet x 

30. Helyettes szülő x 

33. Nevelöszülői hálózat x 

34. Javítóintézet  

35. Gyermekotthon  

36. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat x 
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Munkahelyen betöltött funkció szerint 

1. Középvezető 

2. Magasabb vezető 

3. Tanácsadó 

 

 

A továbbképzés egységei: 

Jogok és juttatások 

Támogatott döntéshozatal 

Az autizmus spektrum zavar fogalma, diagnózisa, a célcsoport jellemzői 

Szükségletek felmérése és tervezés 

Módszertan 

Autizmus specifikus ellátás (minimum/optimum) követelményei, vezetői felelősség 

Együttműködés ágazatok, szakmák, szakemberek között (egészségügy) 

Együttműködés a családdal 

Releváns információforrások a témában 

Viselkedés problémák és krízishelyzetek/krízisek 

Szakmai kommunikáció, képviselet. 

 

A továbbképzési program tartalmának részletes kifejtése: 

A képzésben a szociális intézmények vezetői és a szolgáltatásszervezők megismerik az 

autizmus-specifikus ellátás feltételeit, valamint vezetői felelősségüket és lehetőségeiket a 

minőségi ellátásszervezés tekintetében.  

A résztvevők ismereteket szereznek az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos korszerű 

alapfogalmakról, tudományos tényekről. Áttekintést kapnak továbbá a speciális 

szükségletek felmérésének területeiről, módszereiről, az autizmus-specifikus beavatkozás 

módszertanáról, illetve a felmérés és tervezés szakmai dokumentációjáról. Ezen belül 

ismereteket szereznek az autizmus-barát, akadálymentes, az önállóságot támogató 

környezet jellemzőiről, a kölcsönös kommunikáció biztosításának módjáról, 

eszközrendszeréről, az autizmus-specifikus szolgáltatások minimális és optimális 

feltételrendszeréről. A továbbképzés során megismerhető az autizmussal élő személyek 

problémás viselkedéseinek lehetséges oki háttere, az okok feltárásának módja, a stressz 

megelőzésének és kezelésének alapvető stratégiái.  

Az ismeretek birtokában a résztvevők képessé válnak a szakszerű, sérülés-specifikus 

ellátás megszervezésére és ellenőrzésére.  

A résztvevők megismerik a jogszabályok nyújtotta lehetőségeket és kereteket a 

fogyatékos személyek, ezen belül az autizmussal élő emberek és családjuk jogai és a 

támogatott döntéshozatal tekintetében. 

A tananyagban hangsúlyosan jelenik meg az autizmussal élő személyek ellátásában 

együttműködő partnerek, intézmények bemutatása, az együttműködések 

jelentőségének, területeinek és lehetséges módjainak bemutatása.  

A résztvevők megismerik a releváns érdekvédelmi és szakmai információforrások 

kiválasztásának szempontjait és a jelenleg elérhető adatbázisok, tudásközpontok 

elérhetőségét.  

A képzés kitér a hatékony szakmai kommunikációra és a célcsoport képviseletének 

lehetséges módjaira.  

 

Tekintettel arra, hogy vezető beosztású szakemberek számára kívánjuk a képzést 

eljuttatni, a távoktatás eszközét választottuk a képzés formájának, hogy minél nagyobb 

lehetőséget biztosítsunk az önálló, irányított ismeretszerzésre nem kontakt módon, szem 

előtt tartva a vezetői beosztásból adódó intézményi kötelezettségeket, az idő „hiányát” a 

vezető pozícióban dolgozók részéről. 
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A továbbképzési 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. 

 

http://fszk.hu/kepzesek/minosegiranyitasi-es-kepzesi-dokumentumok/

